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«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

հոգաբարձուների խորհրդի 2018թ. հոկտեմբերի 6-ի նիստի 

 

                         ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 16 

 

    «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 21-ը  

1. Կարեն Սարուխանյան, Շիրակի մարզպետ 

2 Ամալյա Ենգոյան, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ԱԺ հետ կապերի վարչության պետ  

3․ Սոֆյա Հովսեփյան, Շիրակի մարզպետի տեղակալ  

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

5․ Կարեն Ավագյան, Գյումրու ավիամոդելային խմբակի ղեկավար 

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

փոխտնօրեն 

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

պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար  

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

գիտաշխատող 

9․ Գեւորգ Պետրոսյան, «Բիոսֆերա» ՀԿ ղեկավար  

10․ Խաչատուր Իսրայելյան, ՇՊՀ գործարարության եւ վարչարարության ամբիոնի 

դասախոս  

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

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

13 Էվելինա Մաթեւոսյան, ՇՊՀ ռուսաց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի դոցենտ  

14 Գրիգոր Բարսեղյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության, տեսության եւ 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:  

15․ Արտուշ Խաչատրյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության, տեսության եւ 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:  

16․ Օվսաննա Թերզիբաշյան, ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժություն 

եւ մեթոդիկա բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի  

17․ Ռիմա Խաչատրյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների եւ արվեստի ֆակուլտետի 

հայոց լեզու եւ գրականություն բաժնի 4-րդ կուսի ուսանողուհի 

18․ Մառա Հարությունյան, ՇՊՀ սոցիալական գիտություններիեւ իրավունքի ֆակուլտետի 

եւ հոգեբանության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի:  

19․ Սվետլանա Հովհաննիսյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների եւ արվեստի 

ֆակուլտատի ռուսաց լեզվի եւ գրականության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի:  
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20․ Անուշավան Սարգսյան, ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական 

պատրաստության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող:  

21․ Ռիմա Պողոսյան, ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կառավարում 

բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի:  

  

     Նիստից բացակայում էին. 

22 Ռոբերտ Սուքիասյան, ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի բարձրագույն եւ հետբուհական 

մասնագիտական կրթության վարչության պետ 

23․Հայկակ Արշամյան, ՀՀ Վարչապետի խորհրդական  

24․ Լուսինե Առաքելյան, Կրթության եւ գիտության նախարարի տեղակալ  

    Բացակա անդամները համաձայնություն էին տվել կարեւոր քվեարկություններին 

մասնակցել հարցման միջոցով: Նրանց տրամադրվել էին նիստին վերաբերող բոլոր նյութերը:  

 

     Նիստին մասնակցում էին նաեւ ՇՊՀ ռեկտորի պարտականությունները կատարող 

Երվանդ Սերոբյանը, համալսարանի դասախոսներ, այլ աշխատակիցներ եւ ուսանողներ:  

 

   Օրակարգը հաստատելուց առաջ. 

 

     ՇՊՀ Հոգաբարձուների խորհրդի (ՀԽ) նախագահ Լեւոն Բարսեղյանը հայտնեց, որ 

հոկտեմբերի 6-ը Շառլ Ազնավուրի հիշատակի օրն է եւ առաջարկեց մեկ րոպե լռությամբ 

հարգել Շառլ Ազնավուրի հիշատակը: Լռության րոպեից հետո պարոն Բարսեղյանը դիմեց 

բոլոր ներկաներին եւ հայտարարեց հոգաբարձուների խորհրդի նիստը բացված:  

 

    Լսեցին՝ Բարսեղյանը ներկայացրեց օրակարգը, կից փաստաթղթերը:  

     ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի օրակարգ 

    1. ՇՊՀ ռեկտորի պարտականությունները կատարողի հրաժարականի հարցը եւ ռեկտորի 

ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման հարցը:  

    2. ՇՊՀ կանոնադրության հնարավոր փոփոխությունների հարցը:  

    3. ՇՊՀ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հարցը:  

    4. Այլ հարցեր 

 

     Այնուհետեւ պարոն Բարսեղյանն առաջարկեց փոփոխել օրակարգի առաջին երկու 

կետերի քննարկման հերթականությունը, մինչեւ նիստի մասնակցիների համար 

կպատճենվեին ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի թեկնածուների 

կենսագրանները: Առարկություններ չեղան: Հարցեր, առաջարկներ չկային:  

     

Որոշեցին ՝ հաստատել օրակարգը: 

     Քվեարկեցին ՝ 20 անդամ: Կողմ՝ 20, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 : Քվեարկության պահին 

բացակայում էր ՀԽ անդամ Ս.Հովսեփյանը: 
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     Օրակարգն հաստատվեց հետեւյալ բովանդակությամբ. 

1. ՇՊՀ կանոնադրության հնարավոր փոփոխությունների հարցը:  

2. ՇՊՀ ռեկտորի պարտականությունները կատարողի հրաժարականի հարցը եւ ռեկտորի 

ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման հարցը:  

3. ՇՊՀ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հարցը:  

4. Այլ հարցեր 

Սկսվեց հարցերի քննարկումը:  

 

1. ՇՊՀ կանոնադրության հնարավոր փոփոխությունների հարցը:  

 

    Լսեցին: ՇՊՀ ՀԽ նախագահ Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց ՇՊՀ դասախոս Գագիկ 

Համբարյանից ստացված բողոք-կոչը, որում նշվում էր, որ բուհի գիտական խորհրդի կազմի 

ընտրությունը հակասում է բուհի կանոնադրությանը, այն ոչ լեգիտիմ է եւ ստացվում է, որ 

ՀԽ-ում ընդգրկված են անդամները ընտրվել են փաստորեն ոչ լեգիտիմ գիտական խորհրդի 

կողմից: Նամակն մինչեւ խորհրդի նիստը ուղարկվել էր ՀԽ բոլոր անդամներին: 

Լ.Բարսեղյանը նամակն ուղարկել էր նաեւ ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի 

պարտականությունները կատարող Ե․Սերոբյանին՝ բուհի իրավախորհրդատու Ա․

Հովհաննիսյանի հետ ուսումնասիրելու եւ համապատասխան եզրակացություն կազմելու 

համար: (Գ.Համբարյանի բողոք-կոչը ներկայացվում է այս արձանագրությանը կից): 

    Ստացվել է Ա.Հովհաննիսյանի եզրակացությունը, որը նույնպես տրամադրվել էր ՀԽ 

անդամներին: (Այդ եզրակացությունը ներկայացվում է այս արձանագրությանը կից): 

     Եզրակացության մեջ պարոն Հովհաննիսյանը նշել էր, որ իսկապես, կան 

հակասություններ ՇՊՀ կանոնադրության 50 կետի եւ գիտխորհրդի կանոնակարգի 3.1 կետի 

միջեւ: Բացի այդ Լ.Բարսեղյանը հաղորդեց, որ մինչեւ նիստը խորհրդակցել է նաեւ ԿԳՆ 

իրավաբան տիկին Լ.Գրիգորյանի հետ, որն հայտնել է, որ պետական բուհերի 

կանոնադրությունները ունեն թերություններ, դրանք գրեթե կրկնում են բնազմաթիվ 

հակասական դրույթները: Ըստ ՇՊՀ Հիմնադրամի կանոնադրության, գիտական խորհրդում 

պետք է լինեն նշանակովի, ընտրովի անդամներ եւ՝ ի պաշտոնե ստորաբաժանումների 

ղեկավարներ, ընդ որում ընտրովի անդամների թիվը պետք է լինի գիտխորհրդի կազմի կեսից 

ավելին: Այս դեպքում ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական խորհրդի կազմը, ըստ ՇՊՀ 

կանոնադրության կլիներ, առնվազն 70 մարդ, այնինչ ՇՊՀ կանոնադրության մեկ այլ դրույթով 

գիտական խորհրդի անդամների թիվը չի կարող գերազանցել 40-ը: Ըստ Լ.Բարսեղյանի, ՇՊՀ 

հիմնադրամի կանոնադրությամբ անհնար է կազմել գիտական խորհուրդ, այնինչ կազմվել է, 

եւ այդ խորհուրդը 6 պատվիրակ է ընտրել ու պատվիրակել հոգաբարձուների խորհուրդ: Այս 

պահին գիտխորհուրդը բաղկացած է 27 հոգուց: Լ.Բարսեղյանը առաջարկեց քննարկել եւ 

պատշաճ փոփոխություններ իրականացնել ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնադրության այն մի 

քանի դրույթներում, որոնք առնչվում են ՇՊՀ գիտական խորհրդի ձեւավորմանը, դրանք 

դարձնել ողջամիտ, եւ այդ փոփոխությունները եւս ուղարկել պետական ռեգիստր՝ 

հաստատման: Նշվեց նաեւ, որ կանոնադրության փոփոխությունների իրականացումը եւ 

գրանցումը ենթադրում է ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի առակայություն, որը 

պետք է իրականացնի այդ փոփոխությունները:  

       Արտահայտվեցին՝ ՀԽ անդամներ Սուրեն Մանուկյանը, Գայանե Շագոյանը, Սեյրան 

Մարտիրոսյանը: Նշվեց, որ գիտական խորհուրդը պատասխանատու է ՀԽ անդամների մեկ 
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քառորդի՝ 6 հոգու համար, եւ դա կարող է ազդել ՀԽ այն որոշումների վրա, որոնք չեն 

ընդունվել բացարձակ մեծամասնությամբ:  

      Սեյրան Մարտիրոսյանը խնդրեց ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին նաեւ, թե ով 

պետք է լինի եւ ով չպետք է լինի գիտական խորհրդի անդամ՝ նաեւ մասնագիտական 

տեսակետից, որպեսզի ապահովված լինի գիտական խորհրդի կանոնակարգում նշված 

պահանջների կատարմանը համապատասխան կադրերի կազմը: Է.Մաթեւոսյանը խնդրեց 

ճշտել, թե ով պետք է լինի եւ ով չպետք է լինի ըստ պարոն Մարտիրոսյանի: Մանրամասն 

քննարկվեցին բուհի կանոնադրության այն հոդվածները, որոնցով սահմանվում են 

համալսարանի ստորաբաժանումները եւ գիտական խորհրդի ձեւավորման սկզբունքները: 

Վերլուծելով դրանք, հայտարարվեց, որ այդ դրույթներին հավատարիմ մնալու դեպքում 

գիտական խորհրդի անդամներից առնվազն 34-ը պետք է լինեին նշանակովի եւ ի պաշտոնե, 

եւ առնվազն 35-ն էլ պետք է ընտրովի անդամներ լինեն, այնինչ նույն կանոնադրության մեկ 

այլ հոդվածով գիտական խորհրդի կազմը չի կարող է գերազանցել 40 անդամը:  

    Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ ՀԽ-ն հիմա գիտակցում եւ արձանագրում է, որ գործող 

կանոնադրությամբ ինչպիսի գիտական խորհուրդ էլ կազմվի, թե նշանակումներով, թե 

ընտրովի ինչ անդամներ էլ լինեն, միեւնույն է, կազմը կհակասի կանոնադրությանը, եւ, որ, 

եթե կա հնարավորություն փոխելու կանոնադրությունը, եթե ՀԽ-ն կարողանա այս նիստում 

կատարել այդ փոփոխությունները, Կանոնադարության 56 կետի փոփոխությունների հետ 

մեկտեղ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կուղարկի հաստատման պետական 

ռեգիստր, հաստատվելուց հետո գիտական խորհուրդը կվերակազմավորվի դրանից բխող 

հետեւանքներով: Նշեց նաեւ, որ հակառակ դեպքում ոչ լեգիտիմության սեւ հետքը 

շարունակվելու է մինչեւ ռեկտորի ընտրության մրցույթ եւ կարող է ստվերել այն:  

      Սուրեն Մանուկյանը նշեց, որ, եթե մենք գնում ենք նրան, որ հոգաբարձուների խորհրդի 

դասախոսական կազմի 6 անդամները նորից ընտրվեն, գիտական խորհուրդը կարո՞ղ է 

կազմակերպել իր վերակազմավորումը եւ նոր անդամներ գործուղել ՀԽ: Ընդ որում ՀԽ 

անդամները նշանակված են 5 տարով: Լ.Բարսեղյանը չբացառեց այդ հնարավորությունը: 

      Սեյրան Մարտիրոսյանն առաջարկեց կենտրոնանալ գլոբալ եւ լոկալ փոփոխությունների 

տարաբաժանման վրա: 

      Ռեկտորի պարտականությունները կատարող Երվանդ Սերոբյանը նշեց, որ հոգաբարձուի 

հետկանչի մեխանիզմ հոգաբարձուների խորհրդի մասով կանոնադրությունը չունի եւ, եթե 

ՀԽ-ն գնում է 6-նյակի փոփոխության, ապա առաջանում է հաջորդ բաժինը փոխելու հարցը:  

     Ամալյա Ենգոյանը նշեց, որ այնուամենայնիվ հոգաբարձուների թեկնածությունները 

հաստատվել են ՀՀ վարչապետի կողմից: 

     Առաջարկեցին. Լեւոն Բարսեղյանն առաջարկեց հարց դնել քվեարկության՝ ի գիտություն 

ընդունել, որ ՇՊՀ Հիմնադրամի կանոնադրության 49, 50, 90 կետերը հակասական են, ինչը 

թույլ չի տալիս պատշաճ կերպով ձեւավորել գիտական խորհուրդ, եւ որոշել՝ այդ դրույթների 

վերանայումը իրականացնել հոգաբարձուների խորհրդի հաջորդ նիստում, մինչ այդ 

առաջարկելով բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմին եւ գիտխորհրդին քննարկել այդ 

հարցը եւ ներկայացնել առաջարկություններ ՀԽ-ի հաջորդ նիստին:  

   Ա.Ենգոյանն առաջարկեց օգտագործել «…կա ներքին հակասականություն » տարբերակը:  

     Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց հասկանալ, թե այդ հանձնաժողովը ով է ստեղծում եւ 

առաջարկեց որոշման բովանդակության մեջ մտցնել, որ «...գիտխորհուրդն է ստեղծում 
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աշխատանքային խումբը», որը, ողջամտության կանխավարկածով, պետք է հրավիրի նաեւ 

այն մարդկանց, ովքեր մտահոգություն են հայտնել գիտխորհրդի կազմի մասին:  

     Գայանե Շագոյանն առաջարկեց այդ հարցով հրավիրել գիտական խորհրդի ընդլայնված 

նիստ, որին բացի եղած 27 անդամներից կմասնակցեն նաեւ այն անձինք, ում կհետաքրքրի 

այդ խնդիրը:  

      Առաջարկը դրվեց քվեարկության եւ քանի որ կային ՀԽ բացակա անդամներ, որոնց 

հեռակա քվեարկությանը մասնակցելը թույլատրված է ՇՊՀ կանոնադրությամբ, ՀԽ 

նախագահն առաջարկեց, որ բոլոր այն հարցերը քվեարկելիս, որոնցում կլինեն սահմանային 

քվեներ, զանգել եւ հարցման միջոցով քվեարկությանը մասնակից դարձնել նաեւ ՀԽ երեք 

բացակա անդամներին:  

      Որոշեցին. 

     1. Ի գիտություն ընդունել, որ ՇՊՀ Հիմնադրամի կանոնադրության 49, 50, 90 կետերն ունեն 

ներքին հակասականություն, ինչը թույլ չի տալիս պատշաճ կերպով ձեւավորել գիտական 

խորհուրդ, եւ որոշել այդ դրույթների վերանայումը իրականացնել հոգաբարձուների 

խորհրդի հաջորդ նիստում, մինչ այդ առաջարկելով բուհի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմին եւ գիտխորհրդին՝ քննարկել այդ հարցը, ստեղծել աշխատանքային խումբ, մշակել եւ 

ներկայացնել գիտական խորհրդի ձեւավորման մասին կանոնադրության դրույթների 

փոփոխությունների առաջարկություններ հոգաբարձուների խորհրդին:  

     Քվեարկեցին. 

     Կողմ՝ 19, դեմ՝ 1, ձեռնպահ չկար: Դեմ էր Լ.Բարսեղյանը: Քվեները սահմանային եւ վիճելի 

չէին, ուստի անհրաժեշտ չհամարվեց զանգահարել ՀԽ 3 բացակա անդամներին:  

 

      2. ՇՊՀ ռեկտորի պարտականությունները կատարողի հրաժարականի հարցը եւ ռեկտորի 

ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման հարցը: 

      Լսեցին․  

      ՀԽ նախագահ Լ.Բարսեղյանն հիշեցրեց, որ նախորդ նիստում ՇՊՀ ռեկտորի 

պարտականությունները կատարող Ե.Սերոբյանն հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել, 

բայց առաջարկվեց, որ նա շարունակի ռեկտորի պարտականությունները կատարել, մինչեւ 

կանոնադրական փոփոխություններն հաստատվեն: Բայց պետական ռեգիստրի եւ ԿԳՆ 

մասնագետների հետ հետագա խորհրդակցությունը ցույց տվեց, որ կանոնադրական 

փոփոխությունները կարող է գրանցման ներկայացնել միայն ռեկտորի ժամանակավոր 

պաշտոնակատարը կամ ռեկտորը, իսկ հիմնադիրը, ԿԳ նախարարը կամ էլ ՀԽ նախարարը 

նման լիազորություններ չունեն: Բացի այդ ստացվել է ՀԽ անդամներ Ա․Խաչատրյանի, Է․

Մաթեւոսյանի, Ս․Գարեգինյանի, Խ․Իսրայելյանի, Գ․Բարսեղյանի, Ռ․Պողոսյանի, Օվ․

Թերզիբաշյանի, Ռ․Խաչատրյանի, Ա․Սարգսյանի, Մ․Հարությունյանի եւ Ս․Հովհաննիսյանի 

առաջարկը ՀԽ նախագահին, որում ասված է, որ «նկատի ունենալով բուհում տիրող 

իրավիճակի խոցելիությունը, ի գիտություն ընդունելով ներկայիս ռեկտորի 

պարտականությունները կատարող Ե․Սերոբյանի հրաժարականը եւ ծառացած խնդիրների 

լուծման հրատապությունը, առաջարկում ենք հրավիրել արտահերթ նիստ հետեւյալ 

օրակարգով.  
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       1. Բավարարել Ե.Սերոբյանի հրաժարականը,  

       2. Առաջադրել Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի թեկնածություն:» 

       Կանոնանադրությունը պահանջում էր նիստ հրավիրել 30 օրվա ընթացքում, 

հոգաբարձուների խորհրդի բոլոր անդամները տեղեկացվել էին, ջանք էր դրվել այնպիսի օր 

ընտրել, որ հարմար լինի ՀԽ բոլոր անդամներին եւ տարբեր պատճառներով այն հնարավոր 

եղավ հրավիրել հոկտեմբերի 6-ին:  

     Հաշվի առնելով, որ բուհը գործադիր կառավարման ճգնաժամ կարող է ունենալ, եթե 

ընդունվի Ե.Սերոբյանի հրաժարականը եւ ժամանակավոր պաշտոնակատար էլ չնշանակվի, 

ՀԽ նախագահը անհրաժեշտ է համարում այս հարցերը քննարկել միասնական՝ մեկ կետով: 

Լ.Բարսեղյանը հաղորդեց, որ մինչեւ նիստը առաջարկել էր հոգաբարձուներին՝ ներկայացնել 

ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնի թեկնածուներ: Հոկտեմբերի 5-ի երեկոյի 

դրությամբ, էլեկտրոնային փոստով ստացվել էր երկու թեկնածություն, որոնցից Թամարա 

Մելիքյանն առաջադրվել էր Է.Մաթեւոսյանի ուղարկած նամակով, իսկ Լիլիթ Ասոյանն՝ 

ինքնաառաջադրումով:  

     ՀԽ քարտուղար Կարեն Ավագյանը այդ պահին զեկուցեց, որ եւս մեկ առաջարկ 

ներկայացվել էր իրեն հոկտեմբերի 6-ին, նիստի սկսվելուց առաջ՝ «Իմ Համալսարանը» 

շարժման կողմից, որը պարունակում էր նաեւ Արման Հովհաննիսյանի 

ինքնակենսագրականը: Շարժումը գործում է ՇՊՀ-ում եւ ներկայացրել էր Արման 

Հովհաննիսյանի թեկնածությունը: Նամակը հանձնվեց ՀԽ նախագահ Լ.Բարսեղյանին, 

վերջինս ընթերցեց բարձրաձայն: Ա․Հովհաննիսյանի ինքնակենսագրականը 

պատճենահանվեց եւ բաժանվեց նիստին մասնակցող ՀԽ անդամներին, ուղարկվեց նաեւ ՀԽ 

բոլոր անդամների, այդ թվում նիստից բացակայող անդամներին՝ էլեկտրոնային հասցեներով:  

     Սուրեն Մանուկյանը հարցրեց,-արդյո՞ք թեկնածու է համարվում պարոն Ե. Սերոբյանը:  

      Լեւոն Բարսեղյանը հայտնեց, քանի որ Ե․Սերոբյանը դեռ ռեկտորի պարտականություններ 

կատարող է ու, եթե որեւէ մեկ թեկնածուի մենք չենք ընտրում, եւ, եթե ինքն էլ ինքնաբացարկ 

չի հայտնում, առաջարկեց, համարել, որ այդ դեպքում Ե.Սերոբյանը համարվի նշանակված 

որպես ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար եւ շարունակի ղեկավարել բուհը 

մինչեւ նոր ռեկտորի ընտրությունը:  

     Լսեցին. 

      Տարբեր մտահոգություններ ու կարծիքներ հնչեցին: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ դրությունն 

աննախադեպ է, ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնադրությունը այդօրինակ դրությունների 

կարգավորման եւ լուծումների ընթացակարգեր չի նախատեսում եւ այդ միջոցին ՀԽ-ն 

պարտավոր է առաջնորդվել նախադեպերով, տրամաբանությամբ եւ անալոգիաներով: 

Հարցրեց, թե կա՞ն այլ թեկնածուներ, որոնց անուններն ուզում են հրապարակել ներկաները 

կամ, եթե կա ինքնաառաջադրվող այլ թեկնածու, թող ինքնաառաջադրվի: Այլ 

ինքնաառաջադրումներ եւ առաջադրումներ չեղան:  

     Առաջարկվեց.  

      Լսել թեկնածուների ելույթները,  յուրաքանչյուրին 5 րոպե ժամանակ հատկացնելով, ապա 

յուրաքանչյուր ելույթից հետո իրավունք վերապահվեց խորհրդի անդամներին եւ նիստին 

ներկա գտնվողներին հարցեր տալ թեկնածուներին:  



7 
 

       Սուրեն Մանուկյանն հարցրեց, արդյո՞ք առկա անդամները ձայների մեծամասնությամբ 

են ընտրելու ռեկտորի ԺՊ-ին, թե անհրաժեշտ է բացարձակ մեծամասնության ձայներն 

ստանալ: Լ․Բարսեղյանն առաջարկեց զանգի միջոցով հարցնել նախարարության 

իրավաբանի կարծիքը: Ա.Ենգոյանը հղում անելով ՀԽ աշխատակարգին, նշեց, թե ռեկտորի 

ընտրությունից բացի, մյուս որոշումներն ընդունվում են ՀԽ նիստին մասնակցող անդամների 

ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե այլ կարգ չի սահմանվել: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ 

ռեկտորի ԺՊ-ի կարգը սահմանված չէ, եւ, եթե այլ բան նախատեսված չէ, կարող են կիրառել 

ռեկտորի ընտրության կանոնակարգային սկզբունքները: 

      Գեւորգ Պետրոսյանը նշեց, որ ըստ կանոնադրության ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի 

անդամները քվեարկության կարող են մասնակցել նաեւ կապի միջոցներով: Ա.Ենգոյանը 

առաջարկեց ռեկտորի ընտրության փակ գաղտնի քվեարկության ընտրության կարգը 

տարածել ԺՊ-ի ընտրության վրա: Այդ դեպքում բաց կմնա հեռակա քվեարկողների բաց 

քվեարկելու հարցը: Բուհի իրավախորհրդատուն նշեց, որ, եթե քվեարկության կարգ այս 

դեպքի համար սահմանված չէ, ՀԽ-ն կարող է սահմանել կարգը եւ ըստ այդմ անցկացնել 

քվեարկություն: ՀԽ քարտուղար Կ.Ավագյանն էլ նշեց, որ ԺՊ-ի քվեարկությունը կարող է 

կատարվել ինչպես փակ՝ ռեկտորի ընտրության կարգին համապատասխան, այնպես էլ բաց:  

        Գայանե Շագոյանը նշեց, որ, եթե փակ քվեարկություն արվի, հեռակա քվեարկությունը չի 

կարող լինել: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ բուհի ճակատագրի համար շատ կարեւոր հարցում 

զրկել հարգելի պատճառներով բացակայող գործընկերներին քվեարկելու 

հնարավորությունից արդար չի լինի: Գ.Շագոյանն առաջարկեց, որ ներկաները քվեարկեն 

փակ, իսկ բացակա անդամները՝ հարցման միջոցով, թողնելով իրենց ընտրությանը՝ 

քվեարկել կամ չքվեարկել: Առաջարկեց նաեւ հաշվիչ հանձնաժողով ստեղծել, եւ միայն այդ 

հանձնաժողովը տեղյակ կլինի բացակա անդամների հեռակա քվեարկությանը եւ 

կպարտավորվի չհրապարակել: Է.Մաթեւոսյանը հարցրեց, թե արդյո՞ք հնարավոր է, որ 

մարդը ներկա չլինի, բայց քվեարկի: Լ.Բարսեղյանը, որ նախադեպ չկա: Նաեւ պիտի մտածել, 

թե ինչպես կդիտվի, որ ոչ լեգիտիմ համարվող գիտխորհրդից գործուղված անդամը քվեարկի, 

իսկ նախարարության քվոտայից լեգիտիմ կերպով նշանակված ՀԽ անդամը չքվեարկի: 

Նաշիկ Հարությունյանն առաջարկեց հաշվիչ հանձնաժողովը ձեւավորել ՀԽ կազմի ամեն 

քվոտայից՝ մեկ անձով: Կարեն Սարուխանյանն առաջարկեց քվեարկությունը բաց 

անցկացնել, եւ հեռակա քվեարկությունը եւս բաց կայանա: Հնչեց ռեպլիկ, որ այդ դեպքում 

կաշկանդված կլինեն բուհի կողմից ընտրված ՀԽ անդամները, մանավանդ, ուսանողները: 

Կ.Ավագյանը նշեց, որ ՀԽ բացակաները կառավարության քվոտայով ընտրված անձինք են, 

որոնք բացակայում են ի պաշտոնե, հնարավոր է ոչ պակաս կարեւոր գործով, եւ այդ բլոկի 

տեսակետը ներկայացնող կոնկրետ պահին ներկա են միայն 2 ՀԽ անդամ (Շիրակի 

մարզպետի տեղակալ Ս.Հովսեփյանը դուրս էր եկել): Ա.Ենգոյանը նշեց, որ տարբեր կերպ են 

ընտրվել անդամները, բայց նույն ձայնի իրավունքն ունեն: Կ.Ավագյանը նշեց, որ նույն կերպ 

էլ ձայնի իրավունք ունեն բացակայող անդամները, որոնք կուզենան քվեարկել: Բուհի 

գիտական խորհրդի քարտուղար Կարինե Պետրոսյանը հարցրեց, որ, եթե բացակա 

ընկերները չեն լսում ելույթները, ինչպես են քվեարկելու: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ նրանք 

կարող են ձեռնպահ քվեարկել, կամ հրաժարվել քվեարկելուց: Կ.Ավագյանը նշեց, որ որպես 

քարտուղար ուղարկել է բոլորի ինքնակենսագրականները: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ 

հնարավոր է բացակա անդամը ձեռնպահ քվեարկի, եթե չուզենա քվեարկել ՝ չի քվեարկի, եթե 

գտնում է, որ բավարար տեղեկացված է, կարող է քվեարկել: Բայց քվեարկելու իրավունքը 

սահմանափակելը բացարձակապես անհասկանալի է: Ինչ անել, զրկել նրանց քվեարկելու 

իրավունքի՞ց, երբ ՇՊՀ կանոնադրությամբ կարող ենք տեղեկատվության միջոցներով 
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տեղեկացնել ՀԽ անդամներին կատարվող քննարկումների մասին: Կ.Ավագյանը նշեց, որ կա 

գուգլի ծրագիր, որով կարելի է փակ գաղտնի քվեարկություն իրականացնել օնլայն: Հարց 

առաջացավ՝ այդ դեպքում ով է նայելու արդյունքները: Սուրեն Մանուկյանը նշեց, որ 

հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար ընտրվել է բացակայող անդամների առկայությամբ: 

Է.Մաթեւոսյանն համաձայնեց Սուրեն Մանուկյանի տեսակետին, ասելով, որ իրենք 

բացակայել են այն նիստից, որտեղ ՀԽ նախագահ է ընտրվել, բայց նախագահ ընտրվել է: 

Ներկաներից ՇՊՀ աշխատակից Սայաթ Մինասյանը նկատեց, որ հիմա ընտրում են ոչ թե 

ռեկտոր, այլ ընդամենը մեկ երկու ամիս պաշտոնավարող պաշտոնակատար: Իսկ, եթե 

խորհուրդը ձեւավորվել է 50-50 համամասնությամբ, որոնցից 50% -ը մշտապես Գյումրիում 

են, մյուսները Երեւանում կամ գործուղումների մեջ եւ հնարավոր է՝ ոչ պակաս կարեւոր: 

Կ.Ավագյանը ռեպլիկի կարգով պատասխանեց տիկին Մաթեւոսյանին, որ ՀԽ նախագահը 

գործադիր պաշտոն չէ, եւ ռեկտորի ԺՊ-ի պես ամենօրյա ռեժիմով գործ չունի բուհի 

ֆինանսական հոսքերի, կոլեկտիվի, կանոնադրությունների ու խնդիրների հետ: Ընդ որում 

մենք նախորդ նիստում որոշել ենք, որ կանոնադրությունը պետական ռեգիստր ուղարկելուց 

առաջ պետք է սրբագրվի: Գ.Շագոյանը նշեց, որ քվեարկության ամենակարեւոր դրույթը 

քվեարկության անաչառության ապահովումն է: Ողջամտությունն այս դեպքում հուշում է, որ 

մեր կոլեգաներին քվեարկելու հնարավորությունից զրկելը անաչառ չի լինի: Առաջարկեց 

ներկաների փակ քվեարկություն, իսկ բացականերին հնարավորություն տալ իրենց ձայնը 

տեղ հասցնելու հնարավորություն տալ որոշում կայացնել: Արտուշ Խաչատրյանն 

առաջարկեց գնալ փակ քվեարկության, բուհի աշխատակիցների միջեւ հետագայում ավելորդ 

լարվածություն չառաջացնելու համար: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց ամփոփել: Տարբերակ 

առաջին՝ բացարձակ բաց, բոլոր անդամների  ձայների կեսից ավելիի պայմանով: Երկրորդ 

տարբերակ՝ ներկաները փակ են քվեարկում, բացականերին թողնելով իրենց ընտրությամբ 

մասնակցության հարցը՝ բաց քվեարկել, թե չքվեարկել:  

       Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ, եթե հավակնորդներից ընտրությունը անցկացվում է 

ռեկտորի ընտրության համանմանությամբ, եւ եթե առաջին քվեարկության արդյունքում 

հավակնորդներից որեւէ մեկը չի հավաքում 13 կամ ավելի քվե, երկրորդ փուլում 

քվեարկության է դրվում առավելագույն քվե ստացած երկու թեկնածուների հարցը: Մի 

տարբերակով, եթե քվեարկվում է նաեւ Երվանդ Սերոբյանի թեկնածությունը մյուս երեք 

հավակնորդների հետ եւ ստացվում է այնպես, որ ոչ մեկը անհրաժեշտ քվե չի ստանում, 

բուհը մնում է առանց ղեկավար: Մյուս տարբերակով, քվեարկության են դրվում երեք 

հավակնորդները (Լիլիթ Ասոյան, Արման Հովհաննիսյան, Թամարա Մելիքյան), եւ եթե 

նրացից որեւէ մեկը չի ստանում ՀԽ անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին՝ 13 կամ ավելի 

քվե, համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվում Երվանդ 

Սերոբյանը: Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից 

ավելի քվեներով ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելը հենվում է 

Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի եւ ռեկտորի ընտրության 

սկզբունքների համանմանության վրա: 

        Առաջարկվեց քվեարկել ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 3 

հավակնորդների թեկնածությունները: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ պետք է ճշտել՝ Ե.Սերոբյանը 

հրաժարականի դիմումը ետ վերցնո՞ւմ է, թե՞ ոչ: Է.Մաթեւոսյանը հարցրեց, որ, եթե նիստից 

բացակայող անդամների հետ կապ հաստատելուց հետո պարզվում է, որ նրանցից մեկը չի 

մասնակցում քվեարկությանը, արդյո՞ք նորից պետք է ընտրվի ՀԽ ընդհանուր թվի կեսից 

ավելիով: Լ.Բարսեղյանը ասաց, որ կարծում է, որ եթե ռեկտորի կամ ՀԽ նախագահի 

ընտրության անալոգիայով են առաջնորդվելու, ուրեմն ընդհանուր թվի կեսից ավելի ձայները 

պարտադիր են դառնում, ինչպես օրինակ ՀԽ ընտրության ժամանակ, երբ 24 անդամներից 10-



9 
 

ը բացակայում էին, եւ պարտադիր էր, որ թեկնածուն ստանար ՀԽ բոլոր անդամների քվեների 

կեսից ավելին: Ա.Ենգոյանը խնդրեց ճշտել՝ 3 առանձին քվեաթերթիկներով են քվեարկո՞ւմ, 

թե՞ 3 անունը պիտի լինի մեկ քվեաթերթիկում: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ քվեաթերթիկը լինելու 

է ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության կարգում սահմանված ձեւաթղթով: Գ.Շագոյանն առաջարկեց 

ավելացնել «բոլորին դեմ» կետը: Առարկություն չեղավ: 

      Որոշվեց. 

        2.1. Քվեարկության են դրվում ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի երեք 

թեկնածուները (Լիլիթ Ասոյան, Արման Հովհաննիսյան, Թամարա Մելիքյան), եթե որեւէ մեկը 

ստանում է ՀԽ անդամների ընդհանուր թվի քվեների կեսից ավելին, համարվում է 

նշանակված ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար: Եթե որեւէ մեկը չի ստանում  

ՀԽ անդամների ընդհանուր թվի քվեների կեսից ավելին, ապա քվեարկության են դրվում 

առավելագույն  քվեներ ստացած երկու թեկնածուները, եթե նրանցից որեւէ մեկը չի ստանում 

ՀԽ անդամների ընդհանուր թվի քվեների կեսից ավելին, ապա ՇՊՀ ռեկտորի 

պարտականությունները կատարող Երվանդ Սերոբյանը համարվում է ՀԽ կողմից 

նշանակված ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար:  

      Քվեարկեցին.  

      Կողմ՝ 20, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: Սահմանային քվեների հարց չլինելու պատճառով ՀԽ 

բացակա ընկերներին զանգ չկատարվեց: 

      Այնուհետեւ ՀԽ նախագահը խոսքը տվեց Ե.Սերոբյանին, խնդրելով պատասխանել՝ 

պնդո՞ւմ է արդյոք իր հրաժարականը, թե՞ հետ է վերցնում այն:  

       Ե.Սերոբյանն ասաց, որ մինչեւ հոկտեմբերի 5-ը կար մեկ թեկնածու, իսկ հիմա կա 3 

թեկնածու եւ հնարավոր է՝ ոչ մեկը չընտրվի եւ, եթե իր հրաժարականն ընդունվի, բուհը կմնա 

առանց ղեկավար: Միայն այդ դեպքում ինքը համաձայն է շարունակել ղեկավարել բուհը 

մինչեւ նոր ռեկտորի ընտրությունը:  

    Որոշեցին. 

      2.2. Անցկացնել փակ գաղտնի քվեարկություն ներկաների համար, իսկ բացակայող 

անդամներին ընձեռել հեռախոսային բաց քվեարկության հնարավորություն:  

      Քվեարկեցին.  

      Կողմ՝ 19, դեմ՝ 2, ձեռնպահ՝ 0: Դեմ՝ ՀԽ անդամներ Կարեն Ավագյան եւ Կարեն 

Սարուխանյան: Սահմանային քվեների հարց չլինելու պատճառով ՀԽ բացակա ընկերներին 

զանգ չկատարվեց: 

      Այբբենական կարգով 5 րոպե տեւող ելույթների հրավիրվեցին հավակնորդները: 

Այնուհետեւ ռեկտորի ընտրության ընթացակարգով որոշվեց յուրաքանչյուր ելույթից հետո 

հարցեր տալ հավակնորդին: Կարգի մասին ՀԽ նախագահը խնդրեց առաջարկություններ եւ 

առարկություններ ներկայացնել, եթե կան այդպիսիք:  

      Առաջարկություններ եւ առարկություններ չեղան:  

       Լսեցին Լիլիթ Ասոյանին, Արման Հովհաննիսյանին, Թամարա Մելիքյանին: Նրանք  

ներկայացրեցին իրենց կենսագրությունը, փորձը, գիտելիքները, կատարած աշխատանքները, 

պատասխանեցին ՀԽ անդամների եւ ներկաների հարցերին: Խոսք տրվեց նաեւ ռեկտորի 

պարտականությունները կատարող Երվանդ Սերոբյանին:  
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       Այնուհետեւ ՀԽ նախագահը հարցրեց թեկնածուներին՝ ինքնաբացարկ հայտնելու 

ցանկության մասին:  

      Ինքնաբացարկ հայտնողներ չեղան:  

     Քվեարկության կազմակերպման համար կազմավորվեց հաշվիչ հանձնաժողով: ՀԽ 

անդամներից՝ ըստ նշանակման 4 քվոտային խմբերի՝ մեկական ներկայացուցիչ:  

      Հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատեց հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը. Սոֆյա 

Հովսեփյանը, Սեյրան Մարտիրոսյանը, Գրիգոր Բարսեղյանը եւ Անուշավան Սարգսյանը:            

Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշեց նախագահ ընտրել Սեյրան Մարտիրոսյանին: 

      Պատրաստվեց 24 քվեաթերթիկ, որոնցում նշված էին ըստ այբբենական հերթականության 

3 թեկնածուների ազգանուն-անունները 1. Ասոյան Լիլիթ, 2. Հովհաննիսյան Արման, 3. 

Մելիքյան Թամարա եւ «բոլորին դեմ եմ» տողը: Յուրաքանչյուր անվան դիմաց թողնված էր 

մեկ վանդակ, որտեղ արվելու էր V-աձեւ նշումը: Բոլոր քվեարթերթիկները ներկայացվեցին 

ՀԽ անդամներին, բոլոր քվեարթերթիկների դարձերեսին ստորագրեցին հաշվիչ 

հանձնաժողովի բոլոր անդամները: Բոլորի ներկայությամբ ՀԽ յուրաքանչյուր անդամի 

տրամադրվեց մեկ քվեարթերթիկ: Բոլոր ներկա անդամները՝ անցնելով քվեախցի ետեւը, փակ 

եւ գաղտնի կերպով կատարեցին քվեարկությունը: Ներկաների քվեարկությունից հետո 

Լ.Բարսեղյանի խնդրանքով թափահարեցին քվեատուփը, տեղադրեցին բոլորի համար 

տեսանելի տեղում: Մինչեւ տուփը բացելը, Լ.Բարսեղյանը հերթով զանգեց նիստից 

բացակայող ՀԽ անդամներին (Հայկակ Արշամյան, Ռոբերտ Սուքիասյան եւ Լուսինե 

Առաքելյան) եւ բարձրախոսով, այնպես, որ բոլոր ներկաների համար լսելի լինի զրույցը, 

բացատրեց քվեարկության ընթացքը եւ կարգը, ներկայացրեց, թե ինչ թեկնածուների 

անուններ են ներառնված քվեաթերթիկում, եւ հարցրեց՝ ո՞ւմ օգտին են տալիս քվեն, 

քվեարկո՞ւմ են, թե՞ ոչ, բոլորին դեմ քվեարկո՞ւմ են, թե՞ ոչ:  Հ.Արշամյանը քվեարկեց բոլորին 

դեմ, Լ.Առաքելյանը քվեարկեց բոլորին դեմ, Ռ.Սուքիասյանը որոշեց չքվեարկել:  

     Այնուհետեւ մարվեցին չօգտագործված քվեաթերթիկները: Հաշվիչ հանձնաժողով բացեց 

տուփը, բոլորի ներկայությամբ հաշվեց քվեները եւ արձանագրեց արդյունքը: Հաշվիչ 

հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Մարտիրոսյանն հրապարակեց այն.  

 Ասոյան Լիլիթ՝ 1 (մեկ) կողմ 

 Հովհաննիսյան Արման՝ 5 (հինգ) կողմ 

   Մելիքյան Թամարա՝ 12 (տասներկու) կողմ  

 Բոլորին դեմ եմ՝ 4 քվե 

 Անվավեր 1 ( մեկ) 

  Չի մասնակցել  1  (մեկ) 

    Որոշեցին.  

     2.3. Քանի որ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի թեկնածուներից որեւէ 

մեկը չի ստացել ՇՊՀ ՀԽ ընդհանուր ձայների կեսից ավելին, համարել, որ ընտրությունը չի 

կայացել եւ երկու առավելագույն քվե հավաքած թեկնածուներից նոր ընտրություն 

կատարելու համար կազմակերպվում է երկրորդ փուլ:  

    Քվեարկեցին՝ Կողմ՝ 20 , Դեմ՝ 0 , ձեռնպահ՝ 1 (ձեռնպահ էր Գրիգոր Բարսեղյանը) 
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     Ընդմիջումից հետո Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց նոր քվեաթերթիկները: Դրանցում նշված 

էր երկու անուն՝ Արման Հովհաննիսյան եւ Թամարա Մելիքյան, քվեարթերթիկում կար նաեւ 

«բոլորին դեմ» տողը:  

     Կայացավ նոր քվեարկություն: Ներկաները քվեարկեցին փակ եւ գաղտնի: Հեռակա 

քվեարկող ՀԽ անդամներին կատարվեցին անհատական զանգեր, բարձրախոսով 

ներկայացվեցին նախորդ քվեարկության արդյունքները, քվեարկության արդյունքում 

ընդունված որոշումը, նոր քվեարթերթիկում տեղ գտած անունները: Հ.Արշամյանը քվեարկեց 

Արման Հովհաննիսյանին՝ «կողմ»: Լ.Առաքելյանը քվեարկեց՝ «բոլորին դեմ», Ռ.Սուքիասյանը 

գերադասեց չքվեարկել, բայց ցանկություն հայտնեց հետո իմանալ արդյունքները:  

    Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց երկրորդ քվեարկության արդյունքները.  

 Հովհաննիսյան Արման՝ 8 (ութ) կողմ, 

    Մելիքյան Թամարա՝ 12 (տասներկու) կողմ, 

    Բոլորին դեմ՝ 3 (երեք) քվե  

    Չի քվեարկել մեկ ՀԽ անդամ:  

     Լ.Բարսեղյանը առաջարկեց քվեարկության արդյունքները ընդունել ի գիտություն, ՇՊՀ 

ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել Երվանդ Սերոբյանին, որը մինչ այդ 

հանդիսանում էր ռեկտորի պարտականությունները կատարող, նրա վրա դնելով նաեւ 

ուսումնական գծով պրոռեկտորի պարտականությունները, սահմանելով պրոռեկտորի 

աշխատավարձի եւ նվազագույն աշխատավարձի հանրագումարի չափով:  

    Էվելինա Մաթեւոսյանը նշեց, որ քանի որ քվեարկության արդյունքում նշանակվելու է 

ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ինչ կարիք կա երկու ծանր գործը թողնել նույն 

անձնավորության վրա: Երկրորդ հարցը քննարկելիս, այն է` ուսումնական գծով 

պրոռեկտորի պարտականությունները եւս Ե.Սերոբյանի վրա դնելու մասին Ս.Հովսեփյանը 

հարցրեց, թե պարոն Սերոբյանի համար խնդի՞ր է տանել երկու պաշտոնի 

ծանրաբեռնվածությունը: Ե.Սերոբյանը հայտնեց, որ կա ռիսկ, որ նշանակվելով ԺՊ, բայց 

թողնելով պրոռեկտորի պաշտոնը, Ե.Սերոբյանը ռեկտորի ընտրությունից հետո ավտոմատ 

կորցնում է նաեւ պրոռեկտորի պաշտոնը, քանի որ այդ պաշտոնում նշանակված մարդու հետ 

կլինի պայմանագիր, որը խզելը եւ պրոռեկտորի պաշտոնում իրեն վերականգնելը եւ 

բարոյականության, եւ օրինականության տեսանկյունից խնդիր ունի: Լ.Բարսեղյանը 

խորհրդատվության համար դիմեց ՇՊՀ հիմնադրամի անձնակազմի կառավարման եւ 

իրավական ապահովման բաժնի պետ Ա.Հովհաննիսյանին, թե կարո՞ղ է պրոռեկտորի 

պաշտոնում նշանակվել ժամանակավոր պաշտոնակատար: Ա.Հովհաննիսյանը հաստատեց, 

որ այո կարող է եւ ավելացրեց, որ պրոռեկտորի պարտականությունների կատարողի 

նշանակումը ռեկտորի կամ ռեկտորի պաշտոնակատարի լիազորությունն է եւ ոչ թե 

հոգաբարձուների խորհրդինը: Է.Մաթեւոսյանը նշեց, որ այսօր երկու պաշտոն համատեղելու 

պատճառով ուսումնական պրոցեսի կազմակերպումը տուժում է:  

       Ե.Սերոբյանը նշեց, որ այդ պրոբլեմները միշտ էլ նույնն են եղել, եւ պայմանագրերի հետ 

կապված, եւ ուսումնական պլանների հետ կապված: Քննարկվեց նաեւ, որ պրոռեկտոր 

նշանակելու դեպքում կավելանան աշխատավարձի ծախսերը, բայց կբարձրանա 

ուսումնական պրոցեսի արդյունավետությունը, չնշանակելու դեպքում բուհը կշահի մեկ 

միլիոն դրամ ժամականավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետ նախատեսվող 

մոտ 2 ամսում, բայց կտուժի ուսումնական պրոցեսը: Է.Մաթեւոսյանը նշեց, որ, իհարկե, 
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ուսումնական պրոցեսը ավելի կարեւոր է բուհի համար, քան մեկ միլիոն դրամ ավել ծախսը, 

քանի որ գործ ունենք ուսումնական հաստատության հետ, որը վարկանիշի խնդիր էլ ունի 

լուծելու: Ամփոփեց Լ.Բարսեղյանը, նշելով, որ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարն 

իրավազոր է լուծել այս խնդիրը իր լիազորությունների սահմանում: Լ.Բարսեղյանը հանեց 

պրոռեկտորի պաշտոնակատարի լիազորությունների մասին իր առաջարկությունը:   

       Որոշեցին. 

     2.4. Ղեկավարվելով «Շիրակի Մ․Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի կանոնադրության 41-րդ կետի 2-րդ ենթակետով, հաշվի առնելով ռեկտորի 

ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման անհրաժեշտությունը, արձանագրելով, որ 

ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի երեք հավակնորդներից որեւէ մեկը 

քվեարկության արդյունքներով չի ստացել հոգաբարձուների խորհրդի անդամների 

ընդհանուր թվի կեսից ավելի քվե, ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդը որոշում է․  

     1. Պրոռեկտոր Երվանդ Սերյոժի Սերոբյանին ազատել «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան 

պետական համալասարան» հիմնադրամի ռեկտորի պարտականությունները կատարելուց, 

      2. Երվանդ Սերյոժի Սերոբյանին նշանակել «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական 

համալասարան» հիմնադրամի ռեկտորի ժամանակավոր, կնքելով համապատասխան 

աշխատանքային պայմանագիր եւ սահմանել աշխատավարձ հաստիքացուցակով 

նախատեսված դրույքաչափով:»   

      Քվեարկեցին. Կողմ՝ 19, դեմ՝ 0, ձեռնպահ 2: Ձեռնպահ՝ Է.Մաթեւոսյանը եւ Սվետլանա 

Հովհաննիսյանը:  

        ԼԲարսեղյանը շնորհավորեց Ե.Սերոբյանին ժամանակավոր պաշտոնակատար 

նշանակվելու կապակցությամբ եւ մաղթեց հաջողություններ այդ բարդ գործում:  

      Սուրեն Մանուկյանն առաջարկեց ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին 

հանձնարարել հնարավորինս արագ կատարել կանոնադրական փոփոխությունների 

գրանցման աշխատանքները: Հնչեց մտահոգություն, որ խորհրդի այս կազմի ձեւավորումից 

առաջ եղել է հոգաբարձուների խորհրդի որոշում՝ կանոնադրության մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին, այդ փոփոխություններին ծանոթ չեն ներկա հոգաբարձուների խորհրդի 

բազմաթիվ անդամներ եւ հնարավոր է, որ կանոնադրության 56 կետի օգոստոսի 30-ին 

կատարված փոփոխություններին հակասող կետ էլ լինել նախկինում արված 

փոփոխություններում, ինչը կհանգեցնի ռեկտորի մրցույթի հայտարարման հետաձգման:   

      Որոշեցին.  

        2.5. hանձնարարել ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի ԺՊ Ե.Սերոբյանին, ՇՊՀ ՀԽ 2018 թ. 

օգոստոսի 30-ին ՀԽ նիստում կատարված ՇՊՀ կանոնադրության՝ 56 հոդվածի 

փոփոխությունը ներկայացնել պետական ռեգիստր՝ գրանցման համար, իսկ նախորդ 

նիստերում կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները առայժմ չներկայացնել 

պետական ռեգիստր գրանցման: Հանձնարարվեց այդ փոփոխությունները քննարկել 

համալսարանում, գիտական խորհրդում, ապա հոգաբարձուների խորհրդի նիստում, իսկ 

ընդունվելուց հետո՝ կներկայացնել գրանցման:   

      Քվեարկեցին. Կողմ՝ 18, դեմ ՝ 0, ձեռնպահ ՝ 2 (ձեռնպահ՝ Գ.Բարսեղյան եւ 

Ս.Հովհաննիսյան): Չմասնակցեց Է.Մաթեւոսյանը:  
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        3. ՇՊՀ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հարցը:  

 

      Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ սեղանին կա երկու փաստաթուղթ, որոնցից մեկը բուհի 

աշխատակիցների 2018 թ. սեպտեմբերի 1-ի ընդհանուր ժողովի կողմից ստեղծված 

աշխատանքային խմբի առաջարկներն են ֆինանսական ճգնաժամի լուծման վերաբերյալ, 

մյուս փաստաթուղթը՝ Ե.Սերոբյանի ներկայացրածն է ՇՊՀ գլխավոր հաշվապահի եւ 

գլխավոր ֆինանսիստի՝ պարոնայք Քալաշյանի եւ Պետրոսյանի մշակածն է: Երկրորդ 

փաստաթղթով այդ մասնագետները ներկայացնում են ՇՊՀ ակնկալվող եկամուտները եւ 

ծախսերը 2018 թ. վերջին 4 ամիսների հաշվով, եւ բյուջետային դեֆիցիտի փակման կարիքը: 

Ներկայացվեց, որ նույն հարցն է, որը կար դեռ օգոստոսի 9-ին: Նշվեց, որ տարբեր 

հաշվարկներով ՇՊՀ-ն ունենալու է տարեկան 80-180 մլն դրամի դեֆիցիտ: Խնդրվեց նաեւ 

պատասխանել Գ.Համբարյանի հարցին, թե արդյո՞ք ՇՊՀ-ն ունի 100 միլիոն դրամի չափով 

վերցված վարկ: (Բյուջեի դեֆիցիտի կրճատման երկու առաջարկությունները տես՝ այս 

արձանագրությանը կից):  

     Ե.Սերոբյանը նշեց, որ չկա նման վարկ, որ 2 օր առաջ վճարվել է աշխատավարձ, որից 

հետո հաշվին մնացել է գրեթե 500.000 դրամ գումար: Հարկերի եւ աշխատավարձերի մարման 

համար անհրաժեշտ է ամեն ամիս հավաքագրել 40 մլն դրամ, որը իրատեսական չէ: Այդ 

հիմքով Ե.Սերոբյանը դիմել է բանկին, որն առաջարկել է վարկ 40 մլն դրամի չափով, 13,5% 

տոկոսադրույքով: Արդեն մեկ անգամ դիմել է ԿԳ նախարարին, որպեսզի սեզոնային խնդրի 

հետ կապված հարկերն ուշացնելու պատճառով կալանք չդրվի ՇՊՀ հիմնադրամի հաշիվների 

վրա: Իսկ սահմանային վիճակում աշխատելը հղի է վտանգներով: Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, որ 

մոտ 60 մլն դրամ ամսական աշխատավարձի գումար է անհրաժեշտ առանց 13-րդ 

աշխատավարձի՞: Ե.Սերոբյանը հաստատեց: Հաստատեց նաեւ, որ ներկայացված վարկի 

կարիքը հիմնավորող վերլուծությունը չի նախատեսում 13-րդ աշխատավարձ:  

     Է.Մաթեւոսյանը ճշտեց, արդյո՞ք դպրոցն ու քոլեջը ջեռուցման ծախսերը ստանում են ՇՊՀ-

ի բյուջեից: Ե.Սերոբյանը նշեց, որ այդ ստորաբաժանումները ֆինանսավորվում են 

պետության կողմից, ուղղակի ՇՊՀ բյուջեի միջոցով: Դպրոցը եւ քոլեջը ունեն նաեւ 

պահպանման ծախսեր, որ դպրոցի համար մոտավորապես 15 միլիոն դրամ է: Այդ գումարը 

փոխհատուցելու համար Ե.Սերոբյանը պատրաստվում է դիմել ԿԳ նախարարությանը: 

Ներկայացվեց, որ կա 12 մլն դրամ վարկի պարտք, որը պետք է վերադարձվի, եւ 19 մլն դրամ, 

որը վերցված է ՇՊՀ ավանդով գրավի դիմաց: Առաջարկվում է 39.924.000 դրամ վարկ վերցնել: 

      Արտահայտվեցին Գ.Բարսեղյանը, Ա.Գրիգորյանը, Է.Մաթեւոսյանը, նրանք ծախսերի 

վերաբերյալ ճշտող հարցեր տվեցին: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ եթե ծախսերի նախահաշիվներն 

արվել են միջին վիճակագրականով, ապա հավանաբար համալսարանում կան ինչ-ինչ 

պաշարներ, որոնք կարող են օգտագործվել եւ ծախսերը ավելի քիչ կլինեն, քան նախատեսվել 

են: Ե.Սերոբյանը խոսեց բյուջեից ստացվող դոտացիաների մասին, կոնկրետ դպրոցը 

ֆինանսավորվում է աշակերտների քանակով, նույն կերպ ֆինանսավորվում է քոլեջը: 

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց դպրոցը եւ քոլեջը ընկալել որպես ՇՊՀ մարմնի մասեր, ինչպես 

սահմանված է կանոնադրությամբ՝ ստորաբաժանումներ: Այդ ստորաբաժանումների 

բյուջեները կրճատելը կամ դրանցից հրաժարվելը բերելու է կառուցվածքային 

փոփոխությունների: Է.Մաթեւոսյանը նշեց, որ 3 դպրոց միավորելով ՇՊՀ ավագ դպրոցին, 

պահանջ է եղել չկրճատել աշխատակիցներին, որի պատճառով կա ուռճացված 

աշխատակազմ: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց համալսարանի աշխատակիցներին՝ կազմել 
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հանձնաժողով եւ ուսումնասիրել հաստիքներն ու դասաժամերը, ապա ներկայացնել 

առաջարկներ աշխատավարձերի եւ դրան հավասարեցված այլ վճարումների, փոստային եւ 

կապի ծախսերի, կոմունալ վճարների փոփոխությունների կամ կրճատումների մասին: 

Ասվեց, որ արժե ստուգել՝ աշխատանքային օրենսգրքի խախտումներով անձինք ընդունվե՞լ 

են աշխատանքի, թե՞ ոչ: Կ.Պետրոսյանը նշեց, որ հաջորդ տարի ՇՊՀ-ն անցնելու է 

հավատարմագրման գործընթաց, որը ենթադրում է որոշակի ծախսեր կամ ծախսերի 

վերաբաշխում, որ՝ պետք է ավելացվի գիտությանը տրվող ֆինանսավորման բաժինը: 

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ վերաբաշխման տեսանկյունից հարկավոր է հաշվի առնել, որ 

գիտությանը հիմնադրամի բյուջեից պիտի հատկացվի 2-3%-ը: Այսինքն ուղղակի պահանջ 

կա, որ գիտությանը տրվող ֆինանսավորումը պետք է ավելացվի:  

       Արտահայտվեցին Գ․Պետրոսյանը, Ս.Մարտիրոսյանը, Ս.Մանուկյանը: Կարեւորվեց 

եկամուտ բերող ստորաբաժանումների ստեղծումը: Ս.Մանուկյանն առաջարկեց 40 միլիոն 

դրամի փոխարեն վարկ վերցնել 30 մլն դրամի չափով, թույլ չտալ կոմֆորտի վիճակ, որպեսզի 

բուհի ղեկավարությունը շահագրգռված լինի կատարել խնայողություններ: Կ.Ավագյանը 

նշեց, որ 2017 թվականի աուդիտի արդյունքներում նշված է, որ բուհն ունի 94 միլիոն 609 

հազար դրամի դեբիտորական պարտքեր, որոնք աուդիտորը խորհուրդ է տվել 

վերագնահատել: Հարցրեց, թե համալսարանը ինչ միջոցներ է ձեռնարկելու այդ գումարները 

վերադարձնելու կամ դուրս գրելու եւ ռեալ ֆինանսական դրությունը ցույց տալու համար: 

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ դրանք ուսման վարձերից առաջացած պարտքեր են, որոնց 

վերադարձը խնդրահարույց է, քանի որ ուսման մասին պայմանագրեր չկան: Է.Մաթեւոսյանն 

հարցրեց, եթե պայմանագիր չկա, ուսանողները վճարովի՞, թե՞ անվճար համակարգով են 

սովորել: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց քննարկել, թե այդ 94 մլն-ից ինչ-որ գումարներ 

հնարավո՞ր է վերադարձնել եւ ի՞նչ է պետք է ձեռնարկել այդ ուղղությամբ: Կ.Ավագյանը 

հարցրեց ԱԳԲԱ կրեդիտ ագրիկոլ բանկի ներկայացուցիչներին, թե բանկերը ՀՀ-ում ունե՞ն 

պրակտիկա, որոշակի զեղչով վերադարձնել այդ գումարները: Բանկի ներկայացուցիչները 

պատասխանեցին, թե նման պրակտիկա չկա:  Ա.Հովհաննիսյանը նշեց, որ եթե չկան 

պայմանագրեր, ապա հնարավոր չէ սկսել իրավական գործընթաց: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ 

աուդիտորն, այնուամենայնիվ, ինչ-որ փաստաթղթերի հիման վրա հաշվարկ կատարել է, որ 

կոնկրետ թիվ է գրել իր եզրակացության մեջ, այն է՝ 94.609 հազար դրամ: Նշվեց, որ 

հնարավոր է եղել են վարձավճարների գանձման գորշ սխեմաներ, որոնցով զբաղվելու են 

իրավապահ մարմինները: Բերվեցին օրինակներ: Նշվեց, որ կան նաեւ վերադարձված 

գումարներ: Իրավախորհրդատու Ա.Հովհաննիսյանը նշեց, որ դատական ծախսերի համար 

մեծ գումարներ պետք չեն, քանի որ այդ գործերով զբաղվում է բուհի իրավաբանը: 

Է.Մաթեւոսյանը հարցրեց՝ արդյո՞ք հնարավոր է չեղարկել դիպլոմները, որոնց դիմաց չի 

վճարվել: Խոսքը տրվեց Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի ներկայացուցիչներին, որոնք 

հարցրեցին ծախսերի կրճատման մեխանիզմների մասին: Պատասխանեց Լ․Բարսեղյանը, որ 

սեղանին այս պահին կա աշխատանքային փաստաթուղթ: 

 

      Քվեարկեցին երկու տարբերակ;  

      Առաջին տարբերակ ՝ 40 մլն դրամ վարկ վերցնելու օգտին քվեարկեցին 5 հոգաբարձու՝   

Կ.Ավագյան, Ս.Հովսեփյան, Օֆ.Թերզիբաշյան, Գ.Շագոյան, Ա.Սարգսյան: 
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     Երկրորդ տարբերակ ՝ 30 մլն դրամ վարկ վերցնելու օգտին քվեարկեցին 10 հոգաբարձու՝  

Լ.Բարսեղյան, Ն.Հարությունյան, Է.Մաթեւոսյան, Ա.Գարեգինյան Ս.Հովհաննիսյան, 

Մ.Հարությունյան, Ռ.Պողոսյան, Գ.Պետրոսյան, Ս.Մարտիրոսյան, Ս.Մանուկյան; 

      Ձեռնպահ՝ Գ․Բարսեղյան:  

      Ձայների պարզ մեծամասնությոամբ որոշումն համարվեց ընդունված;  

 

      Որոշվեց.  

     3. Առաջնորդվելով ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնդարության 41 հոդվածի 18-րդ կետով 

համաձայնել՝ թույլ տալ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանին 

բանակցություններ վարել բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների հետ, ՇՊՀ 

բյուջետային դեֆիցիտի կրճատման համար երեսուն մլն դրամ վարկ վերցնելու մասին:  

   

    4. Այլ հարցեր չքննարկվեցին:  

 

     Այլ հարցեր ցանկում ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լ.Բարսեղյանը 3 

տեղեկություն ներկայացրեց ՀԽ նիստին ներկա անդամներին.  

1. Քննչական կոմիտեից ՇՊՀ խորհրդի նախագահին ներկայացված ՇՊՀ-ին առնչվող 5 

քրեական գործերի մասին տեղեկանքը, որում հաղորդվում էր, որ այդ գործերը 

միացված են 1 վարույթում եւ մեղադրանք է ներկայացված ՇՊՀ նախկին պրոռեկտոր 

Ա.Ֆարմանյանին: (ՔԿ պատասխանը տես՝ այս արձանագրությանը կից): 

2. Ֆեյսբուքում հրապարային բողոք էր արտահայտվել, թե ՇՊՀ-ում գիտական 

հոդվածներին ներկայացվող պահանջների ցանկում եղել են միայն ռուսերեն եւ 

անգլերեն լեզուներով հոդվածներ նեկրայացնելու պայմանը եւ հոդվածների համար 

հայոց լեզվի պահանջը չէր եղել: Այդ բողոքը Լ.Բարսեղյանը փոխանցել է ռեկտորի 

պարտականությունները կատարողին: Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը 

հաղորդեց, որ այդ վրիպումը շտկվել է:  

3. Մարո Մադոյանը դիմել է Լ.Բարսեղյանին, տեղեկացնելով, որ անցած տարիներին 

ինքն իր անձնական միջոցներից բարեգործական օժանդակություն է ցուցաբերել 

Համալսարանին, սակայն երբ փորձել է տեղեկանալ, թե ինչպես են օգտագործվել այդ 

միջոցները, մասնավորաբար՝ քանի ուսանողի համար է օրինակ ուսման վարձի ծախս 

փակվել այդ միջոցներին, եւ ովքե՞ր են եղել այդ ուսանողները, դժվարությունների է 

հանդիպել: Լ.Բարսեղյանը խոստանալով, որ Մ.Մադոյանի կոնտակտային տվյալները 

կփոխանցի Ե.Սերոբյանին, խնդրեց հետամուտ լինել, կապվել տիկնոջ հետ եւ նրան 

տրամադրել իրեն հետաքրքրած տեղեկությունները:   

ՇՊՀ ՀԽ նախագահը նիստը հայտարարեց փակված:  

 

Շիրակի Պետական Համալսարանի Հիմնադրամի  հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ ՝ 

Լևոն Բարսեղյան _____________________ 

 

Շիրակի Պետական Համալսարան Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար ՝ 
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Կարեն Ավագյան _____________________     

 

Շիրակի Պետական Համալսարան hիմնադրամի hոգաբարձուներ․ 

Կարեն Սարուխանյան          _____________________ 

 

Ամալյա Ենգոյան  _____________________ 

 

Սոֆյա Հովսեփյան  _____________________ 

 

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 _____________________ 

 

Սվետլանա Հովհաննիսյան _____________________ 

 

Անուշավան Սարգսյան _____________________ 

 

Ռիմա Պողոսյան  _____________________ 
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