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«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

հոգաբարձուների խորհրդի 2018թ. օգոստոսի 30-ի նիստի 

 

                               ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 15 

 

«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 23-ը  

1. Կարեն Սարուխանյան, Շիրակի մարզպետ 

2. Հայկակ Արշամյան, ՀՀ Վարչապետի խորհրդական  

3. Լուսինե Առաքելյան, Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ 

4. Սոֆյա Հովսեփյան, Շիրակի մարզպետի տեղակալ  

5. Ռոբերտ Սուքիասյան, ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության վարչության պետ 

6. Կարեն Ավագյան, Գյումրու ավիամոդելային խմբակի ղեկավար 

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

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

փոխտնօրեն 

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

պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար  

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

գիտաշխատող 

11.Գևորգ Պետրոսյան, «Բիոսֆերա» ՀԿ ղեկավար  

12. Խաչատուր Իսրայելյան, ՇՊՀ գործարարության և վարչարարության ամբիոնի դասախոս  

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

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

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

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

ամբիոնի դասախոս:  

17. Արտուշ Խաչատրյան , ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության , տեսության և մեթոդիկայի 

ամբիոնի դասախոս:  

18. Օվսաննա Թերզիբաշյան , ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժություն և 

մեթոդիկա բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի  

19. Ռիմա Խաչատրյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի հայոց 

լեզու և գրականություն բաժնի 3-րդ կուսի ուսանողուհի 

20. Մառա Հարությունյան, ՇՊՀ սոցիալական գիտություններիև իրավունքի ֆակուլտետի և 

հոգեբանության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի:  

21. Սվետլանա Հովհաննիսյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտատի 

ռուսաց լեզվի և գրականության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի:  

22. Անուշավան Սարգսյան, ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական 

պատրաստության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանող:  
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23. Ռիմա Պողոսյան , ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կառավարում բաժնի 1-

ին կուրսի ուսանողուհի:  

  

Նիստից բացակայում էին . 

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

բացակայությունը պայմանավորված էր նույնը օրը կայացող ՀՀ կառավարության նիստով:   

 

  

  

Օրակարգը հաստատելուց առաջ. 

Հոգաբարձուների խերհրդի (ՀԽ) նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ներկայացրեց նախագծերը և 

օրակարգը, որոնք խորհրդի անդամներին ուղարկվել էին վաղօրոք, 5 օր առաջ: Բարսեղյանը 

հայտարարեց քվորումի առկայության մասին: Նիստի սկզբում ներկա էին 24 անդամներից 21-

ը: Հայտարարվեց, որ որոշ ժամանակ անց կմիանան խորհրդի անդամներ Շիրակի մարզպետ 

պարոն Կ․Սարուխանյանը և մարզպետի տեղակալ Սոֆյա Հովսեփյանը: Բարսեղյանը 

ներկայացրեց նաև նիստին ներկա ԿԳՆ իրավախորհրդատու Լուսինե Գրիգորյանին: 

Տեղեկացվեց նախորդ նիստի մասին, նիստին հաջորդած դասախոսների և ուսանողների հետ 

խորհրդի նախագահի և քարտուղարի հանդիպումների մասին:  

Ներկայացվեց օրակարգը. 

 ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի օրակարգ 

1. ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնադրության փոփոխությունների առաջարկների քննարկում եւ 

հաստատում  

2. ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի փոփոխությունների 

առաջարկների քննարկում եւ հաստատում 

3. ՇՊՀ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգի փոփոխությունների 

առաջարկների քննարկում եւ հաստատում  

4. Այլ հարցեր  

Լսեցին՝ Բարսեղյանը ներկայացրեց օրակարգը, կից փաստաթղթերը:  

Հարցեր , առաջարկներ չկային :  

Որոշեցին ՝ հաստատել օրակարգը: 

Քվեարկեցին ՝ 21 անդամ: Կողմ՝ 21 , դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 : 

  

1. ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնադրության փոփոխությունների առաջարկների քննարկում եւ 

հաստատում  

Լսեցին. ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց օրակարգի 

երկրոդ հարցը՝ ՇՊՀ կանոնադրության 56 հոդվածում փոփոխություններ կատարելու մասին:  
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Պարոն Բարսեղյանը նշեց, որ բացի իր առաջարկից կան այլ առաջարկներ՝ Ռիմա 

Պողոսյանից ևս ստացվել է առաջարկ, ստացվել է առաջարկ դասախոս Արտակ 

Հովհաննիսյանից, որոնք տրամադրվել են խորհրդի անդամներին: Այնուհետև ներկայացվեց 

բուհի կանոնադրությունում 56 հոդվածը՝ այն է «Ռեկտորի պաշտոնում կարող է ընտրվել 

Հայաստանի հանրապետության այն գործունակ չափահաս քաղաքացին, ով ունի գիտական 

աստիճան, և վերջին 15 տարվա ընթացքում առնվազն 10 տարվա պետական կառավարման 

կամ բուհում վարչական աշխատանքի ստաժ»: Պարոն Բարսեղյանը ներկայացրեց 

փոփոխության իր տարբերակը ՝ «...փոփոխել այս դրույթը սահմանելով՝ «...ով ունի գիտական 

աստիճան եւ վերջին 10 (կամ 8) տարվա ընթացքում առնվազն 5 տարվա պետական 

կառավարման կամ բուհում վարչական աշխատանքի ստաժ ունենալու իրողությունը.» :  

Արտահայտվեցին ՝ պարոն Ռոբերտ Սուքիասյանը, իրավախորհրդատու Լուսինե 

Գրիգորյանը, որոնք ճշտեցին պարտադիր պայմանները և լրացնող պայմանները:  

Այնուհետև Բարսեղյանը ներկայացրեց ուսանող ,ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ 

Ռիմա Պողոսյանի առաջարկը․  

«ՇՊՀ ռեկտոր կարող է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության այն գործունակ չափահ

աս քաղաքացին, ով ունի գիտական աստիճան, կոչում և վերջին 15 տարվա ընթացքում 

առնվազն 10 տարվա գիտամանկավարժական և պետական կառավարման 

կամ բուհում վարչական աշխատանքի ստաժ»: 

Այնուհետև Բարսեղյանը ներկայացրեց ՇՊՀ դասախոս Արտակ Հովհաննիսյանի 

առաջարկների փաթեթը: Բարսեղյանն առաջարկեց այդ առաջարկների փաթեթը 

ընդհանրապես ընդունել ի գիտություն, առաջարկել պարոն Ա.Հովհաննիսյանին 

փոփոխությունները ներկայացնել գիտխորհրդում, ֆակուլտետային խորհուրդներում, 

այնուհետև ներառել հաջորդ նիստերից մեկում, եթե դրա անհրաժեշտությունը կորոշվի այդ 

մարմիններում: Նիստին ներկա Արտակ Հովհաննիսյանը չառարկեց առաջարկին:  

Նշվեց նաև , որ եղել են նաև այլ առաջարկներ , բանավոր: 

Արտահայտվեցին. խոսքը տրվեց ռեկտորի պարտականությունները կատարող Երվանդ 

Սերոբյանին: Պարոն Սերոբյանը շեշտեց կոչման անհրաժեշտությունը և 

գիտամանկավարժական 10 տարվա ստաժի առկայությունը: Նշեց, որ որոշ առաջարկներ 

քննարկվել են, հաստատվել նախկին խորհրդում, հաստատվել և ուղարկվել են պետռեգիստր 

գրանցման և դեռ այսօր գրանցված չեն: Բայց կոնկրետ 56 կետի հետ փոփոխություններ չեն 

կատարվել այդ, դեռևս չգրանցված կանոնադրությունում: Պարոն Բարսեղյանը ճշտում 

խնդրեց, թե երբ է եղել հոգաբարձուների խորհրդի օգոստոսի 9-ին նախորդած նիստը, որում 

եղել են կանոնադրության այդ փոփոխությունները, որոնք դեռ գրանցված չեն պետական 

ռեգիստրում: Պարոն Սերոբյանը և ԿԳՆ իրավաբան Լուսինե Գրիգորյանը ճշտեցին, որ այդ 

փոփոխությունները կատարվել են ապրիլի 24-ին:  

Պարոն Ռ.Սուքիասյանն առաջարկեց քննարկել միայն ՇՊՀ կանոնադրության 56-րդ կետի 

հետ կապված հարցը, թողնել բացառապես օրենքի ուժով լուծվող հարցերը հետագային, իսկ 

պարոն Հովհաննիսյանի առաջարկներն ընդունել ի գիտություն: 

Պարոն Բարսեղյանն հարցրեց խորհրդին, թե կա՞ անհրաժեշտություն դիմել պետռեգիստր , 

կասեցնելու նախորդ կազմով վերջին խորհրդի նիստի ընդունած փոփոխությունների 
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գրանցումը: Նշվեց, որ պարոն Սերոբյանը պնդում է, թե 56 կետին վերաբերող փոփոխություն 

չի եղել ապրիլի 24-ի նիստում:  

Խորհրդի անդամները համաձայնվեցին շարունակել 56 կետի քննարկումը:  

ՀԽ անդամ Ն.Հարությունյանը քիչ համարեց 5 տարվա գիտամանկավարժական ստաժը և 

խնդրեց ճշտել ամբիոնի վարիչի աշխատանքն արդյո՞ք վարչական է: Այսինքն առաջարկվեց 

ավելացնել գիտամանկավարժական ստաժի 10 տարվա պահանջը: Լ.Գրիգորյանը 

մեկնաբանեց, որ՝ ոչ, այն վարչական պաշտոն չէ:  

Գայանե Շագոյանը նշեց, որ չի նշված՝ ինչ կոչում, և քանի որ ասիստենտն էլ է կոչում, 

ասիստենտն էլ կարող է հավակնել այս դեպքում: «Գիտամանկավարժական» ձևակերպումը 

ևս անհասկանալի է, քանի որ բուհում սովորում են չափահաս անձինք, ուստի առաջարկեց 

կիրառել «բուհում դասավանդման ստաժ» ձևակերպումը, և նշեց, որ կողմ է ստաժի 

սահմանափակումը իջեցնել 5 տարվան, բայց նշել, որ վարչարարության փորձը պարտադիր 

չէ, որ ձեռք բերված լինի հենց բուհում, քանի որ հայաստանյան փորձը ցույց է տալիս, որ կան 

բուհեր, որոնք ղեկավարել են ոչ բուհական կառավարման ստաժով անձինք և բավականին 

հաջող:  

Ռոբերտ Սուքիասյանը առաջարկեց հետևյալ ձևակերպումը, որ «...Բուհի ռեկտորի 

պաշտոնում կարող են ընտրվել ՀՀ այն քաղաքացին, ով ունի գիտական աստիճան, բուհում 

դասավանդման փորձ և վերջին 15 տարվա ընթացքում առնվազն 10 տարվա հանրային 

կառավարման կամ բարձրագույն կրթության համակարգում առնվազն 5 տարվա 

աշխատանքային ստաժ»: Նշեց, որ բուհական կրթության մասին օրենքի նախագծում հենց 

այս ձեւակերպումն է տրված: Առաջարկվեց, հիմք ընդունել այս ձևակերպումը և որպես 

մարզային բուհ քննարկել չափանիշների մեղմման տարբերակներ:  

Սեյրան Մարտիրոսյանն առաջարկեց «գիտամանկավարժական» բառից հրաժարվել, 

«դասավանդում» բառն համարելով բավարար:  

Առաջարկեցին՝ Լևոն Բարսեղյանն առաջարկեց քննարկումներում պարզություն մտցնելու 

համար Հովհաննիսյանի կանոնադրական փոփոխությունների առաջարկների փաթեթն 

ընդունել ի գիտություն և առաջարկել ինչպես պարոն Հովհաննիսյանին, այնպես էլ 

գիտամանկավարժական խորհրդին և ռեկտորի պարտականությունները կատարող Երվանդ 

Սերոբյանին՝ սկսել քննարկումների շարք, վերամշակել, գիտխորհրդով քննարկել և 

լրամշակված ձևով հետագայում հոգաբարձուների խորհրդին ներկայացնել դրանք:  

Որոշեցին՝ Արտակ Հովհաննիսյանի առաջարկներն ընդունել ի գիտություն: 

Քվեարկեցին՝ 22 անդամ: Կողմ՝ 22 , դեմ՝ 0 , ձեռնպահ 0 : 

Լսեցին՝ Այնուհետև Բարսեղյանն հանեց իր առաջարկը, համարելով պարոն Ռոբերտ 

Սուքիասյանի առաջարկն ավելի ընդունելի: Իր առաջարկից հրաժարվեց նաև խորհրդի 

անդամ Ռիմա Պողոսյանը: Պարոն Ն.Հարությունյանը պնդեց, որ վարչական աշխատանքին 

համարժեք դիտարկվի նաև ամբիոնի վարիչների աշխատանքը, թեկնածություն 

ներկայացնելու հնարավորություն տալու համար դասավանդման ստաժն համարվի 

վարչական ստաժին համարժեք և դրվի ևս մեկ «կամ»-ով 56 հոդվածի վերջում:  

Լուսինե Առաքելյանը շարադրեց Ն.Հարությունյանի տարբերակը:  
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Ռեկտորի պարտականությունները կատարող Ե.Սերոբյանը նշեց, որ դասավանդման փորձի 

վրա պետք է ժամկետ դրվի, որպեսզի չնչին դասավանդման փորձ ունեցող անձը չկարողանա 

հավակնել ռեկտորի պաշտոնին:  

Գայանե Շագոյանն առաջարկեց առանձին պարզել խորհրդի անդամների համար, տեսնու՞մ 

են արդյոք հոգաբարձուները ամբիոնի վարիչին ռեկտորի հավակնորդ, արդյո՞ք ամբիոնի 

վարիչը, չունենալով վարչական կառավարման փորձ, կարող է հավակնել կառավարել բուհը: 

Եթե տեսնում են, ուրեմն նոր մտածել ձևակերպման մասին: Լ.Բարսեղյանը Լ.Գրիգորյանից 

ճշտեց, որ ամբիոնի վարիչը չի հանդիսանում վարչական աշխատող, այլ միայն 

գիտամանկավարժական է հաստիքը: Այսինքն ցենզին համապատասխանելու համար պետք 

է լրացուցիչ դրույթ սահմանվի գիտամանկավարժական աշխատողի համար: Գայանե 

Շագոյանը նշեց, որ, եթե հետագայում օրենք փոխվի և ամբիոնի վարիչն համարվի վարչական 

աշխատող, ապա այլևս կանոնադրություն փոխելու կարիք չի լինի:  

Անուշավան Սարգսյանը առաջարկեց, որ պարտադիր լինի գիտական աշխատանքը, ունենա 

դասավանդման ստաժ, պարտադիր լինի նաև վերջին 15 տարում առնվան 10 տարվա 

հանրային կառավարման և բարձրագույն կրթության համակարգում առնվազն 5 տարվա 

վարչական աշխատանքի ստաժը: 

Գրիգոր Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ նման դեպքում դպրոցի փոխտնօրենը կարող է 

առավելություն ստանալ ամբիոնի վարիչի նկատմամբ: Իրավախորհրդատու Լ․Գրիգորյանը 

մեկնաբանեց, որ փոխտնօրենը կրթության կառավարման պաշտոն է, բայց ոչ հանրային 

կառավարման պաշտոն:  

ԿԳՆ փոխնախարար Լ.Առաքելյանը հստակեցրեց, որ պարոն Սուքիասյանի առաջարկում չի 

բացառվում ամբիոնի վարիչի թեկնածությունն, ընդամենը վարչական կամ հանրային 

կառավարման ստաժի պահանջներից մեկը պետք է բավարարվի:  

Պարոն Սուքիասյանը ներկայացրեց, որ եթե դրվում է 10 տարվա գիտամանկավարժական 

ստաժի խնդիրը միայն, ապա հնարավոր է տարբերակ, որ անձը 0,25 դրույքով աշխատելով, 

բուհի մթնոլորտին չի կարող տիրապետել, ու քննարկումներից ստացվում երկու տարբերակ, 

առաջինն իր ներկայացրածը, և տարբերակ, ուր ավելացվում է «10 տարվա 

գիտամանկավարժական ստաժ»: Այդ ձևակերպմանը դեմ արտահայտվեց հոգաբարձու 

Գայանե Շագոյանը, բերելով նույն 0,25 դրույքով աշխատողի օրինակը:  

Կարեն Ավագյանը շեշտեց, որ կոնկրետ պահին ՇՊՀ-ի համար կարևոր է վարչական կամ 

հանրային կառավարման փորձի առկայությունը, և միայն ամբիոնի վարիչ եղած անձը չի 

կարողանա ճգնաժամային պայմաններում ավելի լավ կառավարել, քան նաև կառավարման 

փորձ ունեցող անձը:  

Սուրեն Մանուկյանը, համաձայնելով Կ.Ավագյանի դիտարկմանը, նշեց, որ բուհական 

կրթության մասին նոր օրենքում, ամբիոնի վարիչի աշխատանքը կհամարվի վարչական, թե 

ոչ, ամենն ավելի հստակ կլինի:  
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Վերջին 10 տարվա ընթացքում դասավանդման 5 տարվա, վերջին 10 տարվա ընթացքում 7 

տարվա, վերջին 15 տարվա ընթացքում 5 տարվա, և փորձի սահմանափակում չդնել, հաշվի 

առնելով, որ գիտական կոչումը ենթադրում է որոշակի փորձ, եթե դասավանդում է նաև 

բուհում:  

Հայկակ Արշամյանը դեմ արտահայտվեց պայմանները շատ խստացնելուն, շեշտելով, որ 

ընտրության հնարավորություն ունեցող մարդիկ ցանկացած դեպքում ռացիոնալ 

ընտրություն են կատարում:  

Պարոն Բարսեղյանն առաջարկեց քվեարկել միկրոառաջարկների տեսքով վերը նշված 

դասավանդման փորձի ժամկետների մասին 4 տարբեր ժամկետների ձևակերպումները: 7, 5, 

3, 0 տարի: Բարսեղյանն առաջարկեց նշված թվերի կրկնապատիկով հաշվել թե ինչ 

ժամանակաշրջանում պետք է ունենա այդ ստաժը:  

Որոշեցին քվեարկել  

 

Քվեարկեցին ՝ միայն դասավանդման փորձ, կողմ՝ 12  

10 տարում 5 տարվա փորձ՝ 10 կողմ, մեկ ձեռնպահ  

Ներկա էին 23 խորհրդի անդամ, պարզապես դասավանդման փորձ տարբերակի օգտին 

քվեարկեցին 12 հոգի, որոշումն ընդունվեց:  

Լևոն Բարսեղյանը ներկայացրեց հանրային կառավարման փորձի պահանջի հետ կապված 

առաջարկները. 15 տարում 10 տարվա փորձը փոխարինել 10 տարում՝ 7 կամ 5 , կամ 15-ից 5 

տարի:  

Քվեարկեցին՝ 10 տարում 5 տարվա հանրային կառավարման փորձին՝ կողմ 4:  

10 տարում 7 տարվա հանրային կառավարման փորձ տարբերակին՝ կողմ 13: 

 Վերջին 15 տարուց 5 տարվա հանրային կառավարման փորձ ՝ կողմ 6:  

Ընդունվեց վերջին 15 տարում առնվազն 7 տարվա հանրային կառավարման փորձո 

ունենալու  պահանջը:  

Գրիգոր Բարսեղյանն առաջարկեց 10 տարում 7 տարվա փորձը քվեարկել նաև 15-7 տարվա 

տարբերակը: Սուքիասյանը նշեց, որ նոր առաջարկ է հնչում, 10-ից 7 տարվա պայմանը 

փոխել և դարձնել 15-ից 7 տարվա փորձ:  

Քվեարկեցին ՝ 17 կողմ, դեմ 5, ձեռնպահ 1 

Որոշեցին ՝ Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց քվեարկության դնել ՇՊՀ կանոնադրության 56 

հոդվածի փոփոխված տարբերակը ամբողջությամբ .  
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 «56. Ռեկտորի պաշտոնում կարող է ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության այն 

քաղաքացին, ով ունի գիտական աստիճան, բուհում դասավանդման փորձ և վերջին 15 

տարվա ընթացքում առնվազն 7 տարվա հանրային կառավարման կամ բարձրագույն 

կրթության համակարգում առնվազն 5 տարվա վարչական աշխատանքի ստաժ»:  

Քվեարկեցին ՝ կողմ 21 , դեմ ՝ չկա, ձեռնպահ չկար: (Սրահից բացակայում էին Ս.Հովսեփյանն 

ու Հ.Արշամյանը):  

Ս.Մարտիրոսյանն առաջարկեց կանոնադրությունը նախքան պետռեգիստր ներկայացնելը ն 

ամբողջությամբ ներկայացնել սրբագրման ՇՊՀ և/կամ այլ մասնագետների : 

Հայտարարվեց 20 րոպե ընդմիջում:  

Ընդմիջումից հետո Բարսեղյանը հայտարարեց քվորումի առկայության մասին և առաջարկեց 

շարունակել նիստը: Խոսքը տրվեց հոգաբարձու Լուսինե Առաքելյանին: Նա ներկայացրեց ,որ 

իր կարծիքով կանոնադրության 56 կետում նախկինում եղած և նոր ձևակերպման միջև, 10-7 

տարվա միջև գրեթե տարբերություն չկա:  

Արտահայտվեց Սոֆյա Հովսեփյանը, որն առաջարկեց վերանայել քիչ առաջ կայացված 

որոշումը, այնպես, որ հանրային կառավարման փորձ ունեցող անձը այնուամենայնիվ 

բուհում դասավանդման առնվազն 3 տարվա փորձ ունենա:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ ցանկացած հոգաբարձու ունի հատուկ կարծիքի իրավունք, և խնդրեց 

գրավոր կարծիքները գրավոր ներկայացնել, որոնք կկցվեն նիստի արձանագրությանը:  

Սոֆյա Հովսեփյանն հարց ուղղեց, որ հատուկ կարծիքը թույլ տալի՞ս է նորից քննարկման 

դնել նույն հարցը: Պարոն Բարսեղյանը նշեց, որ բոլոր հոգաբարձուներն իրավունք ունեն 

հարցեր առաջարկել նիստում քննարկման համար:  

Արտահայտվեց հոգաբարձու Գևորգ Պետրոսյանը, որը շեշտեց, որ բուհի ռեկտորի պաշտոնը 

պետք է դիտարկել նաև որպես հիմնադրամի կառավարիչ, այդ դեպքում պայմանների 

խստացումը այնքան էլ պահանջված չի լինի:  

Արտահայտվեց Էվելինա Մաթևոսյանը, ասելով, որ կարևոր է, որ համալսարանի ռեկտորը 

նաև լավ ֆինանսիստ լինի:  

Սոֆյա Հովսեփյանը առաջարկեց վերաքվեարկել 56 կետը, հիմնավորելով, որ հանրային 

կառավարման փորձի ծավալը նվազեցնելը ճիշտ է համարում, բայց դասավանդման փորձ 

հարկավոր է դնել որոշակի շեմով, և անընդունելի է համարում դասվանդման փորձ գրեթե 

չունեցող անձին ընտրվելու հնարավորություն տալը, գոնե մեկ տարվա փորձ պետք է:  

Քննարկումն հստակեցնել փորձեցին պարոնայք Ռոբերտ Սուքիասյանն ու Լևոն 

Բարսեղյանը: Նորից ընթերցվեց ընդունված տարբերակը :  

Սոֆյա Հովսեփյանը առաջարկեց իջեցնել նաև հանրային կառավարման 7 տարվա պահանջը 

5-ի:  

Հայկակ Արշամյանը նշեց, որ փորձը ասելիս հասկացվում է 1 տարուց ավելի փորձը: Անգամ 

մեկ տարվա դասավանդման փորձն է անիմաստ: Այսինքն քվեարկելիս, միևնույն է, հաշվի է 

առնվելու առավել մեծ փորձը:  
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Սուրեն Մանուկյանն էլ նշեց, որ եթե անգամ դիմի 1-2 շաբաթվա փորձ ունեցողը, ո՞վ է 

ընտրելու՞: Պետք չէ ամեն ինչ ֆորմալացնել: 

Սոֆյա Հովսեփյանը նշեց, որ կարող է ցենզին համապատասխանող, 3 շաբաթվա 

դասավանդման փորձ ունեցողը այնուամենայնիվ ձայներ ստանա: 

Լուսինե Առաքելյանը հստակեցրեց, որ շանս տալ պետք է, եթե ծրագիրը լավն է և թեկնածուն 

կարող է լավ պատասխանել հարցերին, ուրեմն լավ թեկնածու է :  

Սոֆյա Հովսեփյանը նշեց, որ դա չի փարատում իր մտահոգությունը:  

Գայանե Շագոյանը նշեց, որ եթե ժամկետ է ասվում, պետք է հիմնավորվի: Նշեց, որ համամիտ 

է, որ բուհում հավակնորդը տևական աշխատանքային փորձ պետք է ունենա, բայց 

հավանական է, որ լինի միայն մեկ թեկնածու, մեկ տարվա փորձով և խորհուրդը 

ճարահատյալ ընտրի այդ թեկնածուին: Նշեց է նաև որպես ստրատեգիական փաստաթուղթ, 

կանոնակարգը պետք է պարունակի հստակ առաջնահերթություններ:  

Երվանդ Սերոբյանը նշեց, որ գիտական աստիճան և կոչում ունենալն արդեն իսկ ենթադրում 

է դասավանդման փորձ: Երվանդ Սերոբյանի հետ չհամաձայնեցին խորհրդի մի քանի 

անդամներ, նշելով, որ կարող են գիտահետազոտական ինստիտուտներում էլ կոչում 

ստանալ: Սուքիասյանը նշեց, որ հնարավոր է նաև կոչում ունենալ, բայց 10 տարում 

դասվանդած չլինի թեկնածուն:  

Ն․Հարությունյանը նշեց, որ բուհում նման պահանջներին բավարարող անձինք հնարավոր է 

նույնիսկ չլինեն: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ պարոն Հարությունյանը կարծես շեշտում է 

թեկնածուի անընդհատ բուհից լինելու պահանջը:  

Սեյրան Մարտիրոսյանը նշեց, որ քվեարկել ավարտել են, պետք չէր նորից քննարկել եւ 

վերջում՝ թեկնածուներին լսելուց հետո ընտրություն են կատարելու 24 մարդ, այդ մարդիկ 

տարբեր կերպ են ընտրվել, որոնք հետևություններն անելու են ծրագրից, հարցերի 

պատասխաններից և պետք չէ վախենալ փորձի նման տեսակի քիչ լինելուց:  

Գեւորգ Պետրոսյանը նշեց , որ եթե ունեցել է բուհում վարչական կառավարման ստաժ, դա 

մեր պայմաններում արդեն իսկ ենթադրել է տալիս դասավանդման փորձի մասին: Իսկ եթե ի 

նկատի ենք ունենում հանրային կառավարման ստաժ ունեցող անձի հավակնությունը, ապա 

նրանց 95 տոկոսն էլ գիտական աստիճան չունի փաստացի:  

Լեւոն Բարսեղյանը առաջարկեց սահմանափակել քննարկումը, ընդունել, որ բոլոր 

մասնակիցները կարող են ցանկացած պահի նոր առաջարկներ ներկայացնել փոփոխելու 

համար որոշակի դրույթներ, ուստի հանուն ժողովրդավարության կարելի է քվեարկել, թե 

վերաքվեարկվո՞ւմ է արդյոք 56 հոդվածի ընդունված ձևակերպման մեջ փոփոխություններ 

մտցնելը: Եթե այո, նոր մտցվեն այդ փոփոխությունները 1 տարվա դասվանդման փորձի և 

կառավարման փորձը 7 տարուց 5-ի իջեցնելու մասին:  

Որոշեցին ՝ 56 հոդվածի ձևակերպման փոփոխման հարցը վերաբացելու և 2 դրույթը ՝ 

դասավանդման փորձի և կառավարման փորձի մասին, առանձին առանձին դնել 

քվեարկության: 

Քվեարկեցին: Կողմ ՝ 13, դեմ՝ 0 , ձեռնպահ՝ 9  
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Բացակայում էր Անուշավան Սարգսյանը:  

Առաջարկվեց. Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց դասվանդման փորձի մեջ լրացնել «1 տարի» 

պահանջը:  

Լսեցին. Ռ.Սուքիասյանը ճշտեց «եւ» «կամ» շաղկապները մնո՞ւմ են նույնությամբ: 

Լ.Բարսեղյանն հաստատեց, որ այո, դրանք չեն փոխվում: Հ.Արշամյանն առաջարկեց 1 

տարվա փոխարեն 3 տարի նշել, քանի որ 1 տարվա փորձն այնուամենանիվ բավարար փորձ 

չէ: Սոֆյա Հովսեփյանն համաձայնեց իր 1 տարվա տարբերակը փոխել 3 տարով :  

Որոշեցին ՝ Բարսեղյանն առաջարկեց քվեարկել դասավանդման փորձի պահանջի 3 տարվա 

տարբերակը: 

Քվեարկեցին՝ Կողմ 18 , դեմ 3 , ձեռնպահ 1 

Դեմ՝ էին Կ.Սարուխանյանը, Լ.Առաքելյանը, Ս․Մարտիրոսյան: Ձեռնպահ էր Գ.Պետրոսյանը :  

Որոշեցին՝ «...վերջին 15 տարվա ընթացքում առնվազն 7 տարվա հանրային կառավարման» 

ձեւակերպումը խմբագրել հետեւյալ բովանդակությամբ դարձնել «վերջին 15 տարվա 

ընթացքում առնվազն 5 տարվա հանրային կառավարման»:  

Քվեարկեցին ՝ Կողմ՝ 16 , դեմ ՝ 5 , ձեռնպահ՝ 1  

 

Լ.Բարսեղյանը ընթերցեց ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնադրության 56-րդ կետը հետեւյալ 

վերջնական բովանդակությամբ. «56. Ռեկտորի պաշտոնում կարող է ընտրվել Հայաստանի 

Հանրապետության այն քաղաքացին, ով ունի գիտական աստիճան, բուհ-ում առնվազն 3 

տարվա դասավանդման փորձ եւ վերջին 15 տարվա ընթացքում առնվազն 5 տարվա 

հանրային կառավարման կամ բարձրագույն կրթության համակարգում առնվազն 5 տարվա 

վարչական աշխատանքի ստաժ:» 

 

    

 

2. ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի փոփոխությունների առաջարկների 

քննարկում եւ հաստատում 

Լսեցին. Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ բացի իր գրած առաջարկներից այլ առաջարկներ չեն 

ստացվել և առաջարկեց ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի 2.4 

կետի գ) ենթակետի փոփոխությունը, 3.2-ի փոփոխություն որպես կիրառել հենց նոր 

ընդունված կանոնադրության 56 հոդվածի փոփոխությունը:  

2.4 հոդվածի գ) կետի վերաբերյալ ԿԳՆ իրավախորհրդատու Լուսինե Գրիգորյանը նշեց, որ 

աշխատանքային գրքույկներ այլևս չկան, և ՊԵԿ-ի կողմից տրամադրվող տեղեկանքը 

ապացուցում է միայն աշխատանքի հանգամանքը, բայց չի մանրամասնում, թե մարդու 

վերջին 15 տարում եղած ստաժը բուհական է, թե ոչ:  

 

Արտահայտվեցին. Լուսինե Առաքելյանը ասաց, որ գերատեսչական բազաները կարող են 

տվյալների մուտքագրման դեպքում ցույց տալ, թե ըստ մասնագիտության անձն ինչ ստաժ 
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ունի և անձը պետք է դիմի այն գերատեսչություն, ուր արխիվացված է իր աշխատանքային 

գրքույկը:  

Տիկին Խաչատրյանը նշեց, որ տվյալներ կարող է տալ նաև կադրերի բաժինը:  

Պարոն Բարսեղյանը նաև դա բեռ համարեց թեկնածուների համար, քանի որ 

կանոնադրությամբ 20-24 օր է սահմանվում փաստաթղթերի ներկայացման համար, արդյո՞ք 

դա հնարավոր է սահմանափակ ժամկետում կազմակերպել;  

Գևորգ Պետրոսյանն առաջարկեց կիրառել կենասգրականի՝ CV-ի տարբերակը, իսկ խորհրդի 

մոտ կասկածներ առաջանալու դեպքում կատարել ստուգումներ կամ միայն այդ ժամանակ 

հավակնորդին ներկայացնել պահանջ տվյալներն ապացուցող տեղեկանքներ ներկայացնելու 

վերաբերյալ: ԼԲարսեղյանը նշեց, որ կա ինքնակենսագրականը ներկայացնելու պահանջ: 

Լուսինե Առաքելյանը նշեց, որ բացի ինքնակենսագրականից, փաստաթղթերը պարտադիր 

են:  

Ռ.Սուքիասյանը նշեց, որ, եթե ինքնակենսագրականի հետ ներկայացվում է իրավասու 

մարմնի կողմից տրվող տեղեկանք, հարցը լուծվում է:  

Ս.Մարտիրոսյանն առաջարկեց 1) ինքնակենսագրականի փոխարեն լրացնել 

ինքնակենսագրականին հակառակ ժամանակագրական հերթականությամբ շարադրել, 

«կալիկուլում վիտա» տարբերակով, ուր հստակ կառանձնացվեն 2018-ից սկսած զբաղեցրած 

պաշտոններն ու մասնագիտությունը: Լուսինե Գրիգորյանը նշեց, որ անհատական հաշվից 

քաղվածք տալիս է սոցապ նախարարությունը: Քաղվածքում չեն նշվում պաշտոնները, բայց 

կարելի է համադրել CV-ի հետ:  

Գ.Պետրոսյանն առաջարկեց աշխատանքային պայմանագրերի պատճենները ևս 

օգտագործել, որպես տեղեկությունների աղբյուր:  

Լ.Առաքելյանն առաջարկեց ինքնակենսագրության կամ CV-ների խառնաշփոթ չունենալու 

համար ստեղծել ձևանմուշ, ուր հավակնորդն ընդամենը կլրացնի իր տվյալները:  

Լ..Գրիգորյանը կողմ արտահայտվեց հիմնարկներից տեղեկանքներ բերելու մոդելին:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ փաստորեն հավանական է համարվում կեղծ տեղեկանքների 

ներկայացումը, և այդ դեպքում հարկ կա, որոշել՝ ինչպես վարվել նման տեղեկանքներ կամ 

կեղծ տվյալներ ներկայացնող անձանց դեպքում: Նշեց նաև, որ կարելի է կազմել 

կենսագրականի ձեւաչափ, որոնցով հայտատուները ներկայացնեն իրենց 

կենսագրականները:  

Լուսինե Առաքելյանը նշեց , որ CV-ներում մանրամասն գրելը հաճախ ստվերում է 

հավակնորդների գլխավոր մրցակցային առավելությունները: Ուստի հակիրճությունը պետք 

է խրախուսվի:  

Գրիգոր Բարսեղյանն առաջարկեց, որ նշվեն միայն պաշտոնի համար կարևոր համարվող 

կետերը:  

Սուրեն Մանուկյանը նշեց, որ հարկավոր է փոխել 2.4- հոդվածի գ) դ) և զ) կետերը, և կարելի է 

նույնիսկ միավորել դրանք :  
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Օվսաննա Թերզիբաշյանն առաջարկեց CV-ներն ընդունել, և միայն անհրաժեշտություն 

առաջանալու դեպքում պահանջել տեղեկանքներ:  

Սեյրան Մարտիրոսյանը միացավ Սուրեն Մանուկյանի առաջարկին :  

Լ.Բարսեղյանը Լուսինե Գրիգորյանից ճշտեց, արդյո՞ք էլեկտրոնային հայտի ներկայացումը 

չի հակասում օրենսդրությանը: Տիկին Գրիգորյանը նշեց, որ չի հակասում :  

Բարսեղյանն առաջարկեց ամփոփել. ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի 2.4 կետի գ) 

ենթակետը հանել, ինքնակենսագրության ձևաչափ սահմանելով, որը կարելի կլինի 

ներբեռնել եւ ունենալ կարգին կից որպես հավելված: Լ.Գրիգորյանը նշեց, որ կետերը պետք է 

խմբագրել և հերթականությամբ նշել: 

Լ.Բարսեղյանը շարունակեց. անձնագրի պատճենը մնում է պահանջվող փասատթղթերի 

ցանկում, տեղեկանքը բնակության վայրից հանվում է: Անձնագրի տեսակը չի նշվում, 

որոշվեց ավելացնել «կամ նույնականացման քարտի պատճենը» բառերը ևս:  

Կարեն Ավագյանը խնդրեց ճշտել, երկքաղաքացիության արգելք գործու՞մ է հավակնորդի 

համար թե՞ ոչ: Իրավաբան Լ.Գրիգորյանը նշեց, որ նման արգելք չկա: 

 

Լ.Բարսեղյանը առաջարկեց հաստատել կանոնակարգի 2.4 կետը հետեւյալ խմբագրությամբ.  

 

«2.4. Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը. 

ա) ինքնաառաջադրման դեպքում՝ դիմում, իսկ ՇՊՀ-ի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների կողմից առաջադրվելու դեպքում՝ ստորաբաժանման 

համապատասխան որոշումը և հավակնորդի գրավոր համաձայնությունը, 

բ) լուսանկար, 

գ) անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը, 

դ) ինքնակենսագրական, որը պետք է պարունակի հավակնորդի ուսման, աշխատանքային, 

գիտակրթական գործունեության փորձի նկարագիրը եւ կազմված լինի այս կանոնակարգի 

հավելված հանդիսացող ձեւաչափով: Ձեւաչափի էլեկտրոնային տարբերակը կարելի է 

ներբեռնել ՇՊՀ պաշտոնական կայքից, 

ե) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը, գիտական աստիճանը հավաստող 

վկայականի պատճենը, 

զ) հավակնորդի գործունեության ծրագիրը (ՇՊՀ զարգացման հայեցակարգ)՝ փակ և կնքված 

փաթեթով, որը բացվում է հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից հետո: Փաթեթը պետք է 

պարունակի նաեւ ծրագրի էլեկտրոնային տարբերակը էլեկտրոնային կրիչի վրա:»  

 

Դեմ և ձեռնպահ խորհրդի անդամներ չկային, հաստատվեց միաձայն: 

 

 

Կանոնակարգի 2.11 կետի վերաբերյալ (ռեկտորի թեկնածուների հայտերի ընդունումը) 

Գ.Շագոյանն առաջարկեց այդ կետում նշված փաթեթը նաև էլեկտրոնային տարբերակով 

ներկայացնելու պարտավորություն դնել թեկնածուների վրա:  
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Սեյրան Մարտիրոսյանն էլ նշեց, որ գաղտնիությունն ապահովելու, ինֆորմացիոն 

արտահոսքը բացառելու համար էլեկտրոնային կրիչը պետք է բաց չշրջանառվի: Լինի փակ 

փաթեթ:  

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց, որ փակ փաթեթները ընդունվելու են փակ, ապա հանձնվելու են 

խորհրդի նախագահին, խորհրդի անդամներն ուղղարկելու համար նախագահը 5 օր առաջ 

պետք է փաթեթները բացի և փաստաթղթերի պատճենները և էլեկտրոնային կրիչների 

պարունակության պատճենները պիտի ուղարկի խորհրդի անդամներին:  Բարսեղյանն 

առաջարկեց 2․11-ի ուսումնասիրությունից կամ փոփոխությունից առաջ նայել 2․10 կետը (ՀԽ 

քարտուղարի կողմից հայտերի ընդունումը): Ըստ այդ կետի «Հայտերը ընդունելիս խորհրդի 

քարտուղարը պարտավոր է ստուգել հայտի համապատասխանությունը սույն 

կանոնակարգի 2.4 կետում ներկայացված պահանջներին: Փաստաթղթերի թերի լինելու 

դեպքում հավակնորդը տեղեկացվում է այդ մասին նույն պահին, իսկ դրա անհնարինության 

դեպքում՝ 1 օրվա ընթացքում, պատվիրված նամակով` հանձնման մասին հետադարձ 

ծանուցմամբ, հնարավորության դեպքում՝ նաև հեռախոսազանգով: Թերությունները կարող 

են վերացվել հայտերի ընդունման համար սահմանված ժամկետի ընթացքում»: Ծիծաղ 

առաջացրեց պատվիրված նամակով ծանուցելու ընթացակարգը: Հնարավոր համարվեց, որ 

փոստային առաքման դեպքում փաստաթղթերի թերի լինելու դեպքում հետադարձ 

ծանուցումը հասնի ուշ քան ռեկտորի ընտրության մրցույթի օրն է:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ փաստորեն քարտուղարը 25 օր նստելու է բուհում, թեկուզ օրական 1-

2 հայտարարված ժամերով, ընդունում է փաստաթղթերը, ստուգում բոլոր պահանջված 

փաստաթղթերի առկայությունը և հավակնորդին տրամադրում փաստաթղթերի 

առկայությունն հավաստող տեղեկանք:  

Ս․Մարտիրոսյանը նշեց, որ հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորված է 4 տարբեր կարգով 

ընտրված անձանցից, ճիշտ է համարում, որ փաստաթղթերի ընդունումը լինի 

հանձնաժողովի կողմից, ուր կլինեն ներկայացված բոլոր 4 խմբերը:  

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց սահմանել ընդունող հանձնախումբ: Սուրեն Մանուկյանը նշեց , 

որ տեխնիկապես բարդանում է, երբ 4 հոգի 25 օր բուհում սպասելու են հավակնորդներին, 

փաստաթղթեր ընդունելու համար: Բարսեղյանն առաջարկեց օրը մեկ ժամ աշխատելու 

տարբերակը: Կազմը կորոշվի մրցույթն հայտարարելու օրը: Մեկ ուսանող, մեկ դասախոս, 

քարտուղարը և ևս մեկ անձ հիմնադրի կողմից: Հանձնախմբից առնվազն 3 հոգու 

առկայությունը բավարար կլինի հայտն ընդունելու համար, պայմանով, որ նրանցից մեկը 

քարտուղարը լինի:  

Երվանդ Սերոբյանն առաջարկեց փոստով առաքելիս թեկնածուի փաթեթն ուղարկել բուհի 

հասցեով, որը կստանան ընդհանուր բաժնում, բայց դա չի բացառի ինֆորմացիայի 

արտահոսքը: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց փոստատարից չստանալ փաթեթը եւ նրան խնդրել 

փաթեթը բերել համալսարան եւ հանձնել ընդունող հանձնախմբին միայն նշված ժամին, որը 

կսահմանի Հոգաբարձուների խորհուրդը մրցույթը հայտարարելու նիստում:  

Գ.Շագոյանն առաջարկեց կիրառել միայն անձամբ ներկայացնելու տարբերակը:  

Բարսեղյանն առաջարկեց թողնել միայն առձեռն հանձնման տարբերակը: Խորհրդի բոլոր 

անդամներն համաձայնվեցին, բացի Լուսինե Առաքելյանից: Բերվեց արտասահմանյան 

բուհից հավակնորդի ներկայանալու բարդության հնարավորությունը: Քննարկվեց լիազոր 

ներկայացուցչի տարբերակը: 
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Փաստաթղթերի փոստով ստանալու դեպքում, եթե այն ստացվել է վերջին օրը, քննարկվեց 

էլեկտրոնային հասցեի առկայության անհրաժեշտությունը, որով կարձագանքվի 

փաստաթղթերի թերի լինելու դեպքում: Հնարավոր համարվեց ստանալ, թերի 

փաստաթուղթի էլեկտրոնային կամ սկանավորած տարբերակը էլեկտրոնային առաքմամբ 

ստանալու եղանակը, պայմանով, որ օրիգինալը կներկայացվի մրցույթի օրը գոնե: 

Բարսեղյանն առաջարկեց էլեկտրոնային տարբերակով բացակայող փաստաթուղթը 

ներկայացնել առնվազն երկու օր առաջ: Խորհրդի նախագահն ստանալով փաթեթները, 

դրանք ուղարկելու է թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ ըստ ՀԽ անդամի 

ցանկության խորհրդի անդամներին, խնդրելով չտարածել:  

 

Միաձայն որոշվեց խմբագրել կանոնակարգի 2.10 եւ 2.11 կետերը հետեւյալ 

բովանդակությամբ.  

«2.10. Հայտերը ընդունում է ՇՊՀ Հոգաբարձուների հանձնախումը, որը բաղկացած է 4 հոգուց, 

այդ թվում՝ ՀԽ քարտուղարը, ՇՊՀ ՀԽ դասախոսական կազմից մեկ անդամ, ուսանողական 

կազմից մեկ անդամ եւ եւս մեկ անդամ: Հանձնախումբը իրավազոր է հայտերն ընդունել այն 

դեպքում, երբ ներկա է ՀԽ քարտուղարը եւ հանձնախմբից առնվազն երկու անդամ: 

Հանձնախմբի անվանական կազմը ձեւավորվում է ՇՊՀ ռեկտորի մրցույթի հայտարարման 

նիստում: Հայտերը ընդունելիս խորհրդի հանձնախումբը պարտավոր է ստուգել հայտի 

համապատասխանությունը սույն կանոնակարգի 2.4 կետում ներկայացված պահանջներին: 

Փաստաթղթերի թերի լինելու դեպքում հավակնորդը տեղեկացվում է հայտը ներկայացնողին 

այդ մասին նույն պահին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ 1 օրվա ընթացքում, 

հեռախոսազանգով կամ sms հաղորդագրությամբ եւ էլեկտրոնային նամակով: 

Թերությունները կարող են վերացվել հայտերի ընդունման համար սահմանված ժամկետի 

ընթացքում: 

2.11. Հայտերի ընդունման ավարտի հաջորդ օրը խորհրդի քարտուղարն ընդունված 

փաստաթղթերի փաթեթը կից գրությամբ հանձնում է խորհրդի նախագահին:  

Խորհրդի նախագահը մրցույթի անցկացումից առնվազն 5 օր առաջ՝ 

ա) խորհրդի անդամներին է ուղարկում յուրաքանչյուր հավակնորդի ներկայացրած 

փաստաթղթերի պատճենները՝ տպագիր եւ/կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ ըստ անդամի 

ցանկության: ...» 

 

Լսեցին՝ 2.11 բ) ենթակետի՝ հավակնորդների վերաբերյալ ինֆորմացիա տարածելու մասին 

դրույթի շուրջ առաջարկություները:  

Պարոն Արշամյանն առաջարկեց միայն ՇՊՀ կայքում տեղադրել հավակնորդների մասին 

տեղեկությունները: Որոշվեց 2.11 կետը թողնել անփոփոխ: 

Կանոնակարգի 3-րդ գլխում առաջարկվեց նույնությամբ կիրառել ՇՊՀ կանոնակարգի 56-րդ 

հոդվածում ընդունված փոփոխված տարբերակը Համալսարանի ռեկտորի հավակնորդին 

ներկայացվող պահանջների մասին: Որոշվեց միաձայն: 

 

Կանոնակարգի 4-րդ գլխում 4.1 կետում Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց ռեկտորի 

թեկնածուներին լսելու եւ ընտրության նիստը գումարել դռնբաց, նախկինում սահմանված 

դռնփակի փոխարեն:  

Գայանե Շագոյանը զգուշացրեց, որ հնարավոր է նիստի սաբոտաժ իրականացվի, կամ 

համանման խափանումներ լինեն:  
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Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ նման գործողությունները տեղավորվում են վարչական կամ 

քրեական իրավախախտումներ բնութագրումներում, և կգործեն օրենքն ու իրավապահները: 

Նշեց նաև, որ բուհի ուսանողներն ու դասախոսներն հնարավոր է հարցեր ունենան ռեկտորի 

պաշտոնին հավակնող անձանց:  

Ռոբերտ Սուքիասյանը խոսեց հարցեր տալու հնարավորության մասին: Բարսեղյանն 

առաջարկեց հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին առաջնահերթ հնարավորություն տալ 

հարցերի համար: Սուքիասյանն առաջարկեց՝ հոգաբարձուների խորհրդում ներկայացված 

դասախոսական և ուսանողական կազմը համպատասխանաբար, նախօրոք հավաքներ 

անցկացնեն, աշխատակզմից եւ ուսանողներից հարցեր գրանցեն եւ թեկնածուներին տան 

մրցույթի ժամանակ:  

Իրական համարելով երկու սցենարներն էլ՝ և՛ սաբոտաժը, և՛ ծանրաբեռնվածությունը 

(նիստին բազմաթիվ անձանց ներկա լինելու ցանկությունը), Բարսեղյանն առաջարկեց ռիսկը 

կառավարելու մասին մտածել: Սաբոտաժի դեպքում ոստիկանության հերթապահությունը 

հարցը լուծում է, կարգազանցը հեռացվում է :  

Երկրորդ դեպքում հարցեր առաջացան, թե բացառվու՞մ է այլ բուհերից հետաքրքրված 

անձանց, կամ ապագա գործատուների ներկայություն ՇՊՀ-ի ռեկտորի մրցույթի նիստին:  

Քարտուղար Կարեն Ավագյանը նշեց, որ բուհն ունի հսկայական սպասասրահ, լայն 

միջանցքներ, բակ ունի, կարելի է հեռարձակումը կազմակերպել նիստերի դահլիճից, իսկ 

դրսում հետեւողները եթե հարցեր ունենան, դրանք կարելի է  հավաքել, համակարգել եւ 

բերել, դահլիճ, տալ թեկնածուներին:  

Գայանե Շագոյանը նշեց, որ դռնբացն այս դեպքում պահպանվում է, իսկ կարգավորումը 

տեղում պետք է մտածել:  

Բարսեղյանն առաջարկեց կանոնակարգում արձանագրել ռեկտորի ընտրության նիստի 

դռնբաց լինելը, դահլիճում համալսարանի աշխատակազմի եւ ուսանողության ներկա լինելու 

իրավունքը, իսկ դահլիճից դուրս՝ այլ սրահում այլ հետաքրքրված անձանց ներկա լինելու եւ 

ուղիղ հեռարձակմամբ նիստին հետեւելու իրավունքը:  

 

Ս.Մարտիրոսյանը նշեց, որ ըստ փորձի, քանի որ թեկնածուները այբբենական կարգով են 

ելույթ ունենալու, վերջին ելույթ ունեցողները, ներկաների հետաքրքրության աստիճանական 

կորստի պատճառով կարող են անհավասար իրավիճակում հայտնվել: Դա վերաբերում է 

նաև լրագրողների կողմից լուսաբանմանը:  

Գ.Շագոյանն առաջարկեց, որ թեկնածուները ելույթ ունենան հերթով առանց հարցերի, բոլորի 

ելույթներից հետո նոր տրվեն հարցերը՝ անվանական:  

Լ.Բարսեղյանն նշեց, որ կանոնակարգում այլ կերպ է՝ ելույթ հարցուպատասխան, ապա մյուս 

թեկնածուի ելույթը, ապա հարցուպատասխան եւ այլն: Ս.Մանուկյանն առաջարկեց թողնել 

հին տարբերակը, յուրաքանչյուր հավակնորդ ներկայացնում է իր ծրագիրը, հետո 

պատասխանում հարցերին, հետա հաջորդ թեկնածուն է ներկայացնում իր ծրագիրը:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ մեդիայի հետաքրքրությունը վերաբերում է մեդիային, և 

լրատվամիջոցներին պարտադրել լուսաբանել ամբողջ գործընթացը կամ մնալ մինչև վերջ 

անհնար է, մամուլն ազատ է :  
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Կարեն Ավագյանն հիշեցրեց, որ քննարկվել է օնլայն հեռարձակման տարբերակը:  

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց ամրագրել նիստի ուղիղ հեռարձակումը: Առաջարկվեց 

լրատվամիջոցի կողմից հեռարձակումը: Պարոն Բարսեղյանը նշեց , որ դա կարող է 

բավականին թանկ լինել, մոտ 200.000 դրամ:  

Հարցերի ներկայացման մասով առաջարկներ հնչեցրեցին Հ.Արշամյանը, Լ.Առաքելյանը, 

Ս.Մանուկյանը:  

Ռ.Սուքիասյանը ներկայացրեց, որ ռեգլամենտով, ժամանակի սահմանափակմամբ 

այնուամենայնիվ բազմակարծություն չի ապահովվում: Հատկապես դրսից, ոչ ՇՊՀ-ից 

թեկնածուի դեպքում հարցերի տարափը կարող է մեծ լինել: Բայց առաջարկեց ռեգլամենտի 

հարցերը քննարկել եւ որոշել մրցույթը հայտարարելու նիստում:  

Սոֆյա Հովսեփյանն առաջարկեց սահմանափակել հարցերի կամ քանակը կամ ժամանակը:  

Լուսինե Առաքելյանը նշեց, որ սուբյեկտիվիզմը ցանկացած դեպքում լինելու է, լինելու են 

ոմանց սատարողների սուր հարցեր, թեկնածուն պետք է կարողանա դրանց պատասխանել:  

4.7 կետի վերաբերյալ Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց, որ «...Թեկնածուին տրվող հարցերը կարող 

են վերաբերել միայն նրա ներկայացրած փաստաթղթերին կամ ծրագրային ելույթին» 

դրույթին ավելացվի « ... մասնագիտական կարողություններին և աշխատանքային փորձին» 

դրույթը:  

Գ.Շագոյանն առաջարկեց ընդհանրապես չսահմանափակել հարցերի բնույթը: Ռեկտորի 

պարտականությունները կատարող պարոն Սերոբյանը և Լուսինե Առաքելյանը նշեցին, որ 

այդ դեպքում հնարավոր է, որ անձնական բնույթի հարցեր տան:  

 
Միաձայն որոշվեց կանոնակարգի 4.1 կետը խմբագրել հետեւյալ բովանդակությամբ.  

Ռեկտորի ընտրության համար գումարված խորհրդի նիստը նախապատրաստում և 

նախագահում է խորհրդի նախագահը: ՇՊՀ-ի ռեկտորի ընտրության նիստը դռնբաց է: Նիստի 

անցկացման դահլիճում կարող է ներկա գտնվել ՇՊ համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ցանկացած անդամ եւ ՇՊ համալսարանի ցանկացած 

սովորող: Ռեկտորի ընտրության նիստին համալսարանի շենքի այլ՝ հատուկ այդ նպատակով 

հատկացված, սրահում իրականացվող ուղիղ հեռարձակմանը նույն սրահում  կարող է 

հետեւել ցանկացած չափահաս անձ: Նիստը ուղիղ հեռարձակվում է համացանց YouTube 

կայքում եւ վերահեռարձակվում է Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում: Հեռարձակման հղումը 

հրապարակվում է նիստից առնվազն 5 օր առաջ ՇՊՀ կայքում եւ ֆեյսբուքյան էջում: 

Իրազեկումը 5 օրերի ընթացքում կրկնվում է առնվազն օրական պարբերականությամբ:       

 

Միաձայն որոշվեց կանոնակարգի 4.7 կետը խմբագրել հետեւյալ բովանդակությամբ.  

«4.7. Խորհրդի նախագահը օրակարգի երկրորդ հարցով ծրագրային ելույթների համար, ըստ 

ազգանունների այբբենական կարգի, ձայնը տալիս է հավակնորդներին: Յուրաքանչյուր 

հավակնորդ ունի առավելագույնը 30 րոպե տևողությամբ ելույթի իրավունք: Յուրաքանչյուր 

հավակնորդի ելույթից հետո Խորհրդի անդամները իրավունք ունեն հարցեր հղելու 

հավակնորդին: ՀԽ անդամի հարցի առավելագույն տեւողությունը, պատասխանի 

առավելագույն տեւողությունը եւ հարցուպատասխանի ընդհանուր առավելագույն  

տեւողությունը սահմանվում է ռեկտորի մրցույթի հայտարարման Հոգաբարձուների խորհրդի 

նիստում:  
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ՀԽ անդամների հարցերից եւ դրանց տրված պատասխաններից հետո սրահում գտնվող 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամները եւ սովորողները իրավունք են ստանում 

հարցեր տալու հավակնորդին: Յուրաքանչյուր հարցի առավելագույն տեւողությունը, 

պատասխանի առավելագույն տեւողությունը եւ հարցուպատասխանի ընդհանուր 

առավելագույն  տեւողությունը սահմանվում է ռեկտորի մրցույթի հայտարարման 

Հոգաբարձուների խորհրդի նիստում:  

ՇՊՀ այլ սրահից ՀԽ նիստին հետեւող այլ անձանց հարցերը գրանցվում են առանձին եւ 

դրանք տրվում են հավակնորդին ընթերցմամբ: Այս հարցուպատասխանի ընդհանուր 

առավելագույն տեւողությունը սահմանվում է ռեկտորի մրցույթի հայտարարման 

Հոգաբարձուների խորհրդի նիստում:  

Թեկնածուին տրվող հարցերը կարող են վերաբերել նրա ներկայացրած փաստաթղթերին, 

ծրագրային ելույթին, կառավարման հմտություններին եւ աշխատանքային փորձին: Հարցերը 

և պատասխանները արձանագրվում են խորհրդի քարտուղարի կողմից: 

Վիրավորական կամ զրպարտչական բնույթի հարցերը սահմանափակում է ՀԽ նախագահը: 

»:  

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց՝ թեկնածուների եզրափակիչ ելույթի իրավունք տրվելու՞ է, թե՞ ոչ : 

Խորհրդի անդամները նպատակահարմար չգտան նման ելույթը:  

Երկրորդ հարցի քննարկումը հայտարարվեց սպառված: 

 
3. ՇՊՀ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգի փոփոխությունների 

առաջարկների քննարկում եւ հաստատում  

ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը ներկայացրեց օրակարգի երրորդ 

հարցը, նշելով, որ աշխատակարգի փոփոխությունը հրատապություն պահանջող 

հարց չէ, արդեն 6 ժամ նիստ են գումարում, ՇՊՀ հիմնադրամի հոգաբարձուների 

խորհրդի աշխատակարգի փոփոխությունների մասին մի շարք առաջարկներ է 

ուղարկել ՀԽ անդամ տիկին Ենգոյանը, որը ներկա չէ նիստին, եւ հաշվի առնելով, այս 

հարցի քննարկումը հրատապ չէ, առաջարկեց օրակարգից հանել այդ հարցը եւ 

քննարկել այն հաջորդ նիստում:  

Որոշեցին, ՇՊՀ ՀԽ աշխատակարգի փոփոխությունների քննարկումն հետաձգել:  

Քվեարկեցին՝ Կողմ՝ 22,  դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

 

4. Այլ հարցեր. 

Այլ հարցեր օրակարգի կետով խոսք խնդրեց ռեկտորի պարտականությունները կատարող 

Երվանդ Սերոբյանին, որը ներկայացրեց ռեկտորի պարտականությունները կատարողի 

պաշտոնից իր հրաժարականի դիմումը և պատճառաբանությունները: Դիմումը կցված է այս 

արձանագրությանը:  

Ե.Սերոբյանը ներկայացրեց, որ կա շատ անառողջ մթնոլորտ համալսարանում, որի  եւ 

ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում չի պատկերացնում, թե ինչպես է կրճատումներ 



ՇՊՀ ՀԽ նիստ-15, 30.08.2018   17 
 

իրականացնելու, նույն աշխատավարձերով պայմանագրեր կնքելու, բուհի ֆիանսական 

դրությունը բարելավելու կամ ինչպես կարող է այդ դեպքում ծանր վիճակի մեջ դնել հաջորդ 

ռեկտորին, թողնելով մեծ պարտքեր: Կա 30 մլն դրամի եկամտահարկի պարտք, որի վրա 

աշխատում է օրական 0,075% տույժ: Վստահ չէ , որ մուտքերով հնարավոր կլինի մինչև 

սեպտեմբերի 15-ը ապահովել աշխատավարձերի վճարումը: Սպասվում է ամեն 

կիսամյակում 50-60 միլիոն դրամի դեֆիցիտ կամ բացասական սալդո: Սերոբյանը նշեց, որ 

վարկերի ներգրավման հարցը չի լուծվել, ինքը չի կարող վերցնել նման մեծ 

պատասխանատվություն եւ ծանր վիճակի մեջ դնել հաջորդ ռեկտորին կամ 

պաշտոնակատարին, բայց չի էլ կարող մատնվել անգործության, որը ևս ծանր հետևանքների 

կհանգեցնի: Միջոցների մասին բուհի աշխատակիցների պահանջ կա, որ գողացված 

գումարներ կան, բերվեն, վերադարձվեն, բայց ինքն այդ պրոցեսում չկա, և որևէ 

իրավասություն չունի: Սերոբյանը նշեց նաև, որ իր արժեհամակարգում չկա կտրուկ 

միջոցների գնալը և զուտ դրա համար ևս ինքը չգիտե՝ ինչպես վարվել այս իրավիճակում: 

Սերոբյանը խնդրեց ներել էմոցիոնալ ելույթի համար , խնդրեց դնել քվեարկության և 

բավարարել հրաժարականի դիմումը:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ բուհն իսկապես ճգնաժամ է ապրում, և այնպես չէ, որ այս պարտքերը 

կուտակվել են պարոն Սերոբյանի գործնեության հետևանքով: Այդ իմաստով, պարոն 

Սերոբյանի նեղվածությունը, որ մեղադրում է ինքն իրեն, հիմնավոր չէ, արդարացի չէ:  

 

Հարց ուղղվեց Լուսինե Գրիգորյանին, թե հրաժարականի դիմումը նման դեպքում 

ներկայացվում է խորհրդի՞ն, խորհո՞ւրդն է պաշտոնակատար նշանակում, 

նախարարությունը այդ գործընթացի հետ որևէ իրավասություն ունի՞, թե ոչ: Գրիգորյանը 

նշեց, որ գործընթացն իրականացնում է հոգաբարձուների խորհուրդը:  

Լ.Բարսեղյան նշեց, որ աշխատավարձերի պայմանագրերի հարցը հրատապ է և նորից դիմեց 

պարոն Սերոբյանին, թե հնարավո՞ր է 2 ամսով պայմանագրեր կնքել աշխատակիցների հետ:  

Սերոբյանը նշեց, որ մրցույթով անցած և երկարատև պայմանագրեր չկան, պայմանագրերը 

անժամկետ են, և ամեն սեպտեմբերին աշխատակիցները ծանուցվում են աշխատանքային 

պայմանագրի հնարավոր խզման մասին: Աշխատակիցների աշխատավարձերի չափերը 

հստակ նշվում են աշխատանքային պայմանագրերի մեջ: Իր առաջարկած աշխատավարձերի 

կրճատումների դեպքում էլի, այնուամենայնիվ ստացվում է ծայրը ծայրին հասցնելու վիճակ 

և բավարար է բուհն ունենա մեկ-երկու չնախատեսված հոդվածով ծախս, և նորից խնդիրներ 

կծագեն: Եթե անգամ կնքվում են 2 ամսով պայմանագրեր, բայց աշխատակիցը մտնում է 

լսարան 4 ամսվա ուսումնական պլանով: Լ,Բարսեղյանը 2 հարց առանձնացրեց ՝ իրավունքի 

հարցը խնդրվեց ճշտել Լ.Գրիգորյանին: Նա նշեց էական պայմանի առակայության հարցը: 

Եթե ծանուցման մեջ գրված է, որ նոր ուսումնական տարում արտադրական ծավալների 

փոփոխության պատճառով հնարավոր է ձեր աշխատանքային պայմանագրերում 

փոփոխություն կամ լուծում, եթե գրվում է փոփոխություն, նորմալ է, այսինքն դասաժամի 

պակասելու դեպքում պարզ է, որ կարող է փոխվել: Բայց, եթե դասաժամերը չեն պակասել, 

ինչպե՞ս է հիմնավորվելու դասախոսների աշխատավարձի իջեցումը, որը նույն աշխատանքն 

է կատարելու: Սերոբյանը և Բարսեղյանը նշեցին ճգնաժամի պատճառները: Լ.Բարսեղյանը 

խնդրեց կոնկրետ պատասխանել, 2 ամսով կնքել օրենքը թույլատրում է, թե՞ ոչ: Լ․Գրիգորյանը 

նշեց, որ նման կարճ ժամկետներով պայմանագրեր կնքվում են կամ սեզոնային 

աշխատանքների, կամ կարճ աշխատանքի ժամանակաշրջան ընդգրկող դեպքերում, ասենք 4 

ամսով դասընթացների համար:  
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Էվելինա Մաթևոսյանը նշեց, որ հասկանում են, որ ճգնաժամ է, բայց առանց դասախոսի 

բուհը գոյություն չունի, և միգուցե պետք կրճատել վարչատնտեսական աշխատողներին, նոր 

մտածել դասախոսների աշխատավարձերը կրճատելու մասին: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ 

հաստիքացուցակ չեն քննարկում այս պահին, այլ ռեկտորի պարտականությունները 

կատարողի հրաժարականի դիմումը: Նշվեց, որ պարոն Սերոբյանին առաջարկվել է 

ներկայացնել հաստիքացուցակի փոփոխությունների գրավոր առաջարկ, բայց քանի որ 

գրավոր չկա, չնայած քննարկում բուհում եղել է, ուստի հիմա առանց գրավոր առաջարկների 

քննարկումն անիմաստ է:  

Լուսինե Առաքելյանը նշեց, որ հարգելի է պարոն Սերոբյանի հրաժարականի ցանկությունը , 

բայց արդարացի չէ թողնել նույն ծանր բեռը նոր մարդու վրա, որը չի էլ կարող արագ 

կողմնորոշվել, թե ինչպես վարվի նման ճգնաժամային պայմաններում և առաջարկեց 2 

տարբերակ, կամ ապավինել խորհրդի օգնությանը, եթե պարոն Սերոբյանը վստահի 

խորհրդի օգնությանը, վիճակից դուրս գալու հարցում, կամ հետաձգել հրաժարականի 

որոշման քննարկումը այլ օրվա, քանի որ նաև ուշ է, և խորհրդի անդամները անակնկալ 

հրաժարականի ընդունման պատրաստ չեն:  

Գրիգոր Բարսեղյանը, հարցրեց իրավաբանին, թե 1 տարվա աշխատանքային պայմանագրի 

դեպքում գործատուն իրավունք ունի՞ խզել պայմանագիրը: Իրավախորհրդատու Լ․

Գրիգորյանը նշեց, որ աշխատանքային օրենսգրքի 113 հոդվածը չի տարբերակում 

անժամկետ և որոշակի ժամկետով կնքված պայմանագրերի լուծման կարգը: Անհրաժեշտ է 

իրազեկում: Էական պայմանների փոփոխության մասին պետք է աշխատողն անպայման 

ծանուցվի և փոխադարձ համաձայնություն գտնելու դեպքում նոր պայմանագիրը կարող է 

գրվել այլ պայմաններով: Բայց եթե աշխատողն էական պայմանների հետ համաձայն չէ, որը 

նախօրոք ծանուցվել է այդ պայմանների մասին, ապա այո, դա հիմք է աշխատանքային 

պայմանագիրը լրիվ լուծելու համար: Հիմա, փաստացի բուհի բոլոր պայմանագրերը լուծված 

ենք, քանի որ բոլորը ժամանակին ծանուցվել են, դեռ 2 ամիս առաջ: Աշխատողի կողմից 

պայմանագիրը լուծելու համար գործատուն պետք է մեկ ամիս առաջ ծանուցվի:  

Հրաժարականի դիմումի հետ կապված արտահայտվեց Սոֆյա Հովսեփյանը, որը նշեց, որ 

հրաժարականը ևս կհետաձգի ռեկտորի մրցույթը:  

Լուսինե Առաքելյանը նշեց, որ փաստորեն հրաժարականը ելք է պարոն Սերոբյանի համար, 

քանի որ ոչ մեկը ընդառաջ չի գնացել պարոն Սերոբյանին բուհի խնդիրները լուծելու գործում, 

իր պահանջները կողքի դնելով չի օգնում ճգնաժամային հարցերը լուծելուն: Ե.Սերոբյանը 

իրավունք ունի նման պայմաններում հրաժարական տալ և դա լիավին հասկանալի է: Բայց 

խորհուրդն ունի մեկ ամիս ժամանակ, ինքն, իհարկե, կարող է 7 օրից չգալ աշխատանքի ըստ 

օրենսդրության, բայց այդ 7 օրը բուհ գալով սեպտեմբերի 1 դիմավորելով կարող է նաև մեկ 

ամիս դիմանալ, ընդառաջել խորհրդին, մնալ մեկ ամիս և թույլ տալ խորհրդին 

միջոցառումներ ձեռնարկել:  

Սոֆյա Հովսեփյանն առաջարկեց, որ եթե խորհրդի անդամները, որոնք մեծ մասամբ դրսում 

են, իսկապես կարող են օգնել պարոն Սերոբյանին բուհի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի 

առողջացման հարցում, ապա կողմ է, որ պարոն Սերոբյանը շարունակի պաշտոնավարել, 

եթե ոչ, դեմ է :  

Հայկակ Արշամյանը նշեց, որ պարոն Սերոբյանը կարող է իր գործունեության ընթացքում 

նշել, որ իր գործողություններում վայելում է հոգաբարձուների խորհրդի լիարժեք 

աջակցությունը:  
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Կարեն Սարուխանյանն առաջարկեց գոնե մեկ շաբաթ չքննարկել հրաժարականը:  

Գ.Շագոյանը նշեց, որ եթե նախորդ նիստին դասախոսներից ավելի շատ մարդ լիներ, ապա 

կլսեին պարոն Սերբյանի ներկայացրած թվերը բուհի վիճակի մասին, կրճատումների 

նախնական տարբերակների մասին, և կողքից անհամոզիչ թվալու պատճառն հենց այդ է: 

Որպես ելք առաջարկվեց կրճատումների տարբերակները քննարկել ներբուհական 

կառույցներում, ընդ որում հասկանալով, որ ինչքան էլ քննարկվի, միեւնույն է եղած x 

գումարը չի դառնա y, ու, եթե կարող են պարոն Սերոբյանին այլընտրանք առաջարկել, 

գրավոր կամ այլ տարբերակով պետք է արվի: Նույն խնդիրն ունեն նաև Երևանի բուհերը, և 

այդ բուհերում ևս դասախոսներն ավելի քիչ գումար են ստանալու:  

Է․Մաթևոսյանը, ճշտեց, որ համամիտ է, որ հարցը քննարկվի գիտական խորհրդում:  

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ հարցը բարձրաձայնվել է բուհում, հրավիրվել են գիտական խորհրդի 

բոլոր աշխատակիցները, դեկանները, ամբիոնի վարիչները, կառուցվածքային 

բաժանմունքների ղեկավարները, 90 տոկոսը ներկայացված են եղել: Ներկայացվել են նույն 

թվերը, բայց աշխատակիցները չեն հավատում թվերին, ու տպավորություն կա, թե ինքը 

արհեստականորեն ծանրացնում է իրավիճակը:  

Պատասխանելով Լուսինե Առաքելյանին, Ե.Սերոբյանը նշեց, որ պարտականություններն իր 

վրա դրվել են անակնկալ, և նա չի տիրապետել իրավիճակին այդ պահին: Սկսվել էին 

քննությունները, և ինքը, որպես պրոռեկտոր, ըստ կանոնադրության ընդունել է իր վրա բեռը, 

քննությունների ընթացքը չխաթարելու համար: Կան խնդիրներ: Կա 3 դատական գործ, կա 3 

թե 4 քրեական գործ: Կան ֆինանսական խնդիրներ: 30 միլիոն դրամ դեֆիցիտով աշխատում է 

դպրոցը, 15 միլիոն դեֆիցիտով աշխատում է քոլեջը: Դպրոցի ավտոբուսների հետ կա 

պայմանագրեր կնքելու հարց: Խնդրեց ճշտել, թե ինչպե՞ս է խորհուրդը սատարելու իրեն, երբ 

կրճատման հրամաններն ինքն է ստորագրելու:  

Լուսինե Առաքելյանը նշեց, որ երեք շաբաթ առաջ այդ կրճատումներն հենց պարոն 

Սերոբյանն էր առաջարկում: 

Ե.Սերոբյանը պատասխանեց, որ այդ երեք շաբաթվա ընթացքում մթնոլորտն ավելի է լարվել, 

ու, եթե մարդիկ իրեն չեն վստահում, ինքը չի կարող կրճատումների գործընթաց սկսել: 

Ինչպե՞ս է սատարելու հոգաբարձուների խորհուրդը, երբ կա արդեն թշնամության մթնոլորտ: 

Բարոյահոգեբանական մթնոլորտը չի շտկվում, մարդիկ չեն գնում խաղաղության 

ճանապարհով, այն դեպքում, երբ իր սկզբունքն հենց խաղաղության ճանապարհով գնալն է:  

Սուրեն Մանուկյանը նշեց, որ բազնմաթիվ խնդիրների կողքին կա վստահության ճգնաժամ, 

ու եթե բոլորը նիստից հետո գնալու են, մնալու են պարոն Սերոբյանն ու խնդիրները, եւ 

վիճակը հենց բարդացնում է անվստահությունը: Հաջորդ խորհրդի նիստ շուտ հավաքելուն 

զուգահեռ պետք է սկսել պաշտոնակատարի փնտրտուքը: 

Գրիգոր Բարսեղյանը հարցրեց , թե ինչքա՞ն է նախատեսվում կրճատել դասախոսների 

աշխատավարձից:  

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ մոտ 40 հաստիք առաջարկել է իջեցնել կես դրույք, որի 

արդյունքում տարեկան կստացվի ընդամենը 31 միլիոն աշխատավարձի խնայողություն: Իսկ 

այսօր կա 100 միլիոն դրամի բյուջեի պակաս: Դասախոսների աշխատավարձը առաջարկվում 

է իջեցնել 10 տոկոսի սահմաններում:  
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Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ արդեն 3 շաբաթ Ե.Սերոբյանից սպասում էր հաստիքացուցակների և 

կրճատումների սառաջարկների, ընդ որում առաջարկներն ստանալ հորիզանական 

քննարկումների հետևանքով ստացված գրավոր առաջարկների տեսքով, ինչպես խոստացվել 

էր օգոստոսի 9-ի նիստում: Դա թույլ կտար այս նիստի օրակարգ բերել հարցը եւ 

առարկայական քննարկում ունենալ: Այնինչ գրավոր առաջարկը դեռ չկա: Ի՞նչ է նշանակում 

ֆինանսական վիճակի մասին փաստաթղթերին չհավատալ: Դրանք չեն կարող կեղծ լինել: 

Բարոյահոգեբանական վիճակի մասով, մանավանդ, երբ ճգնաժամ է, կա մարդ, որն ունի 

միանձնյա որոշումներ կայացնելու իրավունք, օրինակ դատավճիռ բողոքարկելու կամ 

չբողոքարկելու մասին, և եթե գտնում է, որ դա ավելի կսրի դրությունը, կարող է չանել այդ 

քայլը:  

Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց վարկերը, պարտքերը, լրացուցիչ հարվածը բուհի դիմորդների 

նվազման տեսքով: Նշեց, որ այս ճգնաժամերը չեն առաջացել Ե.Սերոբյանի մեղքով: 

Ե.Սերոբյանը պատասխանեց, որ իր համար ծանր է ընկերների կորուստը, որոնք իրեն չեն 

հավատում: Խորհուրդը կարող է չընդունել իր հրաժարականը, բայց ո՞նց է ինքը 

կառավարելու: Այո, չի վախենում պատասխանատվությունից, բայց բոլորը պետք է ընդառաջ 

գնան:  

Ռոբերտ Սուքիասյանը նշեց, որ եթե ընդունում են հրաժարականը, ապա ժամանակ չի 

տրվում նոր մարդ նշանակելու համար :  

Սվետլանա Հովհաննիսյանն առաջարկեց խորհրդի անդամներից մեկի թեկնածությունը 

ներկայացնել ժամանակավոր պաշտոնակատրի պաշտոնում նշանակելու համար: Պարոն 

Բարսեղյանը խնդրեց ճշտել, կա՞ որեւէ թեկնածության առաջարկ: Սվետլանա 

Հովհաննիսյանը առաջարկ չուներ:  

Աիդա Գարեգինյանը նշեց, որ հարգում է պարոն Սերոբյանին, հասկանում է ֆինանսական 

խնդիրները, բայց հրաժարականը լուծում չէ , և եթե կրճատումները կլուծեն 100 մլնի խնդիրը , 

ուրեմն դա է լուծումը: Ասաց, որ կարծում է, թե կոլեկտիվն, ինչքան էլ ծանր լինի, 

կհամաձայնի բուհի փրկության այդ տարբերակին: Պարոն Խաչատրյանը ևս համաձայնվեց 

վերջին պնդմանը:  

Հայկակ Արշամյանը նշեց, որ եթե հրաժարականը ընդունվում է, դրսից մարդը, որը որևէ կապ 

չի ունեցել բուհի հետ ավելի հեշտ կանի կրճատումներն ու ավելի կոշտ կերպով: Այսինքն 

գալիս է ուժային լուծումներով անձ, որը կարող է 50 հոգի կրճատել: Այսինքն անհասկանալի է 

համարում կոլեկտիվի բունտը, երբ կարող է ավելի վատ տարբերակ ստացվել արդյունքում:  

Նիստին ներկա գիտքարտուղարը Կարինե Խաչատրյանը ներկայացրեց, որ բուհում 

հակասությունները վարչական մարմնի և կոլեկտիվի միջև բնականոն են, և պետք չէր, որ 

Ե.Սերոբյանը այդ ձևով հետ վերադարձներ կոլեկտիվի մտահոգությունները, ուղղակի 

խնդրում է հոգաբարձուների խորհրդին գտնել այլ ելքեր ֆինանսական ճգնաժամից դուրս 

գալու համար: Օրինակ բերվեց հյուրատունը վարձով տրամադրելու միտքը, այլ շենքերի կան, 

որոնք չեն օգտագործվում, տալ եկամուտներն ավելացնելու հնարավորություն: Ի վերջո 

կառավարությունը կարող է աջակցել բուհին:  

Նիստին ներկա ուսանող Արթուր Չարչողլյանը, հարցրեց, թե իջեցնելով աշխատավարձը 

ուսման պրոցեսի որակ չի՞ իջնի արդյոք: Երկրորդ. դասավանդողի աշխատավարձն իջեցնելու 

դեպքում ուսանողները կարող են պահանջել ուսման վարձի իջեցում: Երրորդ. վստահելով 

հոգաբարձուների խորհրդին, մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, թե ինչ է անում 

հոգաբարձուների խորհուրդը, եթե բուհում նախկինում կար այսպես ասած 2 կլան, հիմա 72 է: 
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Լավ կլինի, որ պարոն Սերոբյանը վերադառնա պրոռեկտորի աշխատանքին, նշանակվի 

բոլորի կողմից ընդունելի այլ ռեկտորի պաշտոնակատար: Հոգաբարձու Լուսինե Առաքելյանը 

պատասխանեց, որ, եթե կա 72 «կլան», 73-րդին բերելու իմաստն էլ է կորում:  

Կարինե Խաչատրյանը առաջարկեց վերադարձնել քրեական գործերի հետևանքով 

հայտնաբերված գումաները:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ դա մի քանի օրվա բան չէ: Ամփոփիչ խոսքի համար ձայնը տվեց 

Ե.Սերոբյանին:  

Սերոբյանը ներողություն խնդրեց սկզբի էմոցիոնալ ելույթի համար: Ներկայացրեց, որ բուհը 

ոչ մի շենք շինություն չունի, բոլորը պատկանում է պետքգույքին: Մարզաբազայի անհատույց 

օգտագործման իրավունքն հետ է կանչված: Վազգեն Սարգսյան փ., 26 շենքը հետ 

վերադարձնելու նամակ է ստացվել:  

Նշեց, որ գտել է 2,5 միլիոն տպագրական ծախսեր նվազեցնելու ձևը: Փակվել է բուֆետը, որը 

տարեկան 8 միլիոնի չափ վնաս էր բուհ-ի վրա, երբ համախառն եկամուտը 1 միլիոնից մի 

փոքր էր ավել: Այսինքն պարոն Սերոբյանը փորձել է գտնել բոլոր աղբյուրները: 

Լ.Բարսեղյանը ամփոփեց, որ չի էլ ուզում այլ թեկնածու առաջարկել, որը գալով այս կարճ 

ժամանակում իբր կկարողանա ավել լավ քայլեր անել, քան կաներ պարոն Սերոբյանը: 

Ներկայացրեց հնարավոր սցենարներից նաև բուհի վերակազմավորման տարբերակը: Ասաց, 

որ հնարավոր է համարում, որ կոլեկտիվի ժողովում հնարավոր լինի քննարկել ֆինանսական 

ճգնաժամը, որոշել ու գտնել բոլորի համար ընդունելի լուծումներ: Ռեկտորի 

պարտականությունները կատարողին առաջարկեց հրավիրել համալսարանի 

աշխատակազմի ընդհանուր ժողով, այնտեղ ներկայացնել ֆինանսական ճնգաժամը եւ իր 

լուծումները, առաջարկեց հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին մասնակցել այդ 

ընդհանուր ժողովին: Ներկայացրեց, որ բուհի տնտեսությունը շատ վատ է կառավարվել 

բուֆետի և տպագրական ծախսերի օրինակով: Ներկայացրեց ձեռնարկատիրական 

գործունեության միջոցով, օրինակ չափագրման ծառայություն բացելու միջոցով, հյուրատնով 

և այլ կերպ եկամուտներ ստանալը, որը չի արվել դեռ նախքան պարոն Սերոբյանի 

պաշտոնավարումը, բայց հիմա կարելի է սկսել անել եւ դրա շնորհիվ բուհը լրացուցիչ 

եկամուտներ կսկսի ունենալ: Առաջարկեց նախարարության հետ ճշտել , հնարավոր է 

անշարժ գույքն օգտագործել եկամուտներ բուհ բերելու համար:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ նիստի ընթացքում հաստատված՝ ռեկտորի թեկնածուներին 

ներկայացվելիք չափանիշներին Ե.Սերոբյանի չհամապատասխանելը պետք է, որ նվազեցնի 

այդ մասով մթնոլորտի լարվածությունը բուհում եւ իրեն ավելի կվստահեն կառավարման 

հարցերում: 

Իրավական կարգավորման մասին Լուսինե Գրիգորյանը ներկայացրեց, որ ի գիտություն 

ընդունելու դեպքում 7 օրվա ընթացքում լուծում պետք է տրվի, եթե մի կողմը ծանուցվել է, 

եթե մյուս կողմը գրավոր չի ծանուցում հրաժարականն ընդունելու մասին , հրաժարականն 

համարվում է մերժված:  

 

ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն առաջարկեց  

1. չընդունել պարոն Սերոբյանի հրաժարականի դիմումը,  
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2.առաջարկել նրան շարունակել ռեկտորի պարտականությունների կատարումը:  

 

 

Որոշեցին ՝ Ի գիտություն ընդունել ՇՊՀ ռեկտորի պարտականությունները կատարողի 

պաշտոնից պարոն Սերոբյանի հրաժարականի դիմումը ՇՊՀ հիմնադրամի հոգաբարձուների 

խորհրդին ներկայացնելու փաստը եւ առաջարկել Երվանդ Սերոբյանին՝ շարունակել 

կատարել ռեկտորի պարտականությունները:  

Քվեարկեցին ՝ Կողմ 18 , Դեմ 0 , Ձեռնպահ 4  

Պարոն Բարսեղյանն հայտարարեց, որ օրակարգն սպառված է:  
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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 

 

 Աիդա Գարեգինյան  

 

 Էվելինա Մաթևոսյան  

 

 Գրիգոր Բարսեղյան  

 

 Արտուշ Խաչատրյան  

 

 Օվսաննա Թերզիբաշյան  

 

Ռիմա Խաչատրյան,  

 

Մառա Հարությունյան,  
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Սվետլանա Հովհաննիսյան 

 

Անուշավան Սարգսյան,  
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