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«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

                   հոգաբարձուների խորհրդի 2018թ. օգոստոսի 9-ի նիստի 

                                              ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 14 

 

    «Շիրակի պետական համալսարան» հիմնադրամի (այսուհետ՝ ՇՊՀ) Հոգաբարձուների 

խորհրդի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ.Սևակ փ., 4 հասցեում, ՇՊՀ շենքում: 

 

Նիստին ներկա էին հոգաբարձուների խորհրդի 24 (քսանչորս) անդամից 14-ը (տասնչորսը). 

1. Կարեն Սարուխանյան, Շիրակի մարզպետ 

2. Հայկակ Արշամյան, ՀՀ Վարչապետի խորհրդական  

3. Ամալյա Ենգոյան, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ԱԺ հետ կապերի վարչության պետ 

4. Լուսինե Առաքելյան, Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ 

5. Սոֆյա Հովսեփյան, Շիրակի մարզպետի տեղակալ  

6. Ռոբերտ Սուքիասյան, ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության վարչության պետ 

7. Կարեն Ավագյան, Գյումրու ավիամոդելային խմբակի ղեկավար 

8. Լեւոն Բարսեղյան, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի խորհրդի նախագահ 

9. Սուրեն Մանուկյան, «Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ» հիմնադրամի 

փոխտնօրեն 

10. Սեյրան Մարտիրոսյան, «Ա․Դ․ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 

պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար  

11. Գայանե Շագոյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ավագ 

գիտաշխատող 

12. Գևորգ Պետրոսյան, «Բիոսֆերա» ՀԿ ղեկավար  

13. Խաչատուր Իսրայելյան, ՇՊՀ գործարարության և վարչարարության ամբիոնի դասախոս  

14. Նաշիկ Հարությունյան, ՇՊՀ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ ամբիոնի դոցենտ: 

 

Նիստից բացակայում էին . 

   15. Աիդա Գարեգինյան , ՇՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դեցենտ 

    16. Էվելինա Մաթևոսյան, ՇՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ  

   17. Գրիգոր Բարսեղյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության , տեսության և մեթոդիկայի 

ամբիոնի դասախոս։    

   18. Արտուշ Խաչատրյան , ՇՊՀ   ֆիզիկական դաստիարակության , տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս։    

   19.  Օվսաննա Թերզիբաշյան , ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժություն և 

մեթոդիկա բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի  

   20.  Ռիմա Խաչատրյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

հայոց լեզու և գրականություն բաժնի 3-րդ կուսի ուսանողուհի 

   21.   Մառա Հարությունյան, ՇՊՀ սոցիալական գիտություններիև իրավունքի ֆակուլտետի և 

հոգեբանության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի։  

  22. Սվետլանա Հովհաննիսյան, ՇՊՀ  հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտատի ռուսաց լեզվի և գրականության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի։  
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  23. Անուշավան  Սարգսյան, ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական 

պատրաստության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանող։  

  24.  Ռիմա Պողոսյան , ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կառավարում բաժնի 

1-ին կուրսի ուսանողուհի։  

   

               Ըստ ՇՊՀ-ի ռեկտորի, պարտականությունները կատարող Երվանդ Սերոբյանի՝ 

բացակայողները Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի մասին պատշաճ իրազեկվել են ՇՊՀ 

կանոնադրության համապատասխան  

 

                                  ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի օրակարգ 

 

1. Նախագահի ընտրություն 

2. Քարտուղարի ընտրություն 

3. Հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգի հաստատում 

4. ՇՊՀ-ի ռեկտորի պարտականություններ կատարողի հաղորդումը համալսարանում տիրող 

իրավիճակի մասին 

5. Ընթացիկ հարցեր 

ա. ՇՊՀ հիմնադրամի հաստիքացուցակում փոփոխություններ կատարելու մասին 

բ. ռեկտորի պարտականություններ կատարողի աշխատավարձի մասին 

գ. այլ հարցեր 

 

     Օրակարգը հաստատելուց առաջ 

 

Լսեցին. 

Հոգաբարձուների խորհրդի նիստը նախագահող Ն.Հարությունյանը, որն իր 

պարտականություններն ստանձնեց ըստ կանոնադրության՝ որպես հոգաբարձուների 

խորհրդի ավագ անդամ, բացելով նիստը, հայտարարեց քվեակազմի առկայության մասին (24 

անդամներից 14-ի ներկայություն), ներկայացրեց օրակարգը:  

 

Առաջարկվեց.-Ն.Հարությունյանը առաջարկեց հաստատել օրակարգը: Լեւոն Բարսեղյանը 

նշեց, որ օրակարգի 4-րդ կետի վերաբերյալ որոշման նախագիծ եւ հիմնավորում չի 

ներկայացվել խորհրդի անդամներին: Ռեկտորի պարտականությունները կատարող Երվանդ 

Սերոբյանը պատասխանեց, որ ներկայացնելու է միայն փաստեր, որոնք կներկայացվեն նաև 

գրավոր, և լինելու է ծանոթացում իրավիճակին: Ներկայացրեց, որ ըստ կանոնադրության, 

քվեարկությունը կարող է լինել և բաց, և փակ, եթե որոշվում է փակ քվեարկություն: 

  

Որոշեցին՝ հաստատել օրակարգը:  

Քվեարկեցին՝ 14 անդամ, կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 : 

 

Սկսվեց օրակարգային հարցերի քննարկումը. 

 

1. ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի ընտրություն 
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Լսեցին.-Նախագահող Ն.Հարությունյանն առաջարկեց անցնել օրակարգի առաջին կետին. 

այն է՝ ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի ընտրությանը: Պարզաբանվեց, որ 

նախագահն ընտրվում է խորհրդի անդամների կազմից խորհրդի անդամների ձայների պարզ 

մեծամասնությամբ, քվեարկությունը կարող է լինել բաց կամ փակ, որոշում է խորհուրդը:  

 

Հայկակ Արշամյանը առաջարկեց Լեւոն Բարսեղյանի, իսկ Սուրեն Մանուկյանը՝ Սեյրան 

Մարտիրոսյանի թեկնածությունը: Սեյրան Մարտիրոսյանն ինքնաբացարկ հայտնեց՝ 

պնդելով Լեւոն Բարսեղյանի թեկնածությունը: Ն.Հարությունյանը հարցը դրեց քվեարկության: 

 

Որոշեցին՝ Լեւոն Բարսեղյանին ընտրել ՇՊՀ-ի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ 

Քվեարկեցին՝ 14 անդամ, կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

Նախագահողն, ամփոփելով քվեարկության արդյունքները, հայտարարեց, որ ՇՊՀ 

հոգաբարձուների խորհրդի առաջին նիստի միաձայն որոշմամբ Մ.Նալբանդյանի անվան 

Շիրակի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ է ընտրվել Լեւոն 

Բարսեղյանը: Ելույթով հանդես եկավ Լ.Բարսեղյանը, որը շնորհակալություն հայտնեց 

վստահության համար, հայտարարեց, որ որևէ շահերի բախում չունի բուհում աշխատող, 

իրեն խորհրդի անդամ առաջարկող անձանց, խորհրդի անդամների հետ և նման շահերի 

բախում առաջանալու դեպքում անմիջապես կտեղեկացնի հրապարակայնորեն: Նշեց, որ 

կրթությունը ծառայելու է կրթությանը, գիտությունը՝ գիտությանը, այլևս չի լինելու որևէ 

դեպք, որ բուհը ծառայի քաղաքականությանը, ուսանողները տարվեն հանրահավաքների և 

այլն: Լ. Բարսեղյանը, ակնկալելով բոլորի՝ ոչ միայն խորհրդի անդամների, այլև ամբողջ բուհի 

աջակցությունը, հույս հայտնեց, որ այդպիսով կհաջողվի փոխել իրավիճակը բուհում: 

Այնուհետև պատրաստակամություն հայտնեց պատասխանելու հարցերին: Հարցեր չհնչեցին:  

 

2. ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղարի ընտրություն 

 

Լսեցին.   

Նիստը սկսեց նախագահել հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը: Ծանոթացրեց 

քարտուղարի պարտականություններին:  

 

Առաջարկվեց. 

Մարզպետ Կ.Սարուխանյանը առաջարկեց Կարեն Ավագյանի թեկնածությունը: Այլ 

թեկնածություններ չառաջադրվեցին:  

 

Որոշվեց Կարեն Ավագյանին ընտրել ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ 

Քվեարկեցին՝ 14 անդամ, կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 : 

 

3. Հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգի հաստատում 

 

Լսեցին՝ Լեւոն Բարսեղյանը ներկայացրեց օրակարգի երրորդ հարցը.ներկայացվեց 8 էջից 

բաղկացած ՇՊՀ ՀԽ աշխատակարգի նախագիծը: Նախագահողը որոշեց ներկայացնել 

տարբերությունները նախորդ աշխատակարգից:  
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Առաջարկվեց աշխատակարգի  

1.1. կետում ՇՊՀ իրավասությունները թողնել են հոգնակի ձևակերպմամբ: 

2.2.10 կետում նշել (իրավաբանական) անձի ընտրությունը: ֆինանսական հաշվեստուգում 

(հաշվետվությունների աուդիտ) իրականացնող իրավաբանական անձի ընտրությունը: 

 

Որոշվեց՝ ստուգել առաջարվող փոփոխության օրենքի հետ համապատասխանության հարցը: 

 

Առաջարկվեցին մի շարք լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարել նախագծում, 

մասնավորաբար,  

 

2.2.13. կետն առաջարկվեց ավելացնել՝ համաձայն մշակված մեխանիզմների:  

 

2.2.11. հոգաբարձուների խորհրդի անդամի լիազորության դադարեցման դեպքում նոր 

անդամի նշանակման ընթացակարգի մասին: Իրավաբանը ներկայացրեց, որ 

հոգաբարձուների խորհրդի անդամի պարտականությունների դադարեցման մասին 

տեղեկացվում է ռեկտորը, որը ոչ ուշ քան 10 օրվա ընթացքում տեղեկացնում է խորհրդի 

անդամներին, և ոչ ուշ քան 30 օրվա ընթացքում նշանակվում է նոր անդամ: Հղում կատարվեց 

«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքին :  

  

4.2 Նախագահն ի՞նչ ժամկետով կարող է երկարացնել քվեակազմի ապահովման համար  

ժամկետի երկարացումը: Առաջարկվեց 2-3 ժամ, որից հետո նիստը հետաձգվում է: 

Նախագահողն առաջարկեց 1 ժամ սահմանել սպասելու ժամանակը, ապա քվեակազմի 

չապահովման դեպքում հետաձգել նիստը: Հարց առաջացավ, թե ինչ ժամկետում պետք է 

գումարվի հաջորդ նիստը:  

 

2.2.3 կետում առաջարկվեց ավելացնել «համաձայն մշակված չափորոշիչների» բառերը: 

Կետում «Տարեկան ռազմավարական ծրագրերի հաստատումը» ձեւակերպումը փոխարինել 

«ռազմավարական ծրագրեր և տարեկան ծրագրեր» ձեւակերպմամբ: Գեւորգ Պետրոսյանն 

առաջարկեց «տարեկան և գործառնական ծրագրեր» ձևակերպումը: 

  

 8.1. Կետի վերաբերյալ Սեյրան Մարտիրոսյանն առաջարկեց, որ արձանագրություններն 

ստորագրեն ոչ միայն խորհրդի նախագահն ու քարտուղարը, այլ 6 կամ 5 անդամ, այսինքն՝ 

ևս 4 անդամ, հնարավոր է՝ նաև ռոտացիոն կարգով որոշվեն ստորագրողները: ԿԳՆ 

իրավաբանը նշեց, որ օրենքից բխում է, որ բոլորը պետք է ստորագրեն: Նշվեց բոլոր 

անդամների կողմից ստորագրելու պահանջի դեպքում դրա տեխնիկական դժվարությունը: 

Գևորգ Պետրոսյանն առաջարկեց, որ ամեն հաջորդ նիստին ստորագրվեն նախորդ նիստի 

արձանագրությունները: Սոֆյա Հովսեփյանը առաջադրեց վստահության հարցը, որ եթե չեն 

վստահում նախագահի և քարտուղարի ստորագրությանը, ավտոմատ կերպով առաջ է գալիս 

նրանց փոխելու հարցը: Սեյրան Մարտիրոսյանը ետ վերցրեց առաջարկը: ԿԳՆ իրավաբանը 

նշեց, որ օրենքի պահանջը, այսինքն բոլորի ստորագրելու պահանջը անհրաժեշտ է 

պահպանել:  Նախագահող Լեւոն Բարսեղյանն առաջարկեց բոլոր արձանագրությունների 
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սեւագրերը ուղարկել խորհրդի բոլոր անդամներին, եթե առարկություն կունենան, 

կներկայացնեն առարկությունները, կլրամշակվի, ապա միայն կստորագրեն: 

 

Քարտուղար Կարեն Ավագյանն առաջարկեց խորհրդի աշխատանքների 

արդյունավետության բարձրացման համար աշխատակարգում կարգավորում ներմուծել  

անհարկի բացակայությունների մասին բացատրություն տալու մասին, հատկապես, եթե 

բացակայում է մի ամբողջ խումբ, որ բուհի կազմից է ընտրված: Քննարկվեցին հնարավոր 

բոյկոտի տարբերակի դեպքում անհատական կամ խմբային բացատրության 

անհրաժեշտությունը: Սոֆյա Հովսեփյանն առաջարկեց կիրառել միայն ամբողջական բլոկի 

բացակայության դեպքերը: Նախագահի առաջարկով առաջարկն ընդունվեց ի գիտություն, 

լրացրեց, որ արժե՝ բոլոր բացակայողները բացատրություն ներկայացնեն բացակայության 

մասին: Առարկողներ չեղան:  

  

Առաջարկվեց. 

Նախագահողն առաջարկեց ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգն ընդունել 

առաջին ընթերցմամբ հետագա լրամշակման համար:  

 

Որոշվեց. Աշխատակարգը հաստատել առաջին ընթերցմամբ:  

Քվեարկեցին՝ 14 անդամ, կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

Հայտարարվեց 13 րոպե ընդմիջում:  

 

4. ՇՊՀ-ի ռեկտորի պարտականություններ կատարողի հաղորդումը համալսարանում տիրող 

իրավիճակի մասին 

 

Այս հարցի հետ միաժամանակ քննարկվեց նաեւ օրակարգի 5-րդ հարցի առաջին 

ենթահարցը, այն է՝ 5.ա. ՇՊՀ հիմնադրամի հաստիքացուցակում փոփոխություններ 

կատարելու մասին: 

 

Լսեցին՝ ՇՊՀ-ի ռեկտորի պարտականություններ կատարող Երվանդ Սերոբյանի բանավոր 

հաղորդումը համալսարանում տիրող իրավիճակի մասին:  

 

Երվանդ Սերոբյանը շնորհավորեց խորհրդի նախագահին և քարտուղարին ընտրվելու 

կապակցությամբ, վստահություն հայտնեց, որ հնարավոր կլինի բուհում իրավիճակ փոխել: 

Ներկայացրեց, որ ստանձնել է պարտականությունների կատարումը 2018 թ. մայիսի 18-ից: 

Բուհն իրականացնում է ուսուցում 67 մասնագիտական կրթական ծրագրերով: 2017-2018 

ուստարում ավարտել և դիպլոմ է ստացել 650 ուսանող, մեկ կրկնակի դիպլոմ, 

գերազանցությամբ՝ 72-ը: Մեկ ուսանող չի ներկայացել քննության: Ամփոփիչ քննություններն 

անցել են լարված իրավիճակում, բայց բավականին հաջող: Ընդունելության քննության 

արդյունքներով ընդունվել է 134 ուսանող, նախորդ տարվանից 199-ով պակաս: 

Պետպատվերի շրջանակներում ընդունվել են 47-ը, հայտարարված 67-ի փոխարեն: 

Մագիստրատուրայում պետպատվերի շրջանակում եղել է 30 տեղ, բոլոր տեղերն զբաղված 

են: 65 դիմում կա վճարովի տեղերի համար: Վճարովի տեղերի համար դիմումներն 
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ընդունվելու են մինչև օգոստոսի 25-ը: Առանց մագիստրատուրայի և հեռակա բաժնի առաջին 

կուրսերի, առկա է 218 ակադեմիական խումբ: Դրանցում ուսանողների թիվը 2033 է:   

  Ներկայացվեցին աղյուսակներ:  

 

Ուսանողների թվի պակասի հետևանքով կորուստները ֆինանսական տեսակետից 

կանխատեսվել եւ գնահատվել են 100 միլիոն դրամ: 218 խմբերից 1-7 ուսանող ունեն 114 

խմբեր, այսինքն 114 խմբեր չեն ծածկում մեկ դասավանդողի աշխատավարձը: Պրոբլեմը հին 

է և պայմանավորված է նաև ժողովրդագրությամբ: Նշվեց, որ փորձվել է միացնել հեռակա և 

ստացիոնար նույն դասաժամերը, բայց փաստորեն, այդ դեպքում ունենալով հեռակայի 

ժանրաբեռնվածություն, դասախոսը վճարվել է միայն ստացիոնարի համար: Մայիսի 18-ից 

մինչև օգոստոս ծախսերը կատարվել են հիմնականում աշխատավարձի մասով՝ ծախսերի 92 

%-ը: Կան գործուղման ծախսեր, որոնք կատարվել են: Մնացորդը 31.07.2018-ի դրությամբ 

կազմել է 10 մլն դրամ, բայց 08.08.2018-ի դրությամբ վարկ է վերցվել Հայէկոնոմբանկից 16,5 

մլն դրամ պետությանը չվճարված հարկերը վճարելու համար:  

 

Ռեկտորի պարտականություննեը կատարող Ե.Սերոբյանը նշեց, որ կա ևս մեկ խնդիր: Քանի 

որ 20 մլն դրամից ավել կազմող որեւէ գործարք առանց հոգաբարձուների խորհրդի որոշման 

չի կարող կատարվել, իսկ արձակուրդայինների վճարման հետևանքով առաջացած 

եկամտային հարկի պարտքը 30 մլն դրամ է (որը պետք է վճարվի մինչև օգոստոսի 20-ը), և 10 

միլիոն դրամ կարող է պետք գալ այլ նպատակների համար, խնդրեց որոշում կայացնել՝ թույլ 

տալու 40 մլն դրամի վարկը վերցնել Հայէկոնոմբանկից: Միջոցների պակասը առաջացել է 

վարձավճարների հավաքման և աշխատավարձերի վճարումների կատարման գրաֆիկների 

խզվածության պատճառով, բայց սպասվող եկամուտներից այդ գումարները փակելը որևէ 

խնդիր չի առաջացնում:  

 

  Համալսարանում բարոյահոգեբանական մթնոլորտի մասին խոսելով՝ Ե.Սերոբյանը 

ներկայացրեց 3 դատական գործերի զարգացումները, որոնցից մեկով Գագիկ Համբարյանը 

վերականգնվել է աշխատանքի, իսկ մյուս երկու գործերը դեռ շարունակվում են քննվել 

դատարանում: Սերոբյանը նշեց, որ, լինելով ընդամենը ռեկտորի պարտականությունները 

կատարող, իրեն որևէ բարոյական իրավունք չի վերապահում պաշտպանել որևէ մեկ կողմի: 

Բայց մթնոլորտի անփոփոխ մնալու դեպքում աշխատանքային պրոցեսը բավականին 

խաթարված կլինի:  

 

Նա ներկայացրեց, որ իր աշխատանքը բարդ է, քանի որ շփվում է նաև իրավապահ 

մարմինների հետ: Երեքշաբթի համալսարանում եղել են ՊԵԿ-ի հարկային ոստիկանության 

աշխատակիցները, չորեքշաբթի՝ քննչական վարչությունից, հետո գալիս են կազմակերպված 

հանցագործության բաժնից աշխատակիցներ: Ընդհանուր առմամբ նրանք բուհից տարել են 

մոտ 5996 էջ պատճենահանված թղթեր: 

 

Սեպտեմբերին հրավիրվելու է պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ժողով, որի 

ժամանակ հաշտեցման, կրքերի հանդարտեցման կոչ է արվելու: Հաստիքացուցակի 

կրճատման մասին ասաց, որ կան հաստիքներ, որոնցից հրաժարվել է պետք. ռեկտորի 

աշխատակազմում գործավարի և օգնականի փոխարեն նպատակահարմար է ունենալ մեկ 
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հաստիք: Սոֆյա Հովսեփյանի հարցին, թե որքան կլինի տնտեսումը, Ե. Սերոբյանը 

պատասխանեց, որ ընդհանուր առմամբ մոտ 10-12 հաստիքների կրճատումով կխնայվի 

գրեթե  15 մլն դրամ, հնարավոր է փակել բուֆետների ապասարկման բաժինը, որը կբերի ևս 

30 միլիոն դրամի խնայողություն: 

 

  Հաղորդումը լսելուց հետո ՀԽ նախագահն առաջարկեց հարցեր ուղղել պարոն Սերոբյանին:  

Լ.Առաքելյան.– Արդյո՞ք բարոյահոգեբանական մթնոլորտով պայմանավորված հարցերը 

լուծելի, են և դրանց լուծումով բուհի հիմնական խնդիրները կլուծվե՞ն: Խնդրեց 

կոնկրետացնել, թե ինչ ի նկատի ուներ ռեկտորի պարտականությունների կատարողը՝ 

ասելով, որ «ամեն ինչ պատրաստ է անել այդ ուղղությամբ»: Խնդրեց ներկայացնել 

զանգվածային կրճատումների և դրա հետ կապված խնայողությունների և ծանուցումների 

անհրաժեշտության մասին: 

Ս.Հովսեփյան.- 40 միլիոն վարկի անհրաժեշտության հիմնավորումը խնդրեց. բացի 

աշխատավարձի դիմաց հարկերի վճարումից էլ ի՞նչ հրատապ ծախսեր կան: Ինչո՞վ է 

պայմանավորված եղել վարկի ստացումը հենց Էկոնոմբանկից և ի՞նչ տոկոսադրույքով: 3 

մասնագիտությունների գծով ընդունելություն չի եղել, և դա կրճատումների վրա ի՞նչ 

ազդեցություն կունենա:  

 

Երվանդ Սերոբյանը բարոյահոգեբանական մթնոլորտի բարելավման մասին պատասխանեց, 

որ փորձում է բանակցել շահագրգիռ կողմերի հետ, հանդիպել է Գագիկ Համբարյանի հետ, 

բայց անգամ այդ հանդիպումը բուհում միանշանակ չի ընդունվում: Դատավճիռը 

բողոքարկելու որոշում բուհը չունի: Ինքը չի պատրաստվում բողոքարկել որոշումը: 

Առաջարկվել է դադարեցնել քննարկումները սոցիալական ցանցերում: 

 

Նշեց, որ ընդունելության ցածր ցուցանիշը նաև իմիջի անկման հարց է, քանի որ, եթե 

համեմատենք Վանաձորի համանման բուհի ցուցանիշների հետ, անցած տարվա 

ընդունելության թվերը Գյումրիում 100 ուսանողով ավելին էին, իսկ այս տարի՝ 80-ով ավելի 

ցածր:  

 

Կարեն Սարուխանյանը հարցրեց՝ խնդրելով հերքել կամ հաստատել՝ Մինասյան Սահակն 

ունի՞ արդյոք ազդեցություն բուհում, արդյոք պարոն Սերոբյանն համարվում է «Սահակի 

մարդ», ինչպես խոսում են բուհում: Ե. Սերոբյանը պատասխանեց, որ Սահակ Մինասյանը 

2018 թվականի մայիսի 17-ից դուրս է եկել բուհից և անգամ կառավարման ֆակուլտետում 

քննական հանձնաժողովի անդամ լինելով՝ դիմել էր, որ քննությունը հանձնաժողովն 

անցկացնի առանց իրեն: Ունեցել է նրա հետ 3 կամ 4 հեռախոսազրույց՝ կապված բուհում 

Սահակ Մինասյանի օրոք սկսված ծրագրերի հետ, որոնք շարունակվել են նրա 

հրաժարականից հետո, և ճշտումների կարիք է եղել: Բայց կառավարումը Մինասյանի հետ 

կապված չէ:  

 

Կրճատումների հարցին ի պատասխան՝ ասաց.-Բոլորը երկու ամիս առաջ ստացել են 

ծանուցումներ: Ում հետ որ աշխատանքային պայմանագրերն ավելի ուշ են ավարտվում, 

կստանան այդ ծանուցումները: Բուհն ունի 450 աշխատող, բայց խոսքը գնում է 10-12 

աշխատակցի մասին, և 10 %-ն անցնելն են միայն համարում զանգվածային կրճատումներ: 
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Բուհն այսօր որևէ պարտք չունի, բացի արձակուրդայինների հետ կապված հարկերից, որոնք 

վճարվելու են օգոստոսի 20-ին, որպեսզի տույժեր չաշխատեն: Հնարավոր վարկը վերցվելու է 

14-ից ցածր տոկոսով, հնարավոր է՝ 11-12 տոկոսով, չնայած նախորդը 14 տոկոսով էր 

վերցվել: Եկամտահարկից բացի 10 միլիոնն անհրաժեշտ է արձակուրդ չգնացած անձանց 

աշխատավարձերը վճարելու համար: Ուսման վարձերի հավաքագրումն ամբողջովին 

կծածկի վարկը և բնականոն աշխատանքը կշարունակվի: «Ինչու՞ Էկոնոմբանկից» հարցին 

պատասխանեց, որ կան ևս երեք բանկեր, որոնցում ՇՊՀ-ն ունի հաշիվներ, բայց վարկային 

գծի առկայության պայմաններում այս բանկից վարկն արագ կստացվի:  

 

Կարեն Ավագյանը խնդրեց ճշտել, թե Էկոնոմբանկը քանի օրում է վարկը տրամադրելու, և 

մյուսներից տարբերությունն ինչն է:  

 

Նշվեց, որ պարտականությունները կատարողը ժամանակավոր պաշտոնակատար չէ, 

պետական ռեգիստրը գրանցում է միայն ռեկտորին և ժամանակավոր պաշտոնակատարին, և 

որոշ բանկերից շատերի հետ գործարք անելու համար, նույնիսկ էլեկտրոնային 

ստորագրություն հաստատելու համար խնդիրներ են առաջացել զուտ 

պարտականությունները կատարող լինելու պատճառով, և անգամ Հայէկոնոմբանկի 

գլխամասային մասնաճյուղը պահանջել է այդ ստորագրությունը, գտնվել է օրենքից հղում, 

որով այդ պահանջի շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերվել:  

 

Ընդունելության քննությունների հետևանքով թափուր մնացած 3 մասնագիտությունների 

գծով հնարավոր կրճատումների վերաբերյալ պարոն Սերոբյանը նշեց, որ շատ ցավոտ հարց 

է, և հնարավոր է՝ այդ երևույթը ծանր հետևանքներ թողնի հետագայում: 

Ֆիզիկամաթեմատիկական ընդունակություններով դիմորդները վերջին տարիներին ավելի 

շատ դիմում են հենց ՏՏ ոլորտի մասնագիտություններով կրթություն ստանալու համար, բայց 

մոտ ապագայում կզգացվի որակյալ ֆիզիկոսների պակաս հենց դպրոցներում: 

 

Վարչապետի խորհրդական Հայկակ Արշամյանը նշեց, որ տպավորություն ունի, թե այժմ 

ռեկտորի թեկնածուի են լսում. խնդրեց այդ ուղղությամբ չշարունակել: Կա ձևավորված 

խորհուրդ, պետք է ֆիքսել խնդիրները: Կա 2 կարգի խնդիր. (1) ֆինանսական, և (2) որոշ 

մասնագիտությունների գծով ապագայում մասնագետների պակաս է լինելու: Եթե 

պետությունը կարող է աջակցել՝ աջակցի, եթե կան խորհրդի անդամներ, որ սրտացավ են ու 

կարող են գտնել ֆինանսական միջոցներ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչների միջոցով 

ֆինանսավորելու ծանր սոցիալական վիճակով ուսանողների վարձերը վճարել, որը բուհի 

համար կլինի ֆինանսական աջակցություն:  

 

Սերոբյանին առաջարկվեց ներկայացնել հնարավոր սցենարները, ներկայացնել, թե ինչ 

ծախսեր կարելի է կրճատել: Որոշումներ է պետք կայացնել ոչ թե զարգացման մասին, այլ 

կարճատև՝ փրկության ծրագիր է հարկավոր ունենալ: Առաջարկվեց մեկ շաբաթ կամ 10 օր 

ժամանակ տալ վերլուծություն կատարելու համար, հասկանալու համար՝ ինչ կարելի է անել 

կրճատումների մասով, վարկ վերցնելու անհրաժեշտության հիմնավորում ներկաայցնել 

խորհրդին:  
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Սոֆյա Հովսեփյանը կարևորեց կրթական ծրագրերի թեման. ուսանողի համար մոտիվացիան 

նաև կրթական ծրագիրն է՝ շեշտելով, որ նոր կրթական ծրագրեր չլինելու պատճառով 

հնարավոր է՝ հաջորդ տարի ավելի քիչ ուսանողներ ունենան:   

 

Լսեցին՝ Գայանե Շագոյանին. մտահոգություն հնչեց ՇՊՀ-ի բանկային հաշիվների հնարավոր 

կալանքի մասին, որը կարող է խաթարել բուհի բնականոն գործնեությունը: Կիսվեց 

Բրյուսովի անվան լեզվաբանակն համալսարանի իր փորձառությամբ՝ առաջարկելով 

անվճար տեղեր իջեցնել փակվող բաժիններին: Սերոբյանը, պատասխանելով Շագոյանին, 

նշեց, որ անգամ 67 անվճար տեղից ընդունվել են 47-ը, և ֆիզիկայի բաժնում հնարավոր է 

ուսանող չլինի, նույնիսկ բարձր կրթաթոշակ նշանակելու դեպքում, քանի որ պոտենցիալ 

ուսանողները դիմում են նույն պոտենցիալը պահանջող այլ՝ ավելի պահանջված 

մասնագիտություններ ձեռք բերելու:  

 

Լուսինե Առաքելյանը նշեց, որ մոտակա ժամանակաշրջանի համար պարոն Սերոբյանի 

դիմաց կա հիմա 2 խնդիր, մեկը բարոյահոգեբանական մթնոլորտի բարելավման ու 

հաստիքների կրճատման հարցերն են, մյուսը ֆինանսական խնդիրն է: Առաջարկվեց 

սահմանափակվել միայն այս երկու խնդրով:  

 

Լ.Բարսեղյանը հարցրեց՝ հաշիվների վրա կալանքը ո՞ր դեպքում է դրվում. միայն 

դատարանո՞վ, թե՞ ՊԵԿ-ն իրավունք ունի կալանք դնել առանց դատարան դիմելու: 

Պարզաբանվեց՝ ՊԵԿ-ը կալանք կարող է դնել առանց դատարան դիմելու, բայց սկզբնական 

շրջանում միայն տույժեր են աշխատելու, որն ուղղակի ֆինանսական վնաս է: Լ.Բարսեղյանը 

խնդրեց հաշվի առնել, որ հարցեր են ուղղվում ռեկտորի պարտականությունները կատարող 

մարդուն և արդյունավետ աշխատելու համար հարցերը պետք են վերաբերեն իր 

կառավարման ժամանակահատվածին, մոտակա ժամանակաշրջանին և ոչ թե հեռակա 

նպատակների:  

 

Լեւոն Բարսեղյանն, ամփոփելով հարցերն ու պատասխանները, նշեց՝ քանի որ  

բարոյահոգեբանական մթնոլորտի առողջացման մասով որոշման կարիք չկա, անցնել 

ֆինանսական խնդրի և կրճատումների խնդրի մասով որոշումներ կայացնելուն:  

 

Առաջարկվեց որոշել 

 

1. Ի գիտություն ընդունել ռեկտորի պարտականությունները կատարողի հաղորդումն իր 

կառավարման ժամանակաշրջանի մասին  

 

2. Հանձնարարել ՇՊՀ-ի ռեկտորի պարտականությունները կատարող Ե.Սերոբյանին՝ 

հոգաբարձուների խորհրդին գրավոր ներկայացնել առկա հաստիքացուցակը, դրանում 

առաջարկվելիք փոփոխությունները, փոփոխությունների հիմնավորումները 
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3. Հանձնարարել ՇՊՀ-ի ռեկտորի պարտականությունները կատարող Ե.Սերոբյանին՝ 

Հոգաբարձուների խորհրդին գրավոր ներկայացնել վերցված 16,5 մլն դրամի եւ հայցվող 40 

մլն դրամի վարկերի կառավարման ծրագիրը: 

  

Կարեն Ավագյանն առաջարկեց եկամտահարկի մուծումը 20 կամ 30 օրով հետաձգելու 

խնդրանքով դիմել կառավարությանը: Քննարկումից հետո այդ առաջարկը քվեարկության 

դնել նպատակահարմար չգտնվեց, քանի որ ավելի երկար կարող էր տևել որոշման 

ընդունումը, քան հարցի հրատապությունն էր պահանջում:  

 

Պարոն Սերոբյանը խոստացավ մեկ շաբաթում ներկայացնել պահանջված 

հիմնավորումները: 

 

Որոշվեց՝  

 

1. Ի գիտություն ընդունել ՇՊՀ-ի ռեկտորի պարտականությունները կատարող Ե.Սերոբյանի 

հաղորդումը իր պարտականությունները կատարելու ժամանակաշրջանի մասին:  

2. ՇՊՀ-ի ռեկտորի պարտականությունները կատարող Ե.Սերոբյանը մինչև օգոստոսի 14 

Հոգաբարձուների խորհրդին գրավոր ներկայացնում է վարկերի կառավարման ծրագիրը, 

վերցված եւ վերցնելիք վարկերի կառավարման պլանը եւ հիմնավորումները:  

3. Մեկշաբաթյա ժամկետում ՇՊՀ-ի ռեկտորի պարտականությունները կատարող 

Ե.Սերոբյանը ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդին գրավոր ներկայացում է ՇՊՀ-ում առկա 

հաստիքացուցակը, այն փոփոխելու առաջարկները եւ ներկայացվող փոփոխությունները, 

առաջարկություններն ու հիմնավորումները: 

 

Քվեարկեցին՝ 13 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ: Քվեարկության պահին Հ. Արշամյանը սրահից 

դուրս էր եկել:  

  

ՀԽ նախագահը խնդրեց Երվանդ Սերոբյանին ելույթի տպագիր տարբերակը ուղարկել 

քարտուղարին:  

 

5 Այլ հարցեր 

բ. ռեկտորի պարտականություններ կատարողի աշխատավարձի հարցը: 

 

 

Լսեցին՝  

Հարցի էությունը բացատրելու համար խոսքը տրվեց պարոն Ե.Սերոբյանին: Ե.Սերոբյանը 

ներկայացրեց, որ ինքը կատարում է ռեկտորի և պրոռեկտորի պարտականություններ, 

ստանալով միայն պրոռեկտորի աշխատավարձը: Բայց առաջանում է իրավական կազուս. 

ռեկտորի պարտականությունները կատարվում են, բայց չեն վճարվում: 

  

Առաջարկվեց. 

Ռոբերտ Սուքիասյանն առաջարկեց պրոռեկտորի աշխատավարձն ավելացնել 20 տոկոսով: 

Սոֆյա Հովսեփյանն առաջարկեց նշանակել ռեկտորի աշխատավարձի չափ՝ 700.000 դրամ: 
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Հ.Արշամյանն առաջարկեց եղած աշխատավարձին ավելացնել մեկ նվազագույն 

աշխատավարձ՝ հաշվի առնելով, որ կրճատումներին զուգահեռ ռեկտորի աշխատավարձի 

նշանակումը կարող է ծանր բարոյահոգեբանական մթնոլորտում նորից սրացումներ առաջ 

բերել: Ե.Սերոբյանը դեմ հանդես եկավ Սոֆյա Հովսեփյանի առաջարկին: Քննարկվեց նաև 

պարգևավճարի տարբերակը: 

 

Որոշեցին.-պարտականությունները կատարողի համար անցած և ապագա ժամանակաշրջանի 

համար նվազագույն աշխատավարձի չափով ավելացնել ռեկտորի պարտականությունը 

կատարողի՝ պրոռեկտորի աշխատավարձը: Եվ ավելացումը հաշվարկել նրա՝ 

պարտականությունները ստանալու օրվանից՝ 2018 թ,. մայիսի 18-ից:  

 

Քվեարկեցին: 14 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ:  

 

Այլ հարցեր. 

Լսեցին՝ Այլ հարցերի մեջ պարոն Արշամյանն առաջարկեց որոշել ռեկտորի ընտրության 

մրցույթի հայտարարման օր: Նախագահ Լևոն Բարսեղյանը մեկնաբանեց, որ խորհուրդը 

հավանաբար կարիք ունի ուսումնասիրելու եւ գուցե վերանայելու մրցույթի պայմանները 

պայմանները և ժամկետները: Սուրեն Մանուկյանը առաջարկեց՝ հաշվի առնելով 

բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, կարելի է այդ մասին հայտարարել հաջորդ նիստում: 

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ հնարավոր է, որ ռեկտորի ընտրության համար կանոնադրական 

փոփոխությունների կարիք լինի, որը պետք է պետռեգիստրում գրանցվի, որը կտևի 1-1,5 

ամիս: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ լավ կլինի ուսումնասիրել այլ բուհերի փորձը: Ամալյա 

Ենգոյանն առաջարկեց՝ հաջորդ նիստում քննարկել կանոնադրության մեջ հնարավոր 

փոփոխությունները: Արշամյանը վերաձևակերպեց իր միտքը հետևյալ կերպ, որ օգոստոսի 

29-ին մրցույթ հայտարարվի, իսկ մինչ այդ ուսումնասիրվեն հնարավոր փոփոխությունները: 

Արշամյանը ասաց, որ զարգացնում է Սուրեն Մանուկյանի գաղափարը, որ ընդամենը 

հայտարարվում է մրցույթ, 15 կամ 20 օր դիմումներն են ընդունվում, հետո նոր 

հայտարարվում է ընտրության օրը:  

 

Սոֆյա Հովսեփյանը հարցով դիմեց Ե.Սերոբյանին՝ որպես կանոնադրությանը տիրապետող 

անձի, թե արդյո՞ք կարիք կա կանոնադրության փոփոխման: Սերոբյանն ընթերցեց ՇՊՀ 

կանոնադրության 56-րդ կետը: Նշեց, որ առնվազն 15 տարվա պետական կառավարման փորձ 

կամ բուհում վարչական աշխատանքի ստաժի պահանջ կա: Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե 

կա՞ն արդյոք այլ դրույթներ, որոնք մտահոգում են պարոն Սերոբյանին: Ե.Սերոբյանն ասաց, 

որ եթե օր է հայտարարվում ու հետո անցնում ենք ժամկետներ ձգելուն, ապա 

լարվածությունը չի իջնի, այլ ընդհակառակը: Ե.Սերոբյանն առաջարկեց՝ կամ որոշվի, որ չի 

փոփոխվելու, կամ որոշվի՝ հանձնաժողով կազմել փոփոխություններ մտցնելու համար ու 

խորհրդի նիստում փոփոխությունները հաստատելուց անմիջապես հետո ուղարկել 

պետռեգիստր, և 1,5 ամսից անցկացնել ռեկտորի ընտրություն: Լ.Բարսեղյանը ասաց, որ 

հատուկ հանձնախումբ կազմելու կարիք չկա, Հոգաբարձուների խորհուրդը կծանոթանա 

ռեկտորի ընտրության կարգին, ցանկության դեպքում էլեկտրոնային եղանակով կքննարկի եւ 

փոփոխությունների առաջարկներ կանի, միաժամանակ ՇՊՀ գիտխորհուրդը, գուցեեւ 

ուսանողությունը, կարող է առաջարկություններ ներկայացնել, որոնք ի մի կբերվեն եւ 
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կներկայացվեն խորհրդին՝ հաստատման: Նա Ե.Սերոբյանին խնդրեց քարտուղարին 

ուղարկել ռեկտորի ընտրության գործող կարգը:  

 

Լ.Բարսեղյանը Ե.Սերոբյանին խնդրեց մեկ օրվա ընթացքում Կարեն Ավագյանին տրամադրել 

խորհրդի բոլոր անդամների էլեկտրոնային հասցեները եւ հեռախոսահամարները:  

 

Հայկակ Արշամյանն առաջարկեց արձանագրել, որ այսօր ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդը 

որոշեց քննարկել կանոնադրությունում փոփոխությունների անհրաժեշտությունը և հաջորդ 

նիստում քննարկե դրանք:  

 

Որոշեցին 

Աշխատում է ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի հնարավոր փոփխությունների մշակման 

վրա, ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի հաջորդ նիստում առաջարկել հաստատման ռեկտորի 

ընտրության լրամշակված կանոնակարգը, հայտարարել մրցույթը, օրը, եւ հարակից 

պայմանները:  

 

Քվեարկեցին՝ Կողմ 14, դեմ 0, ձեռնպահ 0:  

 

Լ. Բարսեղյանն հայտարարեց, որ օրակարգն սպառված է, և առաջարկեց խորհրդի 

անդամներին հայտարարություններով հանդես գալ, եթե ցանկություն ունեն:  

 

Կարեն Ավագյանը ներկայացրեց, որ բուհի կանոնադրությունում չի հանդիպել «էթիկայի 

նորմեր» բաժնի կամ կարգավորման և առաջարկեց հաջորդ նիստում քննարկել 

կանոնադրության փոփոխությունների դեպքում նման փոփոխություններով լրացնելու 

հարցը: Ե.Սերոբյանը տեղեկացրեց, որ բոլոր բուհերը բոլոնյան համաձայնագրի 

շրջանակներում ընդունել են բարեվարքության որոշակի սկզբունքներ, որոնց հիման վրա 

բուհի գիտական խորհուրդը կարող է իր 5 անդամներից ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով, 

որը կարող է քննարկել ինչպես ուսանողի, այնպես էլ ադմինիստրատիվ աշխատողի 

նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը: Բայց, քանի որ կանոնադրության մեջ այդ 

կետը չկա, այլ գրված է, որ գիտական խորհուրդը պետք զբաղվի գիտական, 

գիտաուսումնական և գիտահետազոտական գործնեության կարգավորումներով, իսկ վերջին 

դատական պրոցեսում հօգուտ դասախոս Գագիկ Համբարյանի որոշում է կայացվել, նաեւ այն 

հիմքով, որ գիտական խորհրդին նման լիազորություն կանոնադրությամբ տրված չի եղել, 

կարիք կա լրամշակել կանոնադրությունը: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ կարելի է նաեւ էթիկայի 

հանձնաժողով ձևավորել հոգաբարձուների խորհրդում: Կ.Ավագյանն առաջարկեց 

հետագայում աշխատանքային պայմանագրերում ամրագրել էթիկայի նորմերը պահպանելու 

պարտավորությունը եւ այն պարտադիր լինի ստորագրման՝ աշխատակիցների կողմից:  

Այլ հայտարարություններ չկային: 

 

Լեւոն Բարսեղյանը շնորհակալություն հայտնեց հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին, 

մասնագետներին, դասախոսներին, լրագրողներին աշխատանքի համար, և նիստն 

հայտարարվեց փակված: 
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ՇՊՀ Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լեւոն Բարսեղյան.  ___________________ 

    

ՇՊՀ Հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար Կարեն Ավագյան.  ___________________ 

 

ՇՊՀ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ  

Կարեն Սարուխանյան      ____________________ 

Հայկակ Արշամյան   ____________________ 

Ամալյա Ենգոյան   ____________________ 

Լուսինե Առաքելյան  ____________________ 

Սոֆյա Հովսեփյան   ____________________  

Ռոբերտ Սուքիասյան  ____________________ 

Սուրեն Մանուկյան   ____________________ 

Սեյրան Մարտիրոսյան  ____________________ 

Գայանե Շագոյան   ____________________ 

Գևորգ Պետրոսյան   ____________________  

Խաչատուր Իսրայելյան  ____________________  

Նաշիկ Հարությունյան  ____________________ 
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