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«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

հոգաբարձուների խորհրդի 2019թ. հունվարի 19-ի նիստի 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 17 

 

 «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 19-ը 

(տասնինը). 

1. Ամալյա Ենգոյան, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ԱԺ հետ կապերի վարչության 

պետ: 

2. Լուսինե Առաքելյան, Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ 

3. Սոֆյա Հովսեփյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր  

4. Լևոն Բարսեղյան, ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի տնօրեն 

5. Կարեն Ավագյան, Գյումրու ավիամոդելային խմբակի ղեկավար  

6. Սուրեն Մանուկյան, «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի» 

Համեմատական ցեղասպանագիտության բաժնի վարիչ 

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

պաշտպանության հայկական կենտրոն» ի 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․ Էվելինա Մաթևոսյան, ՇՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

13․ Արտուշ Խաչատրյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության, տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:  

14․ Օվսաննա Թերզիբաշյան, ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժություն 

և մեթոդիկա բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի  

 15․ Ռիմա Խաչատրյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

հայոց լեզու և գրականություն բաժնի 4-րդ կուսի ուսանողուհի 

 16․ Մառա Հարությունյան, ՇՊՀ սոցիալական գիտություններիև իրավունքի ֆակուլտետի 

և հոգեբանության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի:  

 17․ Սվետլանա Հովհաննիսյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտատի ռուսաց լեզվի և գրականության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի:  

 18․ Անուշավան Սարգսյան, ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական 

պատրաստության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող:  
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 19․ Ռիմա Պողոսյան, ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կառավարում 

բաժնի 2-ին կուրսի ուսանողուհի:  

 

Բացակայում էին ․ 

20․ Կարեն Սարուխանյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր  

21 ․ Հայկակ Արշամյան, Համահայկական Հիմնադրամի նախագահ: 

22․ Ռոբերտ Սուքիասյան, ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության վարչության պետ 

23․ Գրիգոր Բարսեղյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության, տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:  

 

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

 

Շիրակի Պետական Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը 

ներկայացրեց, որ Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի մասին հոգաբարձուները պատշաճ 

իրազեկվել են ՇՊՀ կանոնադրությանն համապատասխան, Արշամյանը բացակայում է 

հանրապետությունից, Ռոբերտ Սուքիասյանը նախօրոք տեղեկացրել է, որ չի կարող 

մասնակցել նիստին, հարգելի պատճառներով չի կարող մասնակցել նաև Գրիգոր 

Բարսեղյանը:  

Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ հոգաբարձուները կարող են, ըստ կանոնադրության, 

փոխհատուցում ստանալ հոգաբարձուների պարտականությունների հետ կապված ծախսերի 

համար, եթե կհիմնավովեն պատշաճ փաստաթղթերով:  

 Հոգաբարձուների Խորհրդի նախագահ Բարսեղյանն հայտարարվեց քվորումի 

առկայության մասին և նիստը հայտարարեց բացված:  

  

 ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի օրակարգ 

 

1. ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնադրության փոփոխություններ: (Կից տեսեք հավելվածը՝ 

փոփոխությունների նախագիծը) 

2. ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի պաշտոնի համար մրցույթի հայտարարում: (Կից տեսեք 

հավելվածը՝ հայտարարության նախագիծը) 

3. ՇՊՀ հիմանդրամի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանի 

հաղորդումը ՇՊՀ ֆինանսական դրության մասին: 

4. ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանի 

հաղորդումը ՇՊՀ հավատարմագրման նախապատրաստությունների եւ ընթացքի մասին:  

5. Այլ հարցեր  

 

 

Օրակարգը հաստատելուց առաջ 
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Լսեցին. Բարսեղյանը ներկայացրեց օրակարգը: Օրակարգի հետ կապված 

առաջարկություններ, լրացումներ լինելու դեպքում առաջարկվեց ներկայացնել: 

Առաջարկեցին․հոգաբարձու Սեյրան Մարտիրոսյանն առաջարկեց հաստատել օրակարգը; 

 

Որոշեցին՝ հաստատել օրակարգը:  

Քվեարկեցին՝ 18 անդամ, կողմ՝ 18 դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

Հոգաբարձու Գայանե Շագոյանը նիստին միացավ 12:30 րոպեին:  

 

Սկսվեց օրակարգի առաջին հարցի քննարկումը: 

1․ ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնադրության փոփոխություններ: (Կից տեսեք հավելվածը՝ 

փոփոխությունների նախագիծը): 

 

Լսեցին․ Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ նախորդ նիստի ժամանակ ներկայացվել են 

գիտական խորհրդի կանոնադրության, բուհի կանոնադրության և այլ հակասություններ, 

որից հետո առաջարկվել էր ստեղծել աշխատանքային խումբ, որպեսզի բուհը ինքնուրույն 

փորձի կարգի բերել ու առաջարկություններ ներկայացնել կանոնադրական 

փոփոխությունների վերաբերյալ: Աշխատանքային խումբը բուհում ստեղծվել է և մշակել 

առաջարկներ, որոնք ներկայացնելու համար առաջարկվեց խոսքը տալ Բագրատ 

Պողոսյանին: Բացի աշխատանքային խմբից առաջարկներ են ներկայացրել տիկնայք 

Անահիտ Ֆարմանյանը և Թերեզա Խաչատրյանը:  

 Առաջարկները ներկայացնելու համար խոսքը տրվեց աշխատանքային խմբի ղեկավար 

Պողոսյանին: 

Լսեցին․ Պողոսյանը ներկայացրեց, որ հանձնաժողովը ձևավորվել է նոյեմբերի 2-ի 

գիտխորհրդի նիստում, ընդգրկվել են գիտխորհրդի անդամներ, ռազմական ամբիոնի պետը, 

բուհի արհմիության ղեկավարը, իրավաբան, հաշվապահ, որակի կենտրոնի տնօրենը և 

գիտխորհրդի կազմից մեկ ուսանող: Հանձնաժողովն աշխատել է նաև բուհի ռեկտորի 

ժամանակավոր պաշտոնակատար Սերոբյանի հետ:  

 Առաջարկեցին․ Բարսեղյանն առաջարկեց ներկայացնել խմբի մշակած կանոնադրական 

փոփոխությունները կետերով և այդ կետերին առընչվող տիկնայք Ֆարմանյանի և 

Խաչատրյանի առաջարկները, եթե այդպիսիք կլինեն: Ամբողջն ընթերցելուց հետո նոր անցնել 

քննարկումների: 

Լսեցին․ Պողոսյանը ներկայացրեց․ 25 կետում առաջարկվում է  

«ՇՊՀ մարմիններ» կետում ավելացնել գիտական խորհուրդը և ռեկտորատը, հանելով 

«կառավարման» բառը, քանի որ կանոնադրության այլ կետում ՇՊՀ մարմիններին հղում կա: 

Այդ կետը Ա.Ֆարմանյանն առաջարկում է թողնել նույնը:  

27․ կետի շուրջ մոտեցումը հետևյալն է: Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի 3-

ական թեկնածուներ կներկայացվեն 4 ֆակուլտետների կողմից, դպրոցից և քոլեջից, իսկ 

ընտրությունը կկատարվի 2 փուլով, առաջին փուլում կանցնեն ֆակուլտետներից 

ներկայացված 3-ական թեկնածուներից մեկական հոգի, երկրորդ փուլում՝ չընտրված 

թեկնածուներից, դպրոցի և քոլեջի 2-ական թեկնածուներից կընտրվի եւս երկու անդամ: 

Ընտրվում են առավել քվեներ ստացած թեկնածուները: Ա.Ֆարմանյանն առաջարկում է 
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նախագծի 27.1-27.6 կետերը պարզեցնել: Առաջարկում է վերաձևակերպել: Քոլեջի և դպրոցի 

թեկնածուները առաջարկությունում բացակայում են, առաջարկվում է, որ ընթացակարգային 

դրույթները սահմանի գիտական խորհուրդը:  

Կանոնադրության 48 կետի վերաբերյալ առաջարկվում է փոփոխել 9-րդ ենթակետը, «9) 

շնորհում է գիտական կոչումներ, կազմակերպում, անցկացնում և հաստատում է 

ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների, պրոֆեսորադասախոսական 

համակազմի թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթների արդյունքները, լսում և 

գնահատում է (բավարար կամ անբավարար) ֆակուլտետների դեկանների 

հաշվետվությունները»: Ա.Ֆարմանյանն առաջարկում է «ամենամյա» բառը թողնել, 

«հաստատել» բառը փոխարինել «ամրագրել» բառով, քանի որ մրցույթների արդյունքներն 

հաստատվում են ռեկտորի կողմից, ոչ թե գիտական խորհրդի, առաջարկվում է նաև քոլեջի և 

դպրոցի տնօրեններին նշանակել մրցույթով, որը կանցկացվի գիտխորհրդի կողմից, այլ ոչ թե 

ռեկտորի միանձնյա որոշմամբ: Եվ հաջորդը, եթե ֆակուլտետների ղեկավարներն ընտրվում 

են գիտական խորհրդի կողմից, ապա պետք է հաշվետու լինեն նույն մարմնին, ոչ թե 

ֆակուլտետի խորհրդում:  

50-րդ կետի վերաբերյալ աշխատանքային խումբն առաջարկում է ձևակերպել այսպես․ 

«Գիտական խորհրդի կազմում ի պաշտոնե ընդգրկվում են ռեկտորը (գիտական խորհրդի 

նախագահ), պրոռեկտորները, կենտրոնների տնօրենները, գիտական քարտուղարը 

(գիտական խորհրդի քարտուղար), ֆակուլտետների դեկանները, ռազմական ամբիոնի պետը, 

քոլեջի տնօրենը և դպրոցի տնօրենը, ռեկտորի նշանակմամբ՝ ներքին շահառու չհանդիսացող 

գործատու և շրջանավարտ, ինչպես նաև ընտրովի անդամներ ֆակուլտետների գիտական 

աստիճան և/կամ կոչում ունեցող դասախոսներից՝ սույն կանոնադրությանն ու ՇՊՀ-ի 

ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրությանը համապատասխան: ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի 

անդամների թվի քսանհինգ տոկոսը սովորողներ են, որոնց առաջադրում են ֆակուլտետների 

ուսանողական խորհուրդները, իսկ ընտրությունն իրականացնում է ՇՊՀ-ի ուսանողական 

խոհուրդը:» 

Ֆարմանյանն առաջարկում է «կենտրոնների տնօրենների» ձեւակերպման դիմաց 

ավելացնել «համապատասխան» բառը, քանի որ կան այլ կենտրոններ, որոնք գիտխորհրդի 

գործնեության հետ կապ չունեն: Առաջարկում է նաև հանել գործատուներ բառը, համարելով 

որ կարևոր է կապը գործատուների հետ, բայց գիտական խորհրդի գործառույթում 

գործատուն գրեթե անելիք չունի, բայց կարող են և բավարար չափով ընդգրկված են 

պետական ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովներում, պրակտիկայի իրականացման 

փուլում, մասնագիտությոան կրթական ծրագրերի մեթոդական հանձնաժողովներում: 

Առաջարկվում է նաև «սովորողներ» տերմինի փոխարեն օգտագործել «համալսարանի 

ուսանողներ» բառերը: 

62-րդ կետի վերաբերյալ աշխատանքային խումբն առաջարկում է ավելացնել 

պրոռեկտորի պաշտոնում նշանակվող անձի համար ցենզ՝ նա պետք է լինի ՀՀ քաղաքացի և 

վերջին 10 տարվա ընթացքում ունենա 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի 

ստաժ: Ֆարմանյանն առաջարկում է կետն անփոփոխ թողնել, քանի որ կան աշխատակազմի 

ղեկավար, տնտեսական աշխատանքների գծով, երիտասարդության հարցերով զբաղվող 

պրոռեկտորներ, որոնց դեպքում անհրաժեշտ չէ գիտամանկավարժական աշխատանքի 

ստաժը:  
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75-րդ կետում աշխատանքային խումբն ավելացրել է․«հետազոտողի հիմնական 

կրթական ծրագրերով՝ պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան» 

ձևակերպումը: Ֆարմանյանն առաջարկում է քննարկել՝ արդյո՞ք «հետազոտող» բառն 

իրավունք ունենք ավելացնելու, քանի որ համալսարանները երրորդ աստիճանի ուսանողին 

չեն կարող որակավորում շնորհել, այսինքն պետական նմուշի փաստաթուղթ չեն կարող տալ: 

Այդ իրավասությունն ունի ԲՈԿ-ը: Հետազոտող բառը չկա անգամ ԵՊՀ կանոնադրությունում: 

90-րդ կետի վերաբերյալ աշխատանքային խումբն առաջարկում է հատուկ նշել 

Ռազմական ամբիոնը, այն ցույց տալ առանձնացված և հանել վարչությունները, 

լաբորատորիաները, կաբինետները և այլ ստորաբաժանումներ: Ա.Ֆարմանյանն 

առաջարկում է ձևակերպել հետևյալ կերպ.«ՇՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն 

են ֆակուլտետները ամբիոնները, կենտրոնները, քոլեջը, ավագ դպրոցը բաժինները և այլ 

ստորաբաժանումներ»:  

98-րդ կետի 3-րդ մասում ավելացվում է «․․․ և առաջարկում է ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի 

ընտրությանը» բառերը: 4-րդ մասը վերաձևակերպել՝ «լսում և քննարկում է ֆակուլտետի 

դեկանի ամենամյա հաշվետվությունը՝ անհրաժեշտության դեպքում առաջարկելով 

համապատասխան փոփոխություններ և ներկայացնում ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի 

գնահատմանը: 5-րդ մասը ձևակերպել.«ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի հաստատած օրինակելի 

կանոնադրության հիման վրա քննարկում, ընդունում և գիտական խորհրդի հաստատմանն է 

ներկայացնում ֆակուլտետի կանոնադրությունը» ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի հաստատած 

օրինակելի կանոնադրության հիման վրա քննարկում, ընդունում և գիտական խորհրդի 

հաստատմանն է ներկայացնում ֆակուլտետի կանոնադրությունը: 6-րդ մասը ձևակերպել․ 

«առաջադրում է ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդում ֆակուլտետի ներկայացուցիչների 

թեկնածուներին՝ ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի ընտրությանը»: Աշխատանքային խումբն 

առաջարկում է վերաձևակերպել նաև 7-րդ մասը․ «ընտրում է ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի 

անդամներ ֆակուլտետի ամբիոնների կողմից առաջադրված գիտական աստիճան և/կամ 

կոչում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներից՝ ապահովելով 

յուրաքանչյուր ամբիոնի ներկայացուցչի ներգրավվածությունը», 8-րդ մասը.«լուծում է 

ֆակուլտետի ուսումնական, գիտական աշխատանքի, միջազգային կապերի և այլ 

գործունեության հարցերը», 9-րդ մասը․«ՇՊՀ-ի ռեկտորին է ներկայացնում ֆակուլտետի 

ուսումնական պլանները` ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդում հաստատելու համար», 10-րդ 

մասը.«լուծում է սույն կանոնադրությունից և ՇՊՀ-ի այլ ներքին իրավական ակտերից բխող` 

ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեությանը վերաբերող 

այլ հարցեր:»: 

99-րդ կետում աշխատանքային խումբն առաջարկում է վերջին մասը վերաձևակերպել 

այսպես.«Ֆակուլտետի խորհրդի որոշումների կատարումը պարտադիր են ֆակուլտետի 

աշխատակիցների և ուսանողների համար»:  

101-րդ կետի վերաբերյալ աշխատանքային խումբը գտնում է, որ պետք է, որ դեկանի 

թեկնածուն ունենա գիտական աստիճան և կոչում՝ «կամ»-ի փոխարեն, և պետք է վերջին 10 

տարվա ընթացքում ունենա առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի 

ստաժ: Ա.Ֆարմանյանն առաջարկում է ստաժի պահանջը դարձնել 5 տարվա, քանի որ 

դեկանի գործունեությունը համարվում է գիտամանկավարժական և վարչական: 
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102-րդ կետը աշխատանքային խումբն առաջարկում է վերաձևակերպել․«Դեկանն 

ընտրվում է բաց մրցույթով, գիտական խորհրդում` փակ, գաղտնի քվեարկությամբ հինգ 

տարի ժամկետով: Դեկանի պաշտոնում ընտրված է համարվում այն թեկնածուն, ով ստանում 

է գիտական խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների կեսից ավելին՝ պարզ 

մեծամասնությամբ: ՇՊՀ-ի ռեկտորը ընտրությունների արդյունքների հիման վրա ընտրված 

դեկանին հաստատում է պաշտոնում և սահմանված կարգով կնքում է աշխատանքային 

պայմանագիր: Ա.Ֆարմանյանն առաջարկում է, որ դեկանն ընտրվի ․․․«գիտական խորհրդի 

անդամների ձայների կեսից ավելիի, պարզ մեծամասնությամբ»: 

103-րդ կետի վերաբերյալ ասվեց, որ հենց այս կետով է հիմնավորվում 25 կետի 

փոփոխության պահանջը, այսինքն, թե դեկանը ՇՊՀ որ մարմինների որոշումներն է 

կատարելու: Առաջարկվում է նաև 103 կետի 2-րդ և 3-րդ մասերը վերաշարադրել․ 

«2) ապահովում է ՇՊՀ-ի մարմինների և ֆակուլտետի խորհրդի որոշումների 

կատարումը. 

 3) ռեկտորի հաստատմանն է ներկայացնում դեկանի տեղակալի թեկնածությունը և 

ֆակուլտետի խորհրդի կազմը»: 

Ա.Ֆարմանյանն առաջարկում է թողնել հին ձևակերպման «եթե այդպիսիք կան» 

արտահայտությունը, քանի որ դեկանի տեղակալները պարտադիր չեն, այլ կախված են 

ֆակուլտետի ուսանողների քանակից:  

105 կետի վերաբերյալ առաջարկվում է հետևյալ ձևակերպումը․«105. Ամբիոնները 

(ներառյալ լաբորատորիաները, կաբինետները), բացառությամբ Ռազմական ամբիոնի, 

ֆակուլտետի ուսումնագիտական գործընթացի կազմակերպման կառուցվածքային 

հիմնական ստորաբաժանումներն են: Ամբիոնի գիտամանկավարժական կազմում 

ընդգրկվում է պրոֆեսորադասախոսական համակազմը (ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, 

դոցենտ, ասիստենտ, դասախոս): 105․1․ ՇՊՀ-ի կազմում գործող Ռազմական ամբիոնը 

առանձին ստորաբաժանում է: Ռազմական ամբիոնի գիտամանկավարժական կազմում 

ընդգրկվում է սպայական կազմը (ռազմական ամբիոնի պետը, ամբիոնի պետի տեղակալը-

ուսումնական մասի պետ, ամբիոնի ավագ դասախոսը և դասախոսը): Ռազմական ամբիոնի 

գործունեությունը համակարգվում է ռեկտորի կամ ռեկտորի հրամանով պրոռեկտորներից 

մեկի կողմից: 

Ա.Ֆարմանյանը համարում է, որ ռազմական ամբիոնը համաինստիտուտային ամբիոն չէ, 

այլ թողարկող, ուստի այն պետք է գործի ֆակուլտետի ներսում, քանի որ ոչ ռեկտորը և ոչ 

պրոռեկտորը չեն կարող այն կազմակերպել ավելի որակով, քան ֆակուլտետի դեկանը: 

Գտնում է նաև, որ ԿԳՆ նախարարության ներկայացուցիչները պետք է լուրջ քննարկեն 

տվյալ կետը, քանի որ բուհի համար կարող են հիմք հանդիսանալ միայն երկու 

նախարարության կողմից հաստատված իրավական ակտերը, այլ ոչ միայն պաշտպանության 

նախարարության մասին ընդունված որոշումները: 105-րդ կետի «Ամբիոնի 

գիտամանկավարժական կազմում ընդգրկվում են պրոֆեսորները, դոցենտները, 

ասիստենտները և դասախոսները» նախադասությունը առաջարկում է թողնել նույնությամբ, 

քանի որ ամբիոնի վարիչը ևս համարվում է ամբիոնի պրոֆեսոր կամ դոցենտ:  

107․ կետն աշխատանքային խումբն առաջարկում է ձևակերպել․ 
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«107. Ամբիոնը, բացառությամբ. ռազմական ամբիոնի, գործում է սույն 

կանոնադրությանը, ֆակուլտետի և ամբիոնի կանոնադրություններին համապատասխան: 

107․1․ Ռազմական ամբիոնը գործում է սույն կանոնադրությանը, ՀՀ ՊՆ ղեկավար 

փաստաթղթերի և Ռազմական ամբիոնի կանոնադրությանը համապատասխան:» 

109-րդ կետի կարգավորումները բխում են 107-րդ կետում առաջարկված նախորդ 

փոփոխությունների տրամաբանությունից և առաջարկվում է ձևակերպել այսպես․ 

«109. ՇՊՀ-ի ամբիոններում (բացառությամբ Ռազմական ամբիոնի) 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքի ընդունումը, նրանց և ՇՊՀ-ի միջև 

աշխատանքային հարաբերություններն իրականացվում են պայմանագրային հիմունքներով, 

մրցութային կարգով: 

109.1 ՇՊՀ-ի Ռազմական ամբիոնում սպայական կազմի թափուր պաշտոնների 

նշանակումն իրականացվում է ՀՀ ՊՆ ռազմական ուսումնական հաստատություններում՝ 

դասախոսական կազմի թափուր պաշտոնների մրցույթի կազմակերպման և անցկացման 

կարգին համապատասխան:» 

110-րդ կետի փոփոխության առաջարկը. 

«110. Ամբիոնը (բացառությամբ Ռազմական ամբիոնի) ղեկավարում է վարիչը, ով 

ընտրվում է բաց մրցույթով, գիտական խորհրդում` փակ, գաղտնի քվեարկությամբ հինգ 

տարի ժամկետով: Ամբիոնի վարիչի պաշտոնում ընտրված է համարվում այն թեկնածուն, ով 

ստանում է գիտական խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների կեսից ավելին՝ պարզ 

մեծամասնությամբ: Ընտրությունների արդյունքների հիման վրա ընտրված ամբիոնի 

վարիչին պաշտոնում հաստատում է ՇՊՀ-ի ռեկտորը և սահմանված կարգով կնքում է 

աշխատանքային ժամկետ անընդմեջ: Ամբիոնի վարիչ կարող է ընտրվել Հայաստանի 

Հանրապետության այն քաղաքացին, ով ունի գիտական աստիճան ու կոչում, վերջին տաս 

տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում առնվազն երեք տարվա 

գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ: Ամբիոնի վարիչի գործունեությունը 

համարվում է գիտամանկավարժական աշխատանք: Ամբիոնի վարիչն իր պաշտոնը կարող է 

զբաղեցնել ոչ ավելի քան 2 ժամկետ անընդմեջ:  

110.1․ Ռազմական ամբիոնը ղեկավարում է ամբիոնի պետը: Ռազմական ամբիոնի պետի 

գործունեությունը համարվում է նաև գիտամանկավարժական աշխատանք:» 

Ա.Ֆարմանյանի առաջարկում է «Ամբիոնի վարիչն իր պաշտոնը կարող է զբաղեցնել ոչ 

ավելի քան 2 ժամկետ անընդմեջ» նախադասությանն ավելացնել «․․․անկախ ամբիոնների 

վերամիավորումներից և անվանափոխությունից»: Ինչպես նաև «առնվազն երեք տարվա 

գիտամանկավարժական ստաժ»-ի պահանջը փոխարինել «առնվազն 5 տարվա 

գիտամանկավարժական ստաժ» արտահայտությամբ:  

111-րդ կետի աշխատանքային խմբի փոփոխության առաջարկը․ 

«111. Ամբիոնի ուսումնագիտական գործունեությանը վերաբերող հիմնական հարցերը 

քննարկվում են ամբիոնի գիտամանկավարժական կազմի նիստում: Ամբիոնի 

ուսումնաօժանդակ համակազմի աշխատողներն ամբիոնի նիստին մասնակցում են 

խորհրդակցական ձայնի իրավունքով: Ամբիոնի նիստի որոշումների կատարումը 

պարտադիր են ամբիոնի աշխատակիցների և ուսանողների համար:»  

116-րդ կետում առաջարկվում է ավելացնել «մանկավարժական» բառը: 
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117-րդ կետի վերաբերյալ առաջարկվող փոփոխությունը․ 

«117. ՇՊՀ-ի սովորողներ են համարվում աշակերտները, ուսանողները և հետազոտողի 

կրթական ծրագրում (ասպիրանտներ, հայցորդներ) սովորող անձինք:» 

Ա.Ֆարմանյանն առաջարկում է թողնել ուսանողներ, հայցորդների փոխարեն: 

119-րդ կետի վերաբերյալ առաջարկվում է ներառել «բացառությամբ ռազմական 

ամբիոնի» բառերը․ 

«119. ՇՊՀ-ի աշխատողները օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունեն` 

1) ընտրելու և ընտրվելու ՇՊՀ-ի պաշտոններում և կառավարման մարմիններում 

(բացառությամբ Ռազմական ամբիոնի), ընդգրկվելու և մասնակցելու ՇՊՀ-ի մարմինների 

աշխատանքներին` օրենքով, ՇՊՀ-ի կանոնադրությամբ և կոլեկտիվ պայմանագրով 

սահմանված կարգով․ 

2) մասնակցելու ՇՊՀ-ի գործունեությանն առնչվող բոլոր խնդիրների քննարկմանը. 

3) ընտրելու ուսումնական գործընթացի դասավանդման մեթոդներ. 

4) միավորվելու արհեստակցական կազմակերպություններում.» 

Փոփոխության առաջարկ. 

«4) միավորվելու արհեստակցական կազմակերպություններում (բացառությամբ 

Ռազմական ամբիոնի)»: 

5) ՇՊՀ-ի կանոնադրությանը և կոլեկտիվ պայմանագրին համապատասխան` օգտվելու 

գրադարանների, տեղեկատվական պահոցների, ուսումնական և գիտական 

ստորաբաժանումների, ինչպես նաև սոցիալ-կենցաղային, բուժական ստորաբաժանումների, 

ուսումնաարտադրական բազաների, մարզաառողջարանային ճամբարի և այլ 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների վճարովի և անվճար ծառայություններից.  

6) օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկելու ՇՊՀ-ի կառավարման մարմինների և 

համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարների կողմից ընդունված ակտերը. 

7) սահմանված կարգով ստանալու վճարվող կամ չվճարվող արձակուրդ. 

Փոփոխության առաջարկ. 

«7) սահմանված կարգով ստանալու վճարվող կամ չվճարվող (բացառությամբ 

Ռազմական ամբիոնի) արձակուրդ» 

8) ստանալու դրամական հատուցում՝ աշխատանքի ժամանակ կյանքին կամ 

առողջությանը պատճառված վնասի համար. 

9) նախատեսված ժամկետում և սահմանված չափով ստանալու աշխատավարձ, 

լրավճարներ, հավելավճարներ, ինչպես նաև պարգևատրումներ և խրախուսումներ 

(ներառյալ՝ դրամական)՝ օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և ՇՊՀ-ի կոլեկտիվ 

պայմանագրով սահմանված դեպքերում և կարգով. 

10) ունենալու կազմակերպական և նյութատեխնիկական պայմաններ՝ մասնագիտական 

և աշխատանքային գործունեության համար. 

11) ըստ նախասիրությունների` կազմակերպելու և մասնակցելու ՇՊՀ-ում անցկացվող 

գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին. 

12) ՇՊՀ-ի աշխատողներն ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն 

կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ. 

13) ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, գիտաշխատողները և սովորողներն 

օժտված են ակադեմիական ազատություններով: 
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120-րդ կետում առաջարկվում է. 

«ՇՊՀ-ում պրոֆեսորադասախոսական կազմի բոլոր թափուր պաշտոնների նշանակումը» 

բառերից հետո ավելացնել «բացառությամբ Ռազմական ամբիոնի սպայական կազմի» 

բառերը:  

 

Լսեցին․ աշխատանքային խմբի և Ա.Ֆարմանյանի առաջարկների ամփոփ 

ներկայացումից հետո Լ.Բարսեղյանը շնորհակալություն հայտնեց կատարված աշխատանքի 

համար և առաջարկեց հարցեր տալ զեկուցողին, տեխնիկական պարզաբանումներ, 

լրացուցիչ բացատրություններ ստանալու համար: 

 Ներկա դասախոսներից Գ.Համբարյանն հարց տվեց, թե ինչու՞ է Պողոսյանն անընդհատ 

շեշտում «ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ», երբ կանոնադրության մեջ նման բան չկա: 

Ա.Ֆարմանյանը արտահայտվեց, որ մինչև օգոստոսի 30-ի նիստում կատարված 

փոփոխությունները եղել է ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ բառ, որն հետո չկա: 

Լ.Բարսեղյանը պարզաբանեց, որ օգոստոսի 30-ի նիստում փոփոխվել է միայն 56-րդ 

հոդվածը: Բ.Պողոսյանը նշեց, որ կանոնադրության աշխատանքային օրինակը վերցվել է ՇՊՀ 

կայքից:  

 Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանը նշեց, որ նախկին 

հոգաբարձուների խորհուրդը ընդունել էր կանոնադրության փոփոխություններ՝ 13 կետ, 

որոնք չեն հաստատվել: Դրանցում «գիտական» բառն հանվել է «Ֆակուլտետրի գիտական 

խորհուրդ» բառակապակցությունից: Հնարավոր է, որ խնդիրն առաջացել է այդտեղ: Իսկ այն, 

ինչ առաջարկում է Բ.Պողոսյանի ղեկավարած խումբը, հանել «ֆակուլտետի գիտական 

խորհուրդ» -ը կանոնադրությունից, դրան համաձայն է, քանի որ պրակտիկայում խնդիրներ 

են առաջացել:  

Լ.Բարսեղյանն հարց ուղղեց Ե.Սերոբյանին, թե ինչպես է անհետացել կանոնադրության 

միջից «ֆակուլտետների գիտական խորհուրդ» բառերը, որ փուլում և ինչպես է հաստատվել, 

եթե հաստատվել է:  

Ե.Սերոբյանը պատասխանեց, որ 2019 թվականի կանոնադրությունից հետո հաստատվել 

է միայն մեկ փոփոխություն, այս հոգաբարձուների խորհրդի 2018 թվականի օգոստոսի 30-ի 

56 կետի վերաբերյալ փոփոխությունը: Հնարավոր է կայքում եղել է չհաստատված տարբերակ 

նախկին փոփոխություններով:  

Հոգաբարձու Ա.Ենգոյանն առաջարկեց բերել բուհի կանոնադրության բնօրինակը ու 

դրանով պարզ կլինի տեխնիկական վրիպա՞կ է, թե՞ ոչ:  

 Լ.Բարսեղյանն էլ նկատեց, որ եթե կայքում տեղադրված է եղել կանոնադրության 

փոփոխված, բայց չհաստատված տարբերակ, ուրեմն աշխատանքային խումբն աշխատել է 

սխալ փաստաթղթի հիման վրա ու հնարավոր է առաջարկները նոր խնդիրներ առաջացնեն: 

Եվ Բ.Պողոսյանին հարց տրվեց, թե առաջարկների մեջ ֆակուլտետների գիտական 

խորհուրդներն հանելու առաջարկ եղե՞լ է, որի հանելով խնդիրը կկարգավորվի: Պողոսյանը 

նշեց, որ այո, 103.2-ում կա նման ձևակերպում և կան հոդվածներ, որոնցում ֆակուլտետի 

գիտական խորհուրդ հասկացություն չկա: Չկար նաև այլ հոդվածներում:  

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե ով է պատասխանատու, որ չի փոխվել, և կայքում 

տեղադրվել վերջին, հաստատված տարբերակը: Բ.Պողոսյանը նշեց, որ գիտական խորհուրդն 

է վերահսկում կայքը: 
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Կ.Ավագյանը նշեց, որ գիտական խորհրդի քարտուղարը գտնվում է Երևանում, հարգելի 

պատճառով:  

Ա.Ֆարմանյանը նշեց, որ հաստատվածում «գիտական խորհուրդ» բառերը հանված են, և 

հարց է առաջանում, թե երբ է հանվել: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ միայն 56 հոդվածն է փոխվել 

2016-ից հետո:  

Ե.Սերոբյանը ներկայացրեց բնօրինակը, որում 103-րդ կետում կար «ֆակուլտետի 

գիտական խորհուրդ» ձևակերպումը: Կան հոդվածներ, որոնցում կա «ֆակուլտետի 

խորհուրդ» ձևակերպումը: Նշվեց, որ քննարկվել է այդ հարցը անգամ փոխնախարար 

Վահրամ Մկրտչյանի հետ, ու պարզվել է, որ նման վրիպակներ կան զուտ 

կանոնադրությունները իրենց բուհին հարմարեցնելու պատճառով:  

Լ.Բարսեղյանը դիմեց դահլիճին, խնդրելով, որ խոսի ներկաներից նա, ով կարող է 

բացատրել, թե ինչպես են անհետացել բնօրինակում եղած «ֆակուլտետի գիտական 

խորհուրդ» բառերը: 

Կարեն Ավագյանը հայտնեց, որ հենց այս պահին Arlis.am կայքում տեղադրված 

օրինակում ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ բառերը կան, այսինքն չեն անհետացել: Կայքի 

օրինակը գործող կանոնադրությունն է: 

 Ա.Ենգոյանը ևս հաստատեց:  

 Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, եթե կա, առաջարկվու՞մ է այդ ձևակերպումը հանել:  

 Բ.Պողոսյանն առաջարկեց հանել 103-րդ կետից:  

 Ս.Մարտիրոսյանը նշեց, որ բացի «գիտական խորհուրդ» տերմիններից կա նաև 

«ֆակուլտետի գիտաուսումնամեթոդական» բառերը, 99-րդ կետում, որը հավանաբար հենց 

նախկինում կանոնադրությունների ոչ ուշադիր ընդունման, հարմարեցման հետևանք է: 

 Առաջարկեցին: Բարսեղյանն առաջարկեց, որ քանի որ գործող կանոնադրության մեջ կա 

նման ձևակերպում, «ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ» բառերի հայտնվել-անհետանալու 

խնդիրը փակվում է, բայց նշվեց, որ աշխատանքայի խումբն առաջարկում է հանել այդ 

ձևակերպումը բոլոր հնարավոր տեղերից, որտեղ այն կա: Առաջարկվեց հանել նաև 

Ս.Մարտիրոսյանի նկատած «գիտաուսումնամեթոդական խորհուրդը», որն իրականում չկա, 

չի գործում:  

Գ.Շագոյանը նշեց, որ ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ կարող է լինել և տարբերվել 

ֆակուլտետի խորհրդից իր ֆունկցիաներով: Կարելի է քննարկել ՇՊՀ-ի 

առանձնահատկությունը որն է, որ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կարիք չլինի: 

Առաջարկվեց քննարկել:  

Ս.Մանուկյանը նշեց, որ ֆակուլտետում միևնույն է, բոլորը գիտական գործունեությամբ 

են զբաղվում, այլ գործնեությամբ զբաղվող չկա:  

Կ.Ավագյանը ՇՊՀ կայքում գտավ ֆակուլտետների կանոնադրությունը, որում չկար 

«ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ» ձևակերպում:  

Գ.Շագոյանն առաջարկեց փնտրել նաև «ֆակուլտետի խորհրդի կազմ» բառերը:  

 Ս.Մարտիրոսյանը նշեց, որ բուհի գիտական խորհուրդ և ֆակուլտետների գիտական 

խորհուրդ տերմինները կարող են թյուրիմացություններ առաջացնել: 

 Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանը պատասխանեց 

Գ.Շագոյանին, որ ֆակուլտետի խորհրդի անդամներ են ի պաշտոնե ֆակուլտետի դեկանը, 

եթե կա ՝ դեկանի տեղակալը, ամբիոնի վարիչները, կան նշանակովի անդամներ, որոնց 
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նշանակում է դեկանը, այդ թվում գործատուներ և մասնագետներ, և ընտրովի անդամներ, 

որոնք ընտրվում են ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից՝ 

պրոֆեսորներից և դոցենտներից, այսինքն մտահոգությունը, թե կոմպետենտ չեն լինի 

դասախոսի մրցույթ անցկացնելու հարցում պետք չէ: 

Ա.Ֆարմանյանն նշեց, որ ֆակուլտետի գիտական խորհուրդներ կան բոլոր պետական 

բուհերում, բացի ՇՊՀ-ից, որոնք ի մասնավորի, ընտրում են նաև դեկան: Եվ առաջարկում է, 

որ լինեն ֆակուլտետի գիտական խորհուրդներ:  

Ե.Սերոբյանը հարց ուղղեց Ֆարմանյանին, թե 7 տարի պրոռեկտոր եղած տարիներին 

հիշու՞մ է արդյոք, որ ֆակուլտետի գիտական խորհուրդի կողմից դեկան ընտրված լինի:  

Բարսեղյանն հանեց հարցը, նշելով, որ նախկին կանոնադրության մեջ գրված է, որ 

կարող էր լինել: 

Գ.Շագոյանը նշեց, որ եթե ընդունում ենք, որ ոչ թե գիտական բառն է կարևոր, այլ կարևոր 

է խորհրդի կազմավորման տրամաբանությունը, եթե կա ասենք թե 30 դասախոս, և 

ֆակուլտետի խորհուրդ դասախոսների ընդգրկման կարգն է հարկավոր կանոնակարգել: Եթե 

չկա, հնարավոր է նկատի ունեն ընդհանուր ֆակուլտետի նիստը:   

 Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ փաստորեն կա երկու մոդել, որոնցից մեկով դեկան ընտրում է 

գիտական խորհուրդը, մյուսով ֆակուլտետը: Այս բուհում առայժմ ընտրում է ընդհանուր 

գիտական խորհուրդը: Եթե կարիք լինի, ֆակուլտետի կանոնադրությունը կարող է փոխվել, և 

առաջանալ նոր փոփոխություններ անելու անհրաժեշտություն:  

 Ս.Մարտիրոսյանը նշեց, որ եթե ֆակուլտետը ունի միայն մեկ խորհուրդ, ապա 

գիտական բառն ավելացնելը ոչինչ չի փոխում: Ու եթե ժամանակին եղել է մակդիրներ 

շարելու հատված, հիմա այլ խորհուրդների բացակայության պայմաններում ինչպես էլ կոչվի, 

այն մեկն է:  

 Գ.Պետրոսյանը նշեց, որ ըստ կանոնադրության, միևնույն է, դեկանի թեկնածուին 

ընտրում է ֆակուլտետի խորհուրդը և ներկայացնում է գիտական խորհրդին, որը 

հաստատում է: 

 Գ.Շագոյանը չհամաձայնվեց, նշելով որ հարցը այն է, թե դեկանին ընտրում է 

ֆակուլտետի խորհուրդը, թե ֆակուլտետը:  

Լ.Բարսեղյանը տեղեկացրեց, որ ֆակուլտետի դեկանին ընտրում է բուհի գիտական 

խորհուրդը: Մնում է այն հարցը, թե ֆակուլտետի մասշտաբում գիտական խորհրդի 

անհրաժեշտություն կա՞, թե՞ ոչ:  

 Անուշավան Սարգսյանը նշեց, որ եթե բուհի գիտական խորհրդում է ընտրվում, 

փաստորեն հաշվի չի առնվում ֆակուլտետում որոշ դասախոսների կարծիքը, որոնք կարող է 

չուզենան աշխատել տվյալ դեկանի ղեկավարման տակ, այն դեպքում, երբ ֆակուլտետում 

ընտրելիս նման հարցը կարգավորվում է:  

Է.Մաթևոսյանը պատասխանեց Սարգսյանին, որ՝ միևնույն է գիտական խորհրդում 

դեկան ընտրվողի թեկնածությունը այնուամենայնիվ քննարկվում է ֆակուլտետի խորհրդում:  

 Որոշեցին․ Կանոնադրությունից հանել «ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ» և 

«գիտաուսումնամեթոդական խորհուրդ» ձևակերպումները: 

Քվեարկեցին․ 

Կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 5:  
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Լսեցին․ Լ.Բարսեղյանը մի խումբ հարցեր առանձնացրեց՝ ռազմական ամբիոնի 

առանձնացման հարցեր, ցենզերի հարցեր, գիտխորհրդի կառուցվածքի հետ կապված և 

հոգաբարձուների խորհուրդ բուհից հոգաբարձուներ պատվիրակելու հարցեր: Առաջարկեց 

սկսել բարդից:  

Լսեցին․ Գ.Շագոյանն առաջարկեց ՇՊՀ անգլերեն անվանումից հանել named after բառերը 

և թողնել այսպես.«Mikayel Nalbandyan Shirak State University»:  

 Աշխատանքային խմբի ղեկավար Բ.Պողոսյանն առաջարկեց այդ դեպքում փոխել նաև 

ռուսերեն տարբերակը, ինչպես նաև հապավումը ճշտել: 

 Ս.Մարտիրոսյանն առաջարկեց անգլերեն տարբերակը տեղադրել ռուսերենից առաջ:  

  

 Առաջարկեցին․ փոխել կանոնադրության 5-րդ կետը և անգլերեն անվանումից հանել 

named after, «Mikayel Nalbandian Shirak State University », հապավումը SHSU մեծատառերով:  

 Ս.Մանուկյանն առարկեց, որ SH-ի h-էյչ տառը պետք է փոքրատառով գրվի: Բարսեղյանը 

դիմեց լեզվաբաններին կամ խնդրեց դիմել լեզվի տեսչությանը, եթե ինչ-որ մեկն 

հեռախոսահամար ունի: Մաթևոսյանն առաջարկեց, որ լեզվի մասնագետ նայի և առաջարկի: 

Գ.Շագոյանը կապվեց մասնագետի հետ: Բ.Պողոսյանը նշեց, որ անվանափոխությանը դեմ է 

եղել հաշվապահը, նշելով, որ նման դեպքում միջազգային պայմանագրերի հետ կապված 

խնդիրներ կարող են առաջանալ: Լ.Բարսեղյանը պնդեց, որ սխալները պետք է ուղղվեն, 

Found-ը չի կարող փոքրատառ լինել, կնիքն էլ կփոխվի: Գ.Շագոյանը մասնագետի հետ 

ճշտելուց հետո տվեց հետևյալ տարբերակներ․ 

Որոշեցին․Կանոնադրության 5-րդ կետից անգլերեն տարբերակը 3-րդ ենթակետում 

տեղադրել, ռուսերեն տարբերակը տեղափոխելով 5-րդ ենթակետ:  

Քվեարկեցին՝ 15 հոգաբարձու Կողմ 8 դեմ 3 ձեռնպահ 4: 

Լսեցին Լ․Բարսեղյանն ընթերցեց քննարկումների արդյունքում ձևավորված վերջնական 

տարբերակները  

Այն է ․ «ՇՊՀ-ի անվանումն է. 

 1. Հայերեն լրիվ ՝ «Շիրակի Մ․Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամ  

2) Հայերեն կրճատ «ՇՊՀ» հիմնադրամ 

3) անգլերեն լրիվ` «M. Nalbandyan State University of Shirak» Foundation. 

4) անգլերեն կրճատ՝ SUSh. 

5) ռուսերեն լրիվ` Фонд «Ширакский государственный университет имени М. 

Налбандяна». 

6) ռուսերեն կրճատ՝ Фонд «ШГУ».  

Ե.Սերոբյանը խնդրեց ճշտել՝ հայերենում հիմնադրամ բառը մեծատառով գրելու 

պրակտիկա կա՞: Ճշտվեց, որ հայերենում, ի տարբերություն անգլերենի, հիմնադրամը 

սովորաբար նշվում է փոքրատառով: 

Սվետլանա Հովհաննիսյանի հնչեցրեց առաջարկ անգլերեն տարբերակի համար՝ «M. 

Nalbandyan Shirak State University» 
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Որոշեցին՝ ռուսերեն և հայերեն տարբերակի վերաբերյալ առարկություններ չեղան: 

Քվեարկության դրվեց անգլերեն «M. Nalbandyan State University of Shirak» Foundation. 

Տարբերակը: 

Քվեարկեցին՝ Կողմ՝ 11, դեմ՝ 6, ձեռնպահ՝ 0: 

Սվետլանա Հովհաննիսյանի առաջարկը որոշվեց չդնել քվեարկության, քանի որ պարզ էր 

որ հակադարձ արդյունքն էր ստացվելու: 

Հայտարարվեց ընդմիջում  

 

Լսեցին՝ Լ.Բարսեղյանը ՇՊՀ հոգաբարձուների հորհուրդ բուհից անդամներ 

պատվիրակելու վերաբերյալ կետի քննարկում առաջարկեց:  

 Ե.Սերոբյանն առաջարկեց հատկապես ուշադրություն դարձնել ռազմական ամբիոնի 

վերաբերյալ քննարկմանը և առաջնահերթ քննարկել:  

 Լ.Բարսեղյանն համաձայնվեց և դիմեց Ե.Սերոբյանին, խնդրելով բացատրել թե ինչու՞ է 

անհրաժեշտ առանձնացնել ռազմական ամբիոնը և առանձին նշել, քանի որ Ա.Ֆարմանյանը 

իր առաջարկում դրա անհրաժեշտությունը չէր տեսնում, և գտնում էր, որ ֆակուլտետում այն 

ավելի լավ կկառավարվի, իհարկե ՊՆ-ից որոշակի դիրեկտիվների ստացմամբ: 

 Ե.Սերոբյանը կանոնադրության մեջ փոփոխության անհրաժեշտությունը հիմանվորեց 

նրանով, որ կառավարության որոշում է եղել, որը փոփոխություն է ենթադրում նաև բուհի 

կանոնադրությունում ու խնդրեց, որ այդ մասին որոշումները ներկայացնի ռազմական 

ամբիոնի պետ փոխգնդապետ Մկրտչյանը:  

 Լ.Բարսեղյանը հրավիրեց փոխգնդապետին ելույթ ունենալու: Մկրտչյանը ներկայացավ 

և հայտնեց, որ պաշտոնն զբաղեցնում է 2018 թվականի օգոստոսից: Նա հայտնեց, որ 

ռազմական ամբիոնի գործնեությունը կարգավորող կառավարության 1996 թ 232 որոշումը 

ուժը կորցրած է ճանաչվել 2018 թ-ի կառավարության 455 որոշմամբ:  

 Նախարարության հետ հանդիպումներում հայտնվել է, որ կառավարությունը դեմ չէ, որ 

ռազմական ամբիոնը շարունակի գործել, բայց քանի որ ՇՊՀ կանոնադրության մեջ չկա 

ռազմական ամբիոնի վերաբերող որևէ նշում, խնդիր է առաջանում: Իսկ դասավանդող 

սպաները պաշտպանության նախարարության կողմից են նշանակվում, պետք է առանձին 

ստորաբաժանում լինի, այլ ամբիոններից որոշակի տարբերվող ֆունկցիաներով: 

Նախատեսվում է նաև բուհի բազա բերել «Պատիվ ունեմ» ծրագիրը, որպեսզի Շիրակի մարզը 

կարողանա ՇՊՀ-ում մասնագետներ ստանալ այդ ծրագրի համար:  

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց հարցեր տալ Մկրտչյանին: 

Ս․Մանուկյանն հարցրեց՝ հնարավո՞ր է, որ ամբիոնի փոխարեն այդ ստորաբաժանումն 

այլ անուն ունենա, որպեսզի ամեն անգամ ճշտելու հարց չլինի ամբիոն անունը քննարկելիս՝ 

դա ռազմական ամբիոնին վերաբերում է թե ոչ:  

Գ․Պետրոսյանն հարցրեց՝ արդյո՞ք որոշման պահանջն է, որ հատուկ շեշտվի որպես 

ամբիոն, թե՞ ամբիոնի ղեկավարության հետ ՊՆ շփումներում է նման ցանկություն հայտնվել, 

հայեցողական կերպով:  

Ա․Ենգոյանը հարցրեց՝ 107-ի 1 ենթակետում նշված ի՞նչ ՊՆ ղեկավար փաստաթղթերի 

մասին է խոսքը և 109-ի 7 ենթակետում, ուր նշված է վճարվող կամ չվճարվող արձակուրդը, 

ինչու՞ է գրված «բացառությամբ ռազմական ամբիոնի»: 
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Լ․Բարսեղյանը հարցրեց՝ բացի Նորմատիվ ակտից, թիվ 232-ը, որը չեղյալ է 

հայտարարվել թիվ 455 որոշմամբ, կա՞ն այլ նորմատիվ ակտեր բուհի ամբիոնի հետ կապված, 

թե՞ ոչ: Երկրորդ, ամբիոնի աշխատավարձերն ո՞վ է վճարում կամ ՊՆ-ն ի՞նչ վճարումներ է 

կատարում բուհին:  

 Մկրտչյանը պատասխանեց, որ հաստիքները հաստատված են ՊՆ կողմից, հստակ 

գրված է «ՇՊՀ ռազմական ամբիոն»:  

Պահանջների հետ կապված Գ․Պետրոսյանի հարցին պատասխանեց, որ ՊՆ-ն 

պահանջներ չի ներկայացրել, բայց քանի որ 455 որոշումով չեղարկվել է 232 որոշումը, և ՊՆ-ն 

ընդամենը ուղղություն է ցույց տվել, որ իրավիճակի շտկման համար պետք է, որ 

ստորաբաժանումների շարքում, կանոնադրության մեջ երևա ռազմական ամբիոնը, որը 

կառավարությունն հաստատելով կընդունի ռազմական ամբիոնի գոյությունը:  

Լ.Բարսեղյանը հարցրեց, իրավական հիմքեր կա՞ն, որ պետք է առանձին ռազմական 

ամբիոն լինի, ոչ թե ինչ-որ ֆակուլտետի կազմում: Ինչպեսև հարցրեց ՊՆ-ի կողմից 

ֆինանսավորման մասին: 

 Մկրտչյանն հայտնեց, որ ՊՆ-ն հատկացնում է համազգեստ սպայական կազմին, 

ուսանողական կազմին չի հատկացնում: Հատկացնում է նաև պետական քննությունների 

ժամանակ զենք, զինամթերք, կրակադաշտ, սնունդ, որպեսզի քննությունները նորմալ 

անցկացվեն: Աշխատավարձերը տալիս է ԿԳՆ-ն, տալիս է ուղիղ, ոչ բուհի բյուջեից:  

Ա․Ենգոյանի հարցի կապակցությամբ նշեց, որ առաջնորդվում են բուհի 

կանոնադրությամբ և ղեկավար փաստաթղթերով, որոնցում նշվում է ամբիոնի կառուցվածքը, 

հրամաններ և հրահանգները, որոնցում քննությունների ժամանակ առաջնորդվում են: 

Երրորդ կուրսն ավարտելուց հետո ուսանողներն համարվում են դասակի հրամանատար, 

իսկ չորրորդ կուրսում ստանում են մանկավարժի որակավորում:  

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց ճշտել քննությունների ընթացակարգը:  

 Մկրտչյանը պատասխանեց, որ ռեկտորն է կազմում ժամանակացույցը, բայց ինքը 

հաշվետու է ՊՆ-ին նաև: Հեռակա ուսանողների մոտավորապես 40-50 տոկոսը 

զինվորականներ են, որոնք հետագայում քննություններից հետո, եթե համապատասխան 

հաստիք է լինում, ստանում են դասակի հրամանատարի հաստիք: Հաշվետու են լինում երկու 

տեղ՝ ռեկտորին և ՊՆ-ին:  

Ա.Ենգոյանը նշեց, որ իրավակարգավորման մեջ ղեկավար փաստաթղթեր տերմին չկա: 

Հնարավո՞ր է այլ ձևակերպում: Գուցե գրվի ՊՆ համապատասխան փաստաթղթերով: 

Մկրտչյանը դեմ չէր: Արձակուրդի հետ կապված ասվեց, որ զինվորականները վճարվում են 

անգամ արձակուրդում: Գ․Պետրոսյանը հարցրեց չվճարվող արձակուրդի մասին: Մկրտչյանը 

պատասխանեց, որ չվճարվող արձակուրդ չունեն և առաջարկեց որ նշվի, որ ռազմական 

ամբիոնի աշխատակիցը աշխատում է զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 

համապատասխան: 

 Ե.Սերոբյանը Գ․Պետրոսյանի հարցին պատասխանեց, որ 3-րդ կուրսից հետո 

ուսանողներին կոչում տալու հարցի խնդիր կա, որն առաջացել է նաև Մ․Հերացու անվան 

բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետում, և լուծումը առանձին 

ստորաբաժանման նշումն է: Աշխատակիցներին բուհը իրավասու չէ ոչ վճարովի և ոչ 

անվճար արձակուրդ տալու: Նրանք ՊՆ սպաներ են: Աշխատավարձը ստացվում է ԿԳՆ-ից և 
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բուհը միայն վճարողի դերում է: Բայց կա սոցփաթեթի խնդիր, և եղել է դատական խնդիր, երբ 

զորացրված սպաներից մեկը դատական հայց էր ներկայացրել 1,2 մլն դրամ տուժանք 

ստանալու համար, որը բնակվարձի հետ էր կապված և, որը վճարվել է բուհի բյուջեից: 

Սերոբյանը դիմեց նաև Լ.Առաքելյանին, որպես ԿԳՆ փոխնախարար, որպեսզի 

միջգերատեսչական ակտերով կարգավորեն նման հարցերը:  

 Լ․Բարսեղյանը խնդրեց Ե․Սերոբյանին ներկայացնել առանձին ամբիոնը նշելու 

անհրաժեշտությունը: Սերոբյանը պատասխանեց, որ օրենսդրական կազուս է առաջացել. 

հին որոշումը չեղյալ է համարվել, և եթե հստակ ընդգծում է ռազմական ամբիոնի 

կարգավիճակը, դա հնարավորություն է տալիս կրտսեր սպայական կոչումը տալ: Իսկ, եթե 

սպայական կոչում չի լինելու, ապա ուղղակի այդ մասնագիտության համար չեն դիմի բուհ:  

 Լ․Բարսեղյանն հարցրեց՝ իսկ ինչպե՞ս են ստեղծվում ամբիոնները: Համարենք, որ չկա 

ռազմական ամբիոն: Հնարավո՞ր է ստեղծել ամբիոն և դիմել ՊՆ, ստանալու համար 

սպայական անձնակազմ: Սերոբյանը պատասխանեց, որ հնարավոր չէ, քանի որ 

միջգերատեսչական կարգավորումներ է պահանջում: Լ.Բարսեղյանն ճշտեց, եթե բուհը 

ինքնուրույն մասնագետներ է հայթայթում, այդ դեպքում հնարավո՞ր է ինքնուրույն ունենալ 

ռազմական ամբիոն: Սերոբյանը պատասխանեց, որ այդ դեպքում սպայական կոչում չի 

տրվի, դպրոցում ՆԶՊ-ի ուսուցչին ներկայացվում է սպայական կոչման պահանջ, և 

հետևաբար իմանալով այդ, բուհ չեն դիմի:  

 Մկրտչյանը ներկայացրեց զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 11-րդ կետը, ուր 

նշված է, որ ռազմաուսումնական հաստատություններ ավարտած ուսանողներին է 

շնորհվում լեյտենանտի կոչում: Այսինքն ռազմաուսումնական հաստատության նշումը 

պարտադիր է:  

 Ա․Սարգսյանը ևս նշեց, որ կոչում չշնորհելու դեպքում դիմողները չեն կարող դպրոց 

ընդունվել աշխատանքի: Դիմեց նաև Ս.Հովսեփյանին, խնդրելով օրենսդրորեն, որպես ԱԺ 

պատգամավոր, բարձրացնել ռազմագիտություն առարկայի դերի բարձրացման հարց:  

 Խոսք տրվեց Ա.Ֆարմանյանին: Նա նշեց, որ ուսումնական պլանները գիտական 

խորհուրդն է հաստատում, բայց ՊՆ-ն տալիս է 30 կրեդիտի առարկայախումբ, և 

ուսումնազորային հավաքներից հետո 1 քննություն: Մկրտչյանն ուղղեց՝ 2 քննություն: 

Ա.Ֆարմանյանը շարունակեց, որ հավաքներից հետո տրվում է համապատասխան կոչում: 

Բայց եթե ամբիոնին առանձին կարգավիճակ է տրվում, բարդանում է 

պարտականությունների կատարումը: Եղավ դեպք, երբ 8 պետպատվերով սովորողները 

ստորաբաժանումների ֆունկցիաները մեկը մյուսի վրա գցելու պատճառով զորակոչվեցին 

բանակ:  

 Իսկ ֆակուլտետը կոնկրետ պարտականությունների բաշխում ունի: Առանձին ամբիոնի 

կառավարումը պրոռեկտորի վրա դնելը բարդություններ կառաջացնի, այն դեպքում, երբ 

դեկանի աշխատանքն հենց գիտամանկավարժական է: 

Բոլոր ամբիոնները համարվում են ֆակուլտետների ստորաբաժանում:  

Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ կա երկու մոտեցում, առաջինը, որ առաջարկվել է, և 

երկրորդը, որ առանձին արձանագրումներ կանոնադրության մեջ անելու անհրաժեշտություն 

չկա: Խնդրեց, որ Ա.Ֆարմանյանը ներկայացնի իր մոդելը, որտեղ է խոչընդոտելու կամ ինչպես 

չի խոչընդոտելու ռազմական ամիոնի առանձին լինելը ուսումնական պրոցեսին: Ինչո՞վ է 

խանգարելու:  
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Ա.Ֆարմանյանը նշեց, որ ամբիոնը գործում է բուհի կանոնադրության և ֆակուլտետի 

կանոնադրության հիման վրա, և ռազմական ամբիոնը կարող է իր կանոնադրության մեջ իր 

կարևոր առանձնահատկությունները նշել, և բերել, մայր կանոնադրության մեջ արձանագրել 

առանձին ռազմական ամբիոնի գործնեության կարգավորումները՝ դրա կարիքը չկա: 

Կազմակերպչական առումով ամբիոնի վարիչը գիտամանկավարժական գործնեությամբ է 

զբաղվում, իսկ դեկանը՝ վարչարարությամբ: Այսինքն այդ վարչարարության բեռը, եթե կցվի 

որևէ պրոռեկտորի կամ ռեկտորի, որոնք առանց այդ էլ գերծանրաբեռնված են, կամ ուղղակի 

վստահել, որ վարչարարությունն էլ ամբիոնի վարիչն ինքը պետք է զբաղվի, սա լուրջ 

վտանգներ կպարունակի:  

Ելույթի համար խոսք տրվեց Լ.Առաքելյանին:  

Լ.Առաքելյանը նշեց, որ միանշանակ իրավական հիմքերի մասին դեռևս խոսել չի կարելի, 

մանկավարժական բուհից դեպի դպրոց որպես ՆԶՊ-ի ուսուցիչ տեղափոխելու պահով, 

որովհետև ՊՆ-ն բուհից անմիջապես չի տանում, այլ ունի իր պահուստայինները, իսկ 

սպայական անձնակազմը, որ մտնում է դպրոց պետք է ունենա մանկավարժական 

որակավորում, եթե չունի, ապա պետք է վերապատրաստվի, ու եթե հիմա ՆԶՊ-ի որակի 

բարելավման փուլում ենք, հիմա է, որ այդ հարցը որպես հիմանախնդիր պետք է դրվի: ՊՆ-ն 

բավականին պաշտպանողական դիրքում է, և ունի ռազմավորությունից բխող հիմքեր: Իսկ 

ամբիոն բացել-չբացելու մասին՝ դրանք ավելի շատ տեխնիկական խնդիրներ են, որոնք 

կարելի է իրավական հիմքերով հաստատել, բայց մինչև չունենանք երկու 

նախարարությունների հստակ դիրքորոշումը, չենք կարող միանշանակ դեմ կամ կողմ 

կարծիք հայտնել: Ու եթե հարցը դրվի քվեարկության, ավելի շուտ ձեռնպահ կքվեարկի, իսկ 

եթե ոչ, առաջարկում է հարցը օրակարգից գոնե այսօր հանել: Երրորդ տարբերակը քննարկել 

ամբիոնի բացումը, տեխնիկական հարցերն հետո կարգավորելով:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ երկու մոտեցում կա: 

Ե.Սերոբյանը պատասխանեց, որ ամբիոնը կա, ամբիոնը գործում է, և չի կարողանում 

հասկանալ, թե ինչումն է անվստահության խնդիրը, և ռեկտորի ԺՊ-ն և ամբիոնի պետը 

ուղղակի առաջարկում են ֆիքսել եղած վիճակը, որպեսզի ուսանողները կարողանան և 

ծառայել հայոց ազգային բանակում, և աշխատել դպրոցում, մանավանդ, որ բանակը կրտսեր 

սպայական կազմ մեր բանակին պետք է: Վերադառնալով կառավարելի վիճակին, բուհը 

տարիուկեսից ավել ռազմական ամիոնի պետ չուներ: Մկրտչյանի հարցը 6 ամիս օդում 

կախված էր, քանի որ նշանակումը կապված էր տիրող իրավիճակի հետ: Բայց 

փոխգնդապետի ամբիոնի պետ նշանակմամբ կտրուկ փոխվել է և ավելի քիչ կունենա, եթե 

ՊՆ-ից նշանակվի նաև պետի տեղակալ ուսումնական գծով: Ի պատիվ ռազմական ամբիոնից 

ուսումնական մասը ամենաքիչ խնդիրներն ունենում է ռազմական ամբիոնից: Ինչ 

վերաբերում է ռեկտորի կամ պրոռեկտորի կողմից դեկանի ֆունկցիաները կատարելուն: 

Ընդամենը համակարգում է գրված: Այդ համակարգումը դեկանի մակարդակով ավելի դժվար 

կլինի անել, քանի որ կապ ունի երկու գերատեսչությունների հետ:  

Այս ամբիոնի պետը վարչական պաշտոն է, ի տարբերություն մյուս ամբիոնների, որոնք 

գիտամանկավարժական են, և հավասարազոր է զորամասի հրամանատարի պաշտոնին, 

դրա համար Պողոսյանն առաջարկում է, որ ռազմական ամբիոնի պետի գործնեությունը 

համարվի նաև գիտամանկավարժական պաշտոն, քանի որ նա վարչականով է նշանակվել: 

Ավելին, գրված էր, որ առնվազն 10 տարվա գիտամանկավարժական ստաժի պահանջ կար 
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նախորդ կանոնադրությունում, նման ստաժով բարձր սպայական կազմում չգտնվեց, դրա 

համար իջեցվեց պահանջը 5 տարվա: Շիրինյանը, ՊՆ-ից խնդրեց այդ պահանջը ևս իջեցնել:  

 Նորից կրկնեց, որ հարցը ուղղակի իրավիճակի ֆիկսումն է, որպեսզի ուսանողները 

ստանան սպայական կոչում ընդամենը պետք նշվի այդ մասին: 

 Կ․Ավագյանը մեջբերեց առաջարկվող փոփոխությունը, որում նշված էին ․․․

«ֆակուլտետները, ամբիոնները, ռազմական ամբիոնը․․․» և մեկնաբանեց, որ եթե նշված 

ամբիոնները բառի փոխարեն թվարկեինք բոլոր ամբիոնները, ռազմական ամբիոնի վրա ոչ ոք 

չէր կենտրոնանա, իսկ շեշտված է ռազմական ամբիոն, քանի որ որևէ ֆակուլտետի կազմում 

չէ:  

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց ճշտել ՊՆ-ն սպայական կոչում չի՞ տա, եթե ռազմական ամբիոնն 

առանձին չշեշտվի: Մկրտչյանը և Սերոբյանը նշեցին, որ 455 որոշումը 232-ը չեղյալ համարել: 

Եվ ոչ մի տեղ կանոնադրությունում չկա ռազմական ամբիոն նշված, ռազմաուսումնական 

հաստատություն չի համարվում:  

 Սերոբյանը նշեց, որ ՊՆ վարչության պետերի հետ զրույցում վարչության պետը, որը 

կոչումներ է շնորհում, կոչումներ շնորհելու համար հիմք է պահանջում, իսկ հիմքում 

նախկինում եղած 232 որոշումն այլև չի գործում: 

 Կ.Ավագյանն առաջարկեց նշել բոլոր ամբիոնները, այդ թվում ռազմական ամբիոնը: Լ․

Բարսեղյանը առարկեց, հետո մյուս կետերում ամենտեղ նշված է ռազմական ամբիոն, դա 

լուծում չէ: 

Իրավախորհրդատու Ա.Հովհաննիսյանը արտահայտվեց, որ ոչ արգելող նորմ կա 

ամբիոնը նշելու, ոչ պարտադրող: Ուղղակի պետք է ելնել բուհի շահերից, իսկ առանձին նշելը 

պետք է, քանի որ «ռազմական» բառ կանոնադրությունում չունեն: Իսկ տարբերությունը մյուս 

ամբիոններից այն է, որ ռազմական ամբիոնի կանոնադրությունը պետք է 

համապատասխանի ՊՆ նորմերին: Բարսեղյանը հակադարձեց, որ բուհի 

հաստիքացուցակում են սպաները: Հովհաննիսյանը նշեց, որ չեն կարող քանի որ 

ֆինանսավորվում են ՊՆ-ից: Բարսեղյանը նշեց, որ կարող են գրել, այս ամբիոնը 

ֆինանսավորվում է ՊՆ-ից:  

 Ե.Սերոբյանը նշեց, որ այլ ամբիոնների դեպքում անմիջապես ուսանողն ավարտելով 

կարող է գնալ ու աշխատել դպրոցում, ապա ՆԶՊ դասավանդողն առանց սպայական կոչման 

չի կարող աշխատել, իսկ կոչումը շնորհում է ՊՆ-ն:  

Գ.Շագոյանը կառավարության 455 որոշումից հղում արեց, որ ընդամենը 2 

ռազմաուսումնական հաստատություն է ճանաչում: Սերոբյանը նշեց, որ 232-ում եղել է ՇՊՀ-

ն: Իսկ 455-ում չկա, քանի որ կանոնադրությունում չկա ռազմական ամբիոն: Գ.Շագոյան 

հարցրեց.-բուհը նշում է ամբիոնը, ապա կառավարությունը փոխու՞մ է որոշումը, թե՞ 

կառավարությունը որոշում ընդունի, նոր բուհի կանոնադրությունում ավելացնել ռամական 

ամբիոնը:  

 Ավագյանը ընթերցեց, որ մեկ փոփոխություն եղել է 232 որոշման մեջ 1996 –ի որոշման 

մեջ, ու հատուկ նշված է «բացառությամբ Մ․Նալբանդյանի անվան մանկավարժական 

ինստիտուտի» և ըստ երևույթին 455 ազդում է 232 որոշման 1994-թվականի տարբերակի վրա:  

Գ.Շագոյանը նշեց, որ փաստորեն որոշումները փոխվել են առանց հաշվի առնելու 

իրավիճակը, բայց ՊՆ-ն ունի պահանջ նման մասնագետների և պատրաստ է մտցնել 
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որոշակի փոփոխություններ կառավարության որոշումներում: Եթե ՊՆ-ն բանավոր կերպով 

առաջարկել է փոփոխությունը մտցնել, առաջարկում է այնուամենայնիվ մտցնել այդ 

փոփոխությունը, անել քայլը:  

Ա․Ենգոյանը հայտնեց, որ զանգահարել է ՊՆ իրավաբանական վարչություն, և խնդրում է 

սպասել, մինչև կավարտի պարզաբանումը:  

 

1. ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնադրության`ռազմական ամբիոնին առնչվող 

փոփոխությունների առաջարկների քննարկում և հաստատում:  

Ա.Ենգոյանը զրուցելով իրավաբանական վարչության պետի հետ, տեղեկացրեց այն 

մասին, որ այն ժամանակ, երբ ամբիոնը դարձել է ֆակուլտետ, Պաշտպանության 

նախարարության համապատասխան կադրերի ցուցակում ֆակուլտետի աշխատողներ չեն 

ունեցել: Ա.Ենգոյանը առաջարկեց` ֆակուլտետը դարձնել ռազմական ամբիոն, այնուհետև 

աշխատելով նախարարության հետ, բերել կարգավորված իրավական դաշտ: Խնդիրն 

առաջացել է նաև իրավաբանական վարչությունը շրջանցելու պատճառով: Ա.Ենգոյանը 

պատրաստ է կազմակերպել հանդիպումներ այս հարցը կարգավորելու համար: 

 Գ.Շագոյանը բարձրացրեց պահեստազորում հաշվառված լինելու պահանջը կոչում 

տալիս, որպես խնդիր, աղջիկների կոչում տալու տեսակետից: Ե.Սերոբյանը և Մկրտչյանը 

փարատեցին այդ մտահոգությունը:  

Ս․Մանուկյանն առաջարկեց քվեարկել:  

Որոշեցին․ Քվեարկության դրվեց Ռազմական ամբիոնին առնչվող փոփոխությունները 

ամբողջությամբ, այն վերապահումով, որ դրանք կարող են ունենալ որոշ խմբագրական, 

սրբագրական ճշտումներ: 

Քվեարկեցին. Կողմ`18, դեմ`0, բացակայության պատճառով քվեարկությանը 

չմասնակցեց Ս.Հովսեփյանը: 

 

2. ՇՊՀ աշխատանքային խմբի ներկայացրած նախագծի փոփոխությունների 

առաջարկների քննարկում և հաստատում, կապված պրոռեկտորի, դեկանի և ամբիոնի 

վարիչի աշխատանքային և գիտական ցենզերի հետ:  

Լսեցին․ Քննարկվեցին աշխատանքային խմբի և Ա.Ֆարմանյանի առաջարկների 

տարբերությունը: Հիմնական տարբերություն այն էր, որ ցենզի անհրաժեշտություն չէր 

տեսնում Ա.Ֆարմանյանը:  

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ պրոռեկտորը պարտադիր պետք է ունենա գիտական աստիճան, 

կոչում և վերջին 10 տարվա ընթացքում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային ստաժ: 

Ֆարմանյանն առաջարկում էր կետը նույնը թողնել, քանի որ որոշ պրոռեկտորների համար 

գիտական կոչումը կարևոր չի կարելի համարել: 

Գ. Շագոյանը նշեց, որ պրոռեկտորի կոչումը պետք է կախված լինի այն ոլորտից, որը նա 

ղեկավարում է: Եթե խոսքը գիտական-ուսումնականի մասին է, ապա կոչումը պարտադիր է, 

իսկ տնտեսական-կազմակերպչականի դեպքում`ոչ: 

Կ.Ավագյանը առաջարկեց`հետևողական լինել, քանի որ նախորդ նիստում ռեկտորի ԺՊ 

հարցում քվեարկություն անցկացնելիս, ռեկտորի ընտրության ընթացակարգը տարածեցինք 

ԺՊ ընտրության պրոցեսի վրա: Եթե պրոռեկտորը կատարում է որոշակի գործողություն, որը 
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կապված է հիմնադրամի տնօրենի, ռեկտորի փոխարինման հետ, ապա պետք է այս դեպքում 

ևս գործեն ցենզեր: 

Է.Մաթևոսյան շեշտեց ցենզերի առկայության, մասնավորապես`գիտական աստիճանի և 

կոչումի պարտադիր լինելը: Բայց նշեց, որ կարելի է որոշ պաշտոններ չհամարել 

պրոռեկտորի պաշտոն, այլ պատասխանատու: 

Լ.Առաքելյանը նշեց, որ ցենզավորման դեպքում պետք է ցենզավորել բոլոր 

պրոռեկտորներին, չառանձնացնելով նրանց ղեկավարման ոլորտը:  

Լ. Բարսեղյան ընթերցեց աշխատանքային խմբի կատարած փոփոխությունը կապված 

պրոռեկտորի հետ և առաջարկեց դնել քվեարկության պրոռեկտորի ցենզերի 

անհրաժեշտության հարցը:  

Ս. Մանուկյանը ասեց, որ բոլոր ցենզերին դեմ է: 

Գ.Շագոյանը առաջարկեց հանել ՀՀ քաղաքացի լինելու պահանջը պրոռեկտորի դեպքում:  

Լ, Բարսեղյանը հարց ուղղեց իրավախորհդրատու Ա.Հովհաննիսյանին, հարցը հետևյալն 

էր.-Պարտադի՞ր է արդյոք ՀՀ քաղաքացի լինելը պրոռեկտորի, դեկանի և ամբիոնի վարիչի 

համար: 

Ա.Հովհաննիսյանը պատասխանեց, որ ՀՀ քաղաքացի լինելը օրենքով պարտադիր չէ: Նա 

նշեց, որ եթե անձը ունի օրենքով նախատեսված կացության կարգավիճակ և աշխատանքի 

թույլատվություն, ապա նա կարող է զբաղեցնել նշված պաշտոնները: 

Որոշեցին ՝ Լ.Բարսեղյանը առաջարկեց քվեարկության դնել պրոռեկտորի, դեկանի և 

ամբիոնի վարիչի համար ՀՀ քաղաքացի լինելու ցենզը: Քվեարկության դրվեց հետևյալը.-Ով է 

կողմ, որ ՀՀ քաղաքացի ցենզը հանվի պրոռեկտորի, ամբիոնի վարիչի, և դեկանի դեպքում: 

Քվեարկեցին ՝  

Կողմ՝ 17, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1: 

Լ.Առաքելյանը առաջարկեց, որ այդ հարցը նորից ճշտվի օրենքով, այնուհետև դրվի 

քվեարկության: 

Լ.Բարսեղյանը առաջարկեց, մինչ այդ հարցը օրենքով ճշտելը, քննարկել դրա 

նպատակահարմար լինելը: 

Ա.Ենգոյանը նշեց, որ ինքը նպատակահարմար չի գտնում, որ այլ երկրի քաղաքացին 

ղեկավար պաշտոն ունենա: 

Գ.Շագոյանը հայտնեց, որ դեմ չէ երկքաղաքացիությանը, այսինքն ՀՀ քաղաքացի լինելը 

պարտադիր է: Գ.Շագոյանը հավելեց նաև, որ գիտության և կրթության ոլորտը այն ոլորտն է, 

որտեղ ինչքան շատ ունենաք այլ կրթական փորձառություն ունեցող մասնագետներ, այնքան 

արդյունավետ է: Նույնը նաև կառավարման ոլորտում: Նրանք կարող են բերել նոր 

մոտեցումներ: Չարդարացնելու դեպքում ռեկտորը կարող է հեռացնել աշխատանքից: 

Լ.Առաքելյանը խոսելով իրավաբանի հետ, հայտնեց, որ ոչ ռեկտորը, ոչ պրոռեկտորը 

քաղաքացիության սահմանափակումներ չունեն: 

Լ.Բարսեղյանը փորձեց ճշտել, արդյոք նույնը վերաբերում է դեկանին և ամբիոնի 

վարիչին, բայց Առաքելյանը պատասխանեց, որ այդ մասին չի հարցրել: 

Կ.Ավագյանը նշեց` քանի որ մենք գործ ունենք պետական հիմնադրամի հետ, որում 

պատրաստում են ռազմական կադրեր, ապա պրոռեկտորը թող լինի ՀՀ քաղաքացի: Նշեց, որ 

քաղաքացիության սահմանափակմանը կողմ է: 
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Լ.Առաքելյանը հայտնեց իր կարծիքը այն բանի մասին, որ, եթե օրենքով դա սահմանված 

չէ, ապա մենք իրավունք չունենք դնելու այդ սահմանափակումը: 

Կ.Ավագյանը նշեց, որ մենք կարող ենք ներքին կանոնադրությամբ դնել: 

Լ.Բարսեղյանը քվեարկության դրեց հետևյալը. 

Որոշեցին՝ Ո՞վ է համաձայն, որ ՀՀ քաղաքացի լինելու ցենզի հարցը թողնվի հին 

կանոնադրությամբ, որտեղ ՀՀ քաղաքացի լինելը պարտադիր չէր: 

Կողմ՝ 17, դեմ`1 (Կ.Ավագյան), ձեռնպահ`0: 

Լ.Բարսեղյանը սրբագրման համար ընթերցեց. -Ուսումնական, կրթական և գիտական 

գծով պրոռեկտորների դեպքում սահմանվեց, որ պիտի ունենան գիտական աստիճան կամ 

կոչում և վերջին 10 տարվա ընթացքում առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ, 

իսկ մյուս պրոռեկտորների դեպքում վերջին 10 տարվա ընթացքում առնվազն 3 տարվա 

համապատասխան ոլորտի աշխատանքային ստաժ առանց կոչումի պահանջի: ՀՀ 

քաղաքացին, ինչպես որ նշվել էր նախագծի մեջ հանվում է դուրս, և մնում է այնպես, ինչպես 

որ կար: 

Բ.Պողոսյանը ընթերցեց դեկանի մասով փոփոխությունը. «Ֆակուլտետի դեկան կարող է 

ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, ով ունի գիտական աստիճան ու 

կոչում, վերջին տաս տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում առնվազն երեք 

տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ»: 

Լ.Բարսեղյանը առաջարկեց քննարկել այս փոփոխությունը: 

Ե.Սերոբյանը առաջարկեց`դեկանի և ամբիոնի վարիչի դեպքոըմ «և/կամ» դրույթը հանել, 

թողնել միայն «և»-ը, մեկնաբանելով, որ դրանք ավելի նեղ մասնագիտական ոլորտներ են, և 

աստիճանը և կոչումը պետք է: 

Գ.Շագոյանը շեշտեց`կոչումը պետք չի, աստիճանը պետք է: 

Է. Մաթևոսյանը նշեց, որ պետք է լինի և՛ գիտական աստիճան, և՛ կոչում: 

Լ.Բարսեղյանը ընդհանրացրեց. 

Կա երկու մոտեցում, հետևյալն է 

1. Դեկանի և ամբիոնի վարիչի համար գիտական աստիճան և/կամ կոչում վերջին տասը 

տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում առնվազն երեք տարվա 

գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ: 

2. Դեկանի և ամբիոնի վարիչի համար գիտական աստիճան և կոչում վերջին տասը 

տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում առնվազն երեք տարվա 

գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ: 

Է.Մաթևոսյանը առաջարկեց` վերջին տասը տարվա աշխատանքային գործունեության 

ընթացքում առնվազն երեք տարվա տվյալ ոլորտի գիտամանկավարժական աշխատանքի 

ստաժ: 

Լ. Առաքելյանը նշեց, որ «և/կամ» ձևակերպումը այլևս չկա, նոր իրավական ակտով դա 

հանվել է: 

Լ.Բարսեղյանը ճշտելով դա Ա.Հովհաննիսյանից, ընդհանրացրեց տարբերակները. 

1. Դեկանի և ամբիոնի վարիչի համար գիտական աստիճան և կոչում, վերջին տասը 

տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում առնվազն երեք տարվա 

գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ: 
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2. Դեկանի և ամբիոնի վարիչի համար գիտական աստիճան կամ կոչում, վերջին տասը 

տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում առնվազն երեք տարվա 

գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ: 

 Կ.Ավագյանը հարց ուղղեց Բ.Պողոսյանին: Հարցը հետևյալն էր. «Ինչու՞ անպայման 5 

տարով է ընտրվում դեկանը, ինչու ոչ 3»: Սերոբյանը նշեց, որ դա կապ ունի նաև կրթական 

ցիկլի հետ: 

Ա.Ֆարմանյանը պատասխանեց, որ դա օրենսդրությամբ սահմանված է: 

Գ.Շագոյանը առաջարկեց երրորդ տարբերակ, որը հետևյալն էր.«Դեկանի և ամբիոնի 

վարիչի համար միայն գիտական աստիճան վերջին տասը տարվա աշխատանքային 

գործունեության ընթացքում առնվազն երեք տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի 

ստաժ»: Գ.Շագոյանը մեկնաբանեց`միայն կոչում ունեցողը չպիտի լինի դեկան կամ ամբիոնի 

վարիչ: 

Լ. Բարսեղյանը քվեարկության դրեց հետևյալ տարբերակները. 

1. Դեկանի և ամբիոնի վարիչի համար գիտական աստիճան և կոչում, վերջին տասը 

տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում առնվազն երեք տարվա 

գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ: 

2. Դեկանի և ամբիոնի վարիչի համար գիտական աստիճան կամ կոչում, վերջին տասը 

տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում առնվազն երեք տարվա 

գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ: 

3. Դեկանի և ամբիոնի վարիչի համար միայն գիտական աստիճան վերջին տասը 

տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում առնվազն երեք տարվա 

գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ: 

Քվեարկեցին ՝ 17 անդամ․ 

Առաջին տարբերակին կողմ`5  

Երկրորդ տարբերակին կողմ`2 

Երրորդ տարբերակին կողմ `10 

Գ.Շագոյանը, անդրադառնալով է.Մաթևոսյանի առաջարկին (վերջին տաս տարվա 

աշխատանքային գործունեության ընթացքում առնվազն երեք տարվա տվյալ ոլորտի 

գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ), նշեց, որ այդ առաջարկը մեր 

ժամանականրերին համապատասխան չէ: 

Լ.Բարսեղյանը շեշտեց, որ Գիտական խորհուրդը, որը ընտրելու է ամբիոնի վարիչին, 

պիտի որոշի նրա համապատասխանությունը: 

Ա.Սարգսյանը առաջարկեց վերջին «տասը տարում» ձեւակերպումը փոխարինել «վերջին 

յոթ տարում» ձեւակերպմամբ: 

Լ.Բարսեղյանը Ա.Սարգսյանի առաջարկը դրեց քվեարկության. 

Քվեարկեցին ՝  Կողմ`1, դեմ՝ 0․ ձեռնպահ՝ 5: 

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց նման քվեարկություններում, երբ առաջարկները ակնհայտ 

կերպով չեն անցնում, մանրամասն չկենտրոնանալ քվեարկության «դեմ» և «ձեռնպահ» 

քվեների վրա:  

Հարությունյանը հարգելի պատճառով հեռացավ նիստից: 

Լսեցին․ Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ մնաց հոգաբարձուների խորհուրդ 6 անդամների 

պատվիակման և գիտական խորհրդի կազմավորման հարցերի խումբը: Առաջարկվում է 
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հավասարակշռել հոգաբարձուների խորհուրդ պատվիրակված անդամների ընտրությունն 

այնպես, որ բուհն առավելագույնս հավասարակշռված ներկայացված լինի հոգաբարձուների 

խորհրդում, որ չլինի այնպիսի ռիսկ, որ բուհի կառավարումը չթեքվի որևէ մեկ ֆակուլտետի 

ուղղությամբ ու շարունակի ծռվել այդ ուղղությամբ: Կան նաև այլ ստորաբաժանումներ, 

ավագ դպրոց և քոլեջ, որոնք ևս 2-ական թեկնածուներ պետք է կարողանան առաջադրել:  

 Մեխանիզմը, ըստ աշխատանքային խմբի, հետևյալն է՝ յուրաքանչյուր ֆակուլտետ իր 

խորհրդում քննարկում որոշում և առաջադրում է երեք թեկնածու: Գիտական խորհուրդը 

ընտրում է առավելագույն քվեներ ստացած նրանցից մեկին: Քվեարկվում է մեկ քվե տալով: 

Եթե 2 թեկնածու հավասար քվեներ են հավաքում՝ քվեարկվում է երկրորդ անգամ: Հաղթում է 

յուրաքանչյուր ֆակուլտետից մեկական հոգի, որոնք առավելագույն քվեներ կստանան իրենց 

ֆակուլտետային եռյակներից: Երկրորդ փուլում մնացած 8 թեկնածուների թվին ավելացվում 

են 2-ական դպրոցի և քոլեջի թեկնածուները, նրանցից գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվում են 

երկու առավելագույն քվե ստացածները, որոնք ընտրված 4-ի հետ կազմելով 6 դառնում են 

հոգաբարձուների խորհրդի անդամ: Թեկնածու առաջադրելը իրավունք է, ոչ 

պարտականություն:  

Ա.Ենգոյանը նշեց, որ այլևս փակ գաղտնի քվեարկություն եզրույթը չեն կիրառում, նշվում 

է միայն գաղտնի: 

Բ.Պողոսյանը նշեց, որ դպրոցի և քոլեջի համար առաջարկ է եղել նրանց կոլեկտիվներից, 

որ քվեարկությունը կատարվի մեկ փուլով:  

Ս.Մարտիրոսյանը առաջարկեց, որ անկախ քվեարկությունից շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ 

4 ֆակուլտետներից ընտրվեն մեկական հոգաբարձու, իսկ դպրոցին և քոլեջին մեկական տեղ 

քվոտայով տրվեն, իհարկե 2-ական թեկնածուներից ընտրելով:  

Ա.Ենգոյանը նշեց, որ եթե ֆակուլտետների թիվն ավելանան հետագայում, խնդիր 

կառաջանա և կկաշկանդի հետագայում: Առաջարկեց լուծում, որ երկու-երեքական թեկնածու 

առաջադրվեն ֆակուլտետներից, և եթե նրանցից մեկն ընտրվում է, մյուսները չեն անցնում, 

անկախ նրանից, ավելի շատ ձայն են հավաքել մյուս ֆակուլտետի կամ ստորաբաժանման 

թեկնածուից, թե ոչ: Այսինքն, կընտրվեն առավելագույն ձայն հավաքած 6-ը, բայց պայմանով, 

որ ամեն ստորաբաժանումից մեկը լինի, դրանց մեջ դպրոցը և քոլեջը: 

Կ․Ավագյանը նշեց, որ կողմ է քվոտավորմանը, բայց առաջարկեց դպրոցից և քոլեջից մեկ 

քվոտա լինի, ամեն ֆակուլտետից մեկական քվոտա և ևս մեկն առավելագույն ձայն հավաքած 

ֆակուլտետային թեկնածուներից: Հաշվի առնելով բուհի առաջատար դերը:  

Գ.Շագոյանը հարցրեց՝ քոլեջն ու դպրոցը ինչքանո՞վ են առանձին կառույց:  

Ա․Սարգսյանը նշեց, որ ռազմական ամբիոնից թեկնածու ունենալու հարցը: Սերոբյանը 

նշեց, որ որ ռազմական ամբիոնի սպայական կազմը չի կարող ընտրովի մարմնում լինել:  

 Ս․Մանուկյանը առաջարկեց չծանրաբեռնել կանոնադրությունը, որ իրավիճակային 

խնդիրների դեպքում կանոնադրություն փոխելու կարիք չլինի և առաջարկեց, որ ընտրության 

մեխանիզմը կարգավորված լինի ներքին, ավելի ցածր կարգի փաստաթղթով:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ դա կառավարման ռիսկ է առաջանում, ու եթե դա թողնվի 

գիտական խորհրդին, կա՞ երաշխիք, որ կսահմանի, ու եթե չսահմանի՝ խնդիր կառաջանա: 

Օրինակ, հենց այս պահին, երեք ֆակուլտետից երկուական հոգաբարձու է ընտրված և մեկ 

ֆակուլտետից որեւէ մեկը չկա ՀԽ-ում: Այսինքն ճիշտ կլինի գլխավոր, փաստաթղթում 

ունենալ, որի հիման վրա գիտխորհուրդը կկազմի իր կանոնադրությունը: 
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 Գ.Շագոյանը նշեց, որ հոգաբարձուների խորհուրդը լիազորված է իր աշխատանքը 

կանոնակարգելու: 

Է․Մաթևոսյանը խնդրեց հիմնավորել դպրոցի և քոլեջի ներկայացված լինելու պահանջը;  

Կ․Ավագյանը նշեց, որ դպրոցը և քոլեջը մեկ ամիս առաջ գործադուլ էին հայտարարել 

կամ առնվազն մտադիր էին: Հանդիպման ժամանակ կոլեկտիվները բողոքել են, որ 

ներկայացված չեն կառավարման խորհրդի մարմնում, որը կառավարում է իրենց: 

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ գիտական խորհրդում ևս ներկայացված չեն: 

 Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ գոնե շանս պետք է տրվի, քանի որ ավելի քան 27 աշխատող 

ունի քոլեջը, եւ 50-ից ավելի աշխատակից ունի դպրոցը: 260 էլ պրոֆեսորադասախոսական 

կազմն է: Ֆակուլտետներ կան, որ աշխատակիցների թվով այդ երկու կոլեկտիվներն 

համադրելի են ֆակուլտետների աշխատակիցների թվերի հետ:  

Ա.Ֆարմանյանն առաջարկեց ընդհանրական ցուցակ ունենալ և նշել, որ յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետից մեկ հոգաբարձու կարող է ընտրվել: Նաև քվոտա տալ դպրոցին և քոլեջին:  

Կ․Ավագյանը նշեց, որ ռազմական ամբիոնից ընտրել չի կարելի, բայց ուսխորհուրդը 

այնքան խելամիտ է գտնվել, որ ուսանողներից ընտրված մեկ հոգաբարձու հիմա 

ներկայացնում է ռազմական ամբիոնըև հույս հայտնեց, որ ուսխորհուրդը կշարունակի այդ 

պրակտիկան: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ դա կանոնադրական կարգավորման մեջ հնարավոր չէ 

ներառել:  

Ե.Սերոբյանը 8 ամսվա ընթացքում դպրոցի ու քոլեջի հետ շփումներում զգացել է, որ 

տեղեկացվածության խնդիր կա ու ներկայացված լինելը հոգաբարձուների խորհրդում այդ 

ստոաբաժանումներին պետք է: Կողմ է ինչպես երկուսին մեկ տեղ տալու, այնպես էլ 

Ա.Ենգոյանի առաջարկին:  

Լ.Բարսեղյանը փորձեց ընդհանրացնել: Ֆակուլտետների հնարավոր ավելացման 

դեպքում լուծումը հետևյալն է․ բոլոր ֆակուլտետները, քոլեջը և դպրոցը կարող են 

անսահմանափակ թվով թեկնածուներ առաջադրել, գիտական խորհրդում գաղտնի 

քվեարկությամբ: Յուրաքանչյուր օղակից առավելագույն քվե հավաքած մեկական անձինք 

ընտրվում են ըստ առավել քվեի հերթականության:  

 Ս.Հովսեփյանը նկատեց, որ եթե դպրոցից որևէ մեկին քվե չտան խնդիր կլինի: Նույն 

անհանգստությունը հայտնեց Գ.Շագոյանը:  

Կ․Ավագյանը հարցրեց, հնարավո՞ր է, որ դպրոցի և քոլեջի տնօրեններն ընտրվեն 

հոգաբարձուների խորհուրդ, և ինչքանով է ճիշտ գործադիր պաշտոն զբաղեցնող անձը 

անցնի հոգաբարձուների խորհուրդ:  

 Ե.Սերոբյանը նշեց, որ կա արգելք, որ որպես դեկան ինքը ունեցել է նման խնդիր, որ կամ 

հոգաբարձուների խորհրդի անդամ պետք է լիներ, կամ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ:  

 Է.Մաթևոյանը խնդրեց ճշտել, արդյո՞ք պետք է, որ գիտխորհդում ներկայացված լինեն 

դպրոցի և քոլեջի ներկայացուցիչներ: 

Լ.Առաքելյանը կողմ է, որ կապը լինի, բուհն ու քոլեջը ունենան մասնակցություն և 

իրազեկվածություն: 

Ա․Սարգսյանը նշեց, որ հնարավոր է կրճատումներ լինեն, ու այդ դեպքում բոլոր 

ստորաբաժանումներից ներկայացված լինելը կարևոր: 
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 Ս.Մարտիրոսյանը նշեց, որ դպրոցն ու քոլեջը բուհի դաշնակիցներն են, բայց կարևոր է, 

որ նրանք չլինեն շարքային դպրոց և քոլեջ, այլ պետք է բարձրացվեն: Դրանից կշահի բուհը, 

բայց պետք չէ պատկերացնել, որ միայն այդ ստորաբաժանումներից լինելու դեպքում է նրանց 

շահերը պաշտպանվելու են ցանկացած դեպքում և ինքն իրեն համարում է նաև նրանց 

ներկայացուցիչ: 

Ե.Սերոբյանն առաջարկեց, որ քվոտայի հաստատման դեպքում դպրոցն ու քոլեջը իրենք 

ընտրեն իրենց ներկայացուցչին և հարվածի տակ չդրվի բուհի գիտական խորհուրդը:  

Ս․Մանուկյանը նորից շեշտեց, որ ստորաբաժանումների ավելանալու դեպքում հայտերը 

մնում է: 

Ա.Ենգոյանն առաջարկեց, որ եթե դպրոցից և քոլեջից թեկնածուները անգամ մեկ ձայն չեն 

ստանում, այդ դեպքում այլ թեկնածուներ ներկայացնեն:  

Լ․Բարսեղյանն առաջարկեց դպրոցի կամ քոլեջի թեկնածուների ձայն չհավաքելու 

հիպոթետիկ դեպքում իրենց կոլեկտիվների մանկավարժական խորհուրդն ընտրի մեկին և 

պատվիրակի: 

Ի մի բերված առաջարկը ներկայացրեց Լ․Բարսեղյանը, առաջարկելով արտահայտվել 

սկզբունքային տարաձայնությունների դեպքում: Ստանալ թեկնածություններ մինչև 3-ական 

հոգի կամ թեկուզ անսահմանափակ թվով բոլոր ֆակուլտետներից, դպրոցից և քոլեջից, 

անցկացնել գաղտնի քվեարկություն, որի ընթացքում գիտխորհրդի յուրաքանչյուր անդամ 

քվե է տալիս ընդամենը մեկ թեկնածուի, վերջում 6 ստորաբաժանումներից յուրաքանչյուրից 

առավելագույն քվե ստացած թեկնածուներին համարել ընտրված ՀԽ կազմ: Եթե որևէ 

ստորաբաժանման ներկայացուցիչ քվե չի ստացել, առավել քվեների հերթակարգով, էլի 

ստորաբաժանումների վրա բաշխելով առավելագույն քվեներ ստացած հաջորդ 

թեկնածուներն են ընտրվում էլի ամեն ստորաբաժանումից մեկական:  

Ս․Հովսեփյանը առաջարկեց գտնել մեխանիզմ դպրոցից մեկ թեկնածու երաշխավորված 

անցնելու համար:  

Լ.Բարսեղյանը նկատեց, որ մեխանիզմը դա թույլ տալիս է, բացառիկ դեպք կլինի, եթե 

անգամ մեկ ձայն չհավաքի:  

Ե.Սերոբյանն առաջարկեց գիտխորհրդին ազատել բեռից, անհարկի հարվածի տակ 

չդնել, ու, որ ստորաբաժանումներն իրենք ընտրեն իրենց ներկայացուցիչներին:  

Լ Բարսեղյանը խնդրեց ներկայացնել, թե ինչումն է հարվածը:  

Ա․Ենգոյանն առաջարկեց, եթե երեք ստորաբաժանումներից չեն ընտրվել, ընտրության 

մյուս փուլը կայանա այդ երեք ստորաբաժանումների համար: 

 Լ.Բարսեղյանը համարեց, որ տեսական ռիսկային տարբերակի խափանման մասին է 

քննարկում գնում, ու հնարավոր է, որ նման խնդիր չառաջանա:  

 Լ․Բարսեղյանն առաջարկեց, որ եթե դպրոցից կամ քոլեջից, իրենց մանկավարժական 

խորհրդին խնդրել մեկ աշխատակցի պատվիրակել: 

Գ.Շագոյանը նշեց, որ նույն խնդիրը կարող է ծագել նաև ֆակուլտետներից 

թեկնածուների դեպքում: Ինքը կողմ է Ե.Սերոբյանի առաջարկին, իսկ հետագա 

ֆակուլտետների ավելացման դեպքում հարկավոր է տարբերակներ մտածել:  
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Ե․Սերոբյանը նշեց, որ եթե 6-ից ավել ստորաբաժանումներ լինեն, ֆակուլտետները 

կառաջադրեն իրենց թեկնածուները, գիտխորհրդում կընտրվեն առավելագույն ձայներ 

հավաքած թեկնածուները 6 ստորաբաժանումից; 

Ա.Ենգոյանն առաջարկեց հավասար ձայների կամ չընտրվելու դեպքում առավելագույն 

ստաժ կամ այլ առավելություններ կիրառել: 

 Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ խնդիրը միայն 0 քվեի խնդիրը կարող է լինել, այդ դեպքում թող 

դպրոցի կամ քոլեջի մանկավարժական խորհուրդներում հրամայական մանդատով մեկ անձ 

նշանակում է հոգաբարձուների խորհրդում: Նույնիսկ, եթե 10 ստորաբաժանում լինի ու 3 

թեկնածու լինի, առաջին 6 ստորաբաժանումների առավելագույն քվե հավաքածներից 

մեկական թեկնածուի ընտրվելը լուծում է: Դպրոցի և քոլեջի դեպքում գործում է նախորդ 

առաջարկը: 

 Ս.Մանուկյանը դեպք ենթադրեց, որ մեկ թեկնածու ստանում է բոլոր ձայները: Այդ 

դեպքում ստացվում է երկրորդ փուլի անհրաժեշտություն է առաջանում:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ ի սկզբանե երկփուլանի նախատեսելը այլ է, նման դրության մեջ 

հայտնվելն այլ:  

Կ․Ավագյանը առաջարկեց՝ քանի որ այսօր 6 ստորաբաժանում ունենք ու ֆակուլտետների 

ավելանալը մոտ ապագայում հնարավոր չէ և առաջարկեց հարցը սահմանափակել, որոշել 

ներկա պահի կառուցվածքի համար:  

Ե.Սերոբյանը ևս համաձայնեց, որ 6 ֆակուլտետ դառնալու դեպքում ամենայն 

հավանականությամբ կլինի այլ խորհուրդ, որն ինքը կորոշի ինչպես աշխատել:  

Է․Մաթևոսյանն առաջարկեց գիտխորհուրդը ներկայացված ամեն ֆակուլտետների երեք 

թեկնածուներից մեկին ընտրի: 

Ս․Մարտիրոսյանն առաջարկեց յուրաքանչյուր քվեարկողի օժտել 3 ձայնով և ունենալ 

անսահմանափակ թեկնածուներ: 

Ֆարմանյանը մեջբերեց, որ հոգաբարձուների խորհուրդը ըստ բարձրագույն և 

հետբուհական կրթության մասի օրենքի պետք է ձևավորվի բուհի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմից: Օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ կետը:  

Լ.Առաքելյանը հարցրեց՝ հաշվի առնվե՞լ է, որ ՇՊՀ-ն եռաստիճան կառույց է:  

Ե․Սերոբյանը նշեց, որ քոլեջում դասավանդում են պրոֆեսորադասախոսական կազմից:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ հիմա քննարկվում է ոչ թե բուհի, այլ հիմնադրամի 

հոգաբարձուների խորհրդի հարցը և չի կարելի անտեսել Համալսարանի մյուս 

ստորաբաժանումներին, ենթադրենք համալսարանն ունենար ավտոբուսի արտադրության 

գործարան որն ունենար 1000 աշխատակից, անկարելի պիտի լիներ անտեսել այդպիսի 

ստորաբաժանումը: Կա նաեւ «Հիմնադրամների մասին օրենք», որը թույլ է տալիս կիրառել 

նման դեպքում այդ հնարավորությունը: Իսկ միայն բուհի դեպքում այլ կլիներ խնդիրը և 

ընդունելի կլիներ միայն բուհի համար կիրառել Ա.Ֆարմանյանի մեջբերած օրենքը: ՇՊՀ 

կանոնադրությունը հիմնադրամի կանոնադրություն է եւ ոչ թե ԲՈՒՀ ՊՈԱԿ-ի:  

Վերընթերցվեցին «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները:  

Լ.Բարսեղյանը վերընթերցեց Է․Մաթևոսյանի առաջարկը՝ յուրաքանչյուր 

ստորաբաժանումից 3-ական թեկնածուների, դպրոցից և քոլեջից 2-ական թեկնածուների 

մասին, առաջարկեց, որ Է.Մարտիրոսյանը համաձայնի 3 թեկնածուների տարբերակին: Ամեն 
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եռյակից գիտական խորհուրդը 6 քվեարկությամբ ընտրում է 1-ական թեկնածու: 

Առավելագույն քվե ստացած թեկնածուները դառնում են հոգաբարձուների խորհրդի անդամ: 

Եթե որևէ ֆակուլտետի թեկնածուններ հավաքում են առավելագույն հավասար ձայներ, 

անցկացվում է երկրորդ քվեարկությունը եւ այդպես արունակ:   

Ա.Ֆարմանյանը նշեց նորից, որ խախտվում է բուհական կրթության մասին օրենքը 

Լ.Բարսեղյան նշեց, որ Հիմնադրամների մասին օրենսդրությամբ է առաջնորդվում 

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը, ոչ թե դպրոցի, քոլեջի, ռազմական ամբիոնի կամ 

բուհերին վերաբերող օրենքի համաձայն: Եվ առաջարկեց քննարկել արդյո՞ք երկու 

հոգաբարձուների խորհրդի ձևավորման կարիք կա, բուհի և հիմնադրամի, և ինքը 

հանդիսանալով հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ իրավասու չէ 

բարձրագույն ուսումնական հաստատության հոգաբարձուների խորհրդի անդամների 

ընտրության մասին խոսելու: 

Որոշեցին՝ ամեն ստորաբաժանումից առաջարկվում է երեքական թեկնածու (կետ 27) 

Քվեարկեցին՝ 15 անդամ 

Կողմ 15 դեմ 0 ձեռնպահ 0 

Լսեցին․ Լ.Բարսեղյանը առաջարկեց գիտխորհրդի հետ առնչվող կետերի 

փոփոխությունների քննարկում սկսել: Նշեց, որ, ըստ աշխատանքային խմբի 

առաջարկության, գիտական խորհրդում ընդգրկվում են 3 խումբ աշխատակիցներ, ի 

պաշտոնե ընդգրկվում են՝ ռեկտորը, գիտական խորհրդի քարտուղարը, 2 պրոռեկտորները, 3 

կենտրոնների տնօրենները (4-րդ կենտրոնի տնօրեն պրոռեկտորը նախորդում նշվել է), 

գիտական քարտուղարը, ֆակուլտետների 4 դեկանները, ռազմական ամբիոնի պետը, քոլեջի 

տնօրենը, դպրոցի տնօրենը: Թվով 14՝ ի պաշտոնե: 2-րդ խմբում ռեկտորի նշանակմամբ 

թողնվել է երկու տեղ՝ ներքին շահառու չհանդիսացող գործատու և ներքին շահառու 

չհանդիսացող շրջանավարտ: 3-րդ խմբում ընտրովի անդամներն են, ֆակուլտետի կոչում 

ունեցող դասախոսներից՝ սույն կանոնադրության և ֆակուլտետների օրինակելի 

կանոնադրությանն համապատասխան: Միանգամից առաջարկվեց հանել «օրինակելի» բառը, 

որպես մեխանիկական արտացոլում կանոնադրությունում՝ մշակված օրինակելի 

կանոնադրությունից: Գիտական խորհրդի անդամների թվի 25%-ը սովորողներ են, որոնց 

առաջադրում են ֆակուլտետների ուսանողական խորհուրդները, իսկ ընտրվում են ՇՊՀ 

ուսխորհրդի կողմից: Քանի որ ամբիոնները 13-ն են և ամբիոնների հավասար ներկայացման 

սկզբունքը կիրառելով առնվազն 13 անդամ էլ ամբիոններից է լինելու: Առնվազն 25% 

ուսանողներից ընտրելու դեպքում ստացվում է 9 կամ 10 ուսանող: Բարսեղյանն առաջարկեց, 

որ գիտական խորհրդում ընդգրկվի կամ դոկտորի կոչում ունեցող ամենաերիտասարդ կամ 

ամենատարեց անձը: Առաջարկեց, որ նաև բուհում ձևավորվի դոկտորների խորհուրդ, որը 

կարող է բուհում քննարկել, նոր որոշել: 

Ա․Ենգոյանն ամենաերիտասարդ դոկտորի թեկնածությանն էր կողմ:  

Ս․Մանուկյանը նշեց, որ անհասկանալի է ինչու է ռեկտորը պարտադիր գիտական 

խորհրդի նախագահ: Ռեկտորը վարչական գործերով կզբաղվի, իսկ գիտական խորհրդի 

քարտուղար կարող է լինել գիտական բարձր հեղինակություն ունեցող անձ, որը կկառավարի 

գիտական ուղղությունները:  

 Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց դա քննարկել մի փոքր ուշ: 

 Լ.Բարսեղյանը գիտխորհրդի ձևաչափի մասին քննարկում հրավիրեց: 
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Կ․Ավագյանը առաջարկեց 1 դոկտորի փոխարեն ընդգրկել ևս մեկ գործատու:  

Բ.Պողոսյանը նշեց, որ աշխատանքային խորհուրդը ստացել է հակառակ առաջարկը, որ 

գործատուի փոխարեն 2 դոկտոր ներգրավիր գիտական խորհրդում:  

Արհմիության նախագահ Խաչատրյանն առաջարկեց, որ գործատուներ լինեն 

ֆակուլտետների խորհրդում: Իսկ գիտական խորհրդում ավելանան դոկտորներ:  

Կ․Ավագյանն առաջարկեց, որ 4 ֆակուլտետների խորհուրդներում լինեն մեկական 

գործատու, որոնցից մեկը կնշանակվի գիտխորհրդում: Դա հնարավորություն կտա 

գործատուներին խորհրդակցական մարմին ձևավորել և ներկայանալ գիտական խորհրդում:  

Է.Մաթևոսյանը շեշտեց ամբիոնների կարևորությունը և ամբիոնների 

ծանրաբեռնվածությունը կրող վարիչների ներառումը գիտական խորհուրդը, ուղղակի այդ 

դեպքում ավտոմատ ներառելու դեպքում չեն լինի ընտրովի և դա էլ կբերի գիտական 

խորհրդի ուռճացմանը, քանի որ պետք կլինի ավելացնել ընտրովի անդամների թիվը:  

Ե․Սերոբյանն առաջարկեց ռեկտորին ազատել հայեցողական նշանակումներից 

գիտական խորհրդում: Փաստացի 10 անձ արդեն ներառվում է ռեկտորի նշանակմամբ: Եվ 

առաջարկեց ընտրել հայեցողաբար նշանակվող երկու անձանց փոխարեն ընտրել կամ 

ուսանող կամ պրոֆեսորադասախոսական կազմից:  

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց Բ.Պողոսյանին ասել իրենց քննարկման արդյունքը՝ 

գիտխորհրդում ամբիոնի կամ ոչ ամբիոնի վարիչի ընտրության վերաբերյալ նշեց ռիսկ, որն 

հետևյալն էր․ ամբիոնների վարիչների գիտխորհրդում չնշանակման դեպքում ամբիոնների 

վարիչների գիտխորհրդի որոշումների կատարման պատրաստակամության նվազում կլինի: 

Դիմեց Է.Մաթևոսյանին, որն էլ նշեց, որ չեն մասնակցել այս հարցի քննարկմանը 

աշխատանքային խմբում: 

Ս.Մանուկյանը նշեց, որ գիտական խորհուրդը քննարկելու է զուտ գիտական հարցեր, և 

մեր երկրում արատավոր պրակտիկա է ղեկավարներին նշանակել գիտական 

խորհուրդներում, իսկ կան գիտնականներ, որոնք որևէ ամբիցիա չունեն կառավարելու և 

ուղղակի ուզում են զուտ գիտությամբ զբաղվել, և նման մարդիկ շատ կարևոր կլինեն 

գիտխորհրդում: Իսկ եթե էքսցեսներ լինեն, այդ դեպքի համար կա ռեկտոր, որն էլ կարող է 

լուծել նման հարցերը: 

Գ․Շագոյանը նշեց, որ ամբիոնի վարիչ սովորաբար ընտրվում են հենց գիտական բարձր 

հեղինակությամբ մարդիկ, որոնց ներկայությունը պետք է գիտական խորհրդում: 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե քանի ամբիոնի վարիչ կընտրվի 13-ից, եթե ազատ 

ընտրությամբ լինի ընտրությունը ամբիոններից: Հնչեցին տարբեր կարծիքներ՝ 5-10-11-13:  

Ս․Մարտիրոսյանը նշեց, որ կարևորում է գործատուների, ոչ շահառու, այլ շահակից, 

ավելի շատ ներկայացված լինելը: Եվ կողմ է, որ գործատուներն ավելի շատ ներկայացված 

լինեն:  

Լ․Բարսեղյանը խնդրեց ճշտել, թե կա՞ արդյոք հրամայական նորմ, որ գիտական խորհրդի 

կեսից ավելին լինեն ընտրովի անդամներ: Աշխատանքային խմբի ղեկավար Բ.Պողոսյանն 

հաստատեց, որ այո, կա նման նորմ:  

Է.Մաթևոսյանը նշեց, որ հիմնական գործատուն դպրոցներ տնօրեններն են և իրենց հետ 

շատ լավ ֆակուլտետներում համագործակցում են, հատկապես կրթական ծրագրեր գրելիս: 
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Համագործակցում են նաև շրջանավարտների հետ, որոնք աշխատում են դպրոցում: Այսինքն 

մեխանիզմը կա համագործակցելու և պարտադիր չէ գործատուին գիտխորհրդում 

ամրագրելը: 

Կ․Ավագյանը համամիտ լինելով Ս․Մանուկյանի հետ, նշեց, որ ամբիոնի վարիչները, եթե 

հեղինակություն են ամբիոնում, ուրեմն կընտրվեն: Ուղղակի պետք է շանս տալ, որ 

ցանկացած դեպքում այլ թեկնածուներ էլ շանս ունենան ընտրվելու և դա կբերի նրան, որ 

ամբիոնների վարիչներն ավելի շատ կսկսեն հաշվի նստել:  

Գ.Շագոյանն հարցրեց, արդյո՞ք չենք խախտում օրենքը գործատու և շրջանավարտ 

մտցնելով: Իրավաբան Հովհաննիսյանը նշեց, որ բուհի հավատարմագրման կանոնների մեջ 

կա նման պահանջ:  

Ե․Սերոբյանը նշեց, որ հավատարմագրման համար կան չափորոշիչներ, թե որքանով են 

գործատուները և շրջանավարտներն ընդգրկված կառավարման գործընթացում: 

Գիտխորհուրդը ևս կառավարման մարմին է և պատասխանատու է բուհի ուսումնական 

պլանների համար: Դա հավատարմագրման համար որոշակի վարկանիշային միավորներ է 

բերում և նշանակություն ունի:  

Գ․Շագոյանը նշեց, որ այդ դեպքում գիտական խորհրդում պետք է ընդգրկվեն 

գործատուներ, որոնք ունեն պրոֆեսորադասախոսական փորձ կամ գիտական կոչում: 

Ե.Սերոբյանը չհամաձայնվեց: 

Ա.Ֆարմանյանը նշեց, որ կառավարման համակարգն են հոգաբարձուների խորհուրդը և 

ռեկտորը, իսկ մոդելը փոքր ֆակուլտետի խորհուրդը և դեկանն է: Այսինքն գիտական 

խորհուրդը չի համարվում կառավարման խորհուրդը: Հոգաբարձուների խորհրդում կան 

գործատուներ և ճիշտ կլինի ունենալ ֆակուլտետային խորհրդում: Պարտադիր պայման չկա 

որ գիտական խորհրդում լինեն գործատուներ, ընդամենը պետք է, որ ինչ-որ մի 

մակարդակում նրանք ընդգրկված լինեն:  

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե հնարավո՞ր է լուծումը տեսնել այսպես, որ ֆակուլտետները 

կարող են իրենց կանոնադրություններում նշել և ֆակուլտետների խորհրդում ներառել 

գործատուների, Ա.Ֆարմանյանն էլ համաձայնվեց:  

Ն.Ավետիսյանը, որը ևս զբաղվում է բուհի հավատարմագրման գործընթացով, նշեց, որ 

եթե գիտական խորհրդի գործառույթների մեջ մտնում է ուսումնական պլանների և գիտական 

ծրագրերի մշակումն ու հաստատումը, չնայած գործատուն կապ չունի մշակման հետ, բայց 

իրեն թվում է, որ գործատուները պետք է ընդգրկված լինեն հաստատման մեջ:  

 

 

 

Լսեցին՝ Լ.Բարսեղյանը առաջարկեց, որ գիտական խորհրդից հանվի գործատուի մեկ 

տեղը բայց պայմանով, որ գործատուներ ընդգրկված լինեն բոլոր ֆակուլտետային 

խորհուրդներում, եթե առարկություններ կան, թող արտահայտվեն:  

  Առարկություններ չեղան:  

Բարսեղյանն առաջարկեց քննարկել շրջանավարտի լինելու հարցը:  

Ս․Մանուկյանը նշեց, որ մեկ նշանավոր շրջանավարտի առակայությունը պետք է դիտարկել 

միայն որպես դրական:  
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Գ.Շագոյանը նշեց, որ եթե պարզ չէ, թե ինչ շրջանավարտի մասին է խոսքը, ինչ 

որակների, անիմաստ է քննարկել դա:  

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց հանել նաև շրջանավարտի տեղը գիտական խորհրդից: 

Առարկություններ չեղան: 

 

 

Լսեցին՝ ամբիոնների կողմից ներկայացուցիչները, որոնք պետք է ընտրվեն: 

Քննարկումների արդյունքում ստացվում է 2 մոդել: Եթե ամբիոնների վարիչները 

նշանակվում են, ապա ընտրովի անդամների թվն էլ է ավելանում և ստացվում է մոտ 70 

անդամով գիտական խորհուրդ:  

Մյուս մոդելով, ամբիոններն ընտրում են մեկական գիտական խորհրդի անդամ: Երկու 

մոդելն էլ ունեն ռիսկեր:  

Որոշեցին ՝ Երկու սցենարների քվեարկություն առաջարկվեց  

Առաջին տարբերակին կողմ չկար: 

Երկրորդ տարբերակին կողմ՝ 17, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 0:  

Լսեցին՝ Գիտխորհրդի ձևավորման պրոցեսում, երբ ամբիոններին տրվում իրավունք 

ընտրել ԳԽ անդամներին, պետք է ընտրվեն ֆակուլտետների գիտական աստիճան և/կամ 

կոչում ունեցող դասախոսներից: Հարց առաջացավ կա՞ այնպիսի ամբիոնի վարիչ, որը այս 

պայմաններին չի բավարարում: Սերոբյանն ասեց, որ չկան:  

Ընդհանուր թվով ստացվեց 14 հոգի՝ ի պաշտոնե և նշանակովի, և 23 հոգի ընտրովի 

անդամ:  

Առաջարկեցին՝ Գիտական խորհրդում դոկտորների ընդգրկումն ավելացնելու համար 1 

ամենաավագ և 1 ամենաերիտասարդ դոկտորներին ներառել ԳԽ:  

Ե.Սերոբյանը հարցրեց ՝ նշանակովի թե ընտրվի կլինեն դոկտորները: Ճշտվեց, որ կլինեն 

նշանակովի: Ստացվում է 39 անդամով գիտական խորհուրդ:  

Ե.Սերոբյանն առաջարկեց, որ հնարավոր տարբերակ կլիներ 30 հոգանոց գիտական 

խորհուրդ ձևավորելու, եթե բոլոր ամբիոններից չընտրվեին ԳԽ անդամներ:  

 Բարսեղյանը նշեց, որ առաջարկների փաթեթը համալսարանի աշխատանքային խումբն 

արդեն քննարկել է, աշխատանքային խմբում կոնսենսուսով ընդունված առաջարկները նոր 

ներկայացվեն հոգաբարձուների խորհրդի քննարկմանը, բայց հիմա հնչում է 

աշխատանքային խմբի առաջարկների արմատական վերափոխման առաջարկ: Երկրորդ․ եթե 

գիտական խորհրդի անդամների թվի իջեցումը այդքան կարևոր է, ապա ո՞րն է ԳԽ 

անդամների ամենաարդյունավետ քանակը և առաջարկեց, որ եթե Սերոբյանը չի պնդում, այդ 

հարցը քվեարկության չդնի: Առաջարկը Ե.Սերոբյանն ընդունեց, ասաց որ չի պնդում:  

Որոշեցին՝ գիտական խորհրդում ներգրավել 2 դոկտորի՝ ամենատարեցին եւ 

ամենաերիտասարդին, որոնց պետք է նշանակի ռեկտորը:  

Քվեարկեցին. կողմ՝ 14, դեմ՝ 1 (Ա․Խաչատրյանը), ձեռնպահ՝ 3, Գ․Շագոյանը, Լ․

Առաքելյանը, է․Մաթևոսյանը: 

Լսեցին՝ Լ․Բարսեղյանը խնդրեց ներկայացնել գիտխորհրդի քարտուղարը ինչպես է 

նշանակվում և ինչ պահանջներ կան նրա նկատմամբ: Ե․Սերոբյանը պատասխանեց, որ 



ՇՊՀ ՀԽ նիստի արձանագրություն, 19.01.2019  

 30 
 

հայեցողական պաշտոն է, հաստիքացուցակով նախատեսված: Գիտխորհրդի քարտուղարի 

հաստիքը մտած է ռեկտորի աշխատակազմի մեջ:  

Ս․Մանուկյանը հարցի գիտխորհրդի նախագահի և ռեկտորի նույնացման խնդիր: Նշվեց, 

որ օրենքը թույլ չի տալիս տարանջատել և այլ գիտխորհրդի նախագահ ընտրել:  

Ա․Ենգոյանը նշեց, որ աշխատանքային խնբի ձևակերպումը՝ 48-կետի երրորդ ենթակետի 

վերաբերյալ նշեց, որ նախորդ ձևակերպումը շատ ավելի ճիշտ է, որովհետև, եթե հանվեն 

միջանկյալ բառերը, կստացվի որ «գիտխորհուրդը կազմակերպում և անցկացնում է 

մրցույթների արդյունքները»: 48 կետի 9 ենթակետի վերաբերյալ՝ շնորհում է գիտական 

կոչումներ, կազմակերպում, անցկացնում և հաստատում է ֆակուլտետների դեկանների, 

ամբիոնների վարիչների, պրոֆեսորադասախոսական համակազմի թափուր պաշտոնների 

տեղակալման մրցույթների արդյունքները, լսում և գնահատում է (բավարար կամ 

անբավարար) ֆակուլտետների դեկանների հաշվետվությունները.,-այստեղ սխալ է 

համարում «․․․մրցույթների արդյունքները և՛ լսում, և՛ գնահատում ֆակուլտետների 

դեկանների հաշվետվությունները» և առաջարկեց թողնել հին ձևակերպումը:  

 Լ․Բարսեղյանը խնդրեց Բ.Պողոսյանին ճշտել տվյալ կետի փոփոխման 

անհրաժեշտությունը, օրինակ արդյունքը հաստատվո՞ւմ է, թե՞ ամրագրվում է:  

Ե.Սերոբյանն ասաց, որ հարցը երևի նորից նախորդ ՀԽ-ի ներկայացրած, բայց 

չգրանցված փոփոխությունների մեջ է:  

Բ.Պողոսյանն համաձայնեց, որ մնա նույն ձևակերպումը, ինչպես հնում, բայց ավելացվեն 

կենտրոնների տնօրենները:  

Լ․Բարսեղյանը ճշտեց, որ Ա.Ֆարմանյանն առաջարկում էր, որ եթե ամբիոնի վարիչն 

ընտրվում է գիտխորհրդում, ուրեմն գիտխորհրդին էլ թող հաշվետու լինի:  

 Բարսեղյանն հարց դրեց, թե գիտականության ու կրթության տեսակետից, ո՞րն է ավելի 

ճիշտ, ամբիոնի վարիչի հաշվետու լինելը գիտական խորհրդի՞ն, թե՞ ֆակուլտետի խորհրդին: 

Նշվեց, որ գիտխորհուրդը ծանրաբեռնված կլինի: Ե․Սերոբյանն ասաց, որ ֆակուլտետը 

շրջանցել: 

Ս․Մարտիրոսյանը նշեց, 20, 9, 48-7-ում կա ՇՊՀ մրցանակներով, շքանշաններով ու 

մեդալներով պարգևատրելու կետ մասին, իսկ ամբիոնի խնդիրներում չկա ՇՊՀ նշումը: 

Ինչպես նաև առաջարկեց անկյունների անվանակոչումներից հրաժարվել: Շքանշանն ու 

մեդալը դարձնել եզակի թվով: 

Ս․Մանուկյանն հարցրեց, որ եթե ամբիոնների հաշվետվությունները տանում ենք 

ֆակուլտետ, ապա ու՞ր ենք տանում կենտրոնների հաշվետվությունները: Կենտրոնի 

տնօրենը չի ընտրվում:  

Գ.Շագոյանը նշեց, որ ամբիոնների վարիչները իրենց բաժիններում ներկայացնում և 

ֆակուլտետների խորհրդում ներկայացնում են հաստատման: 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց առարկություններ կա՞ն, որ ամբիոնի վարիչներն հաշվետու 

մնան ֆակուլտետներին: Հարցրեց նաև, թե ռազմական ամբիոնն ո՞ւմ է հաշվետու: 

Պատասխանեց Մկրտչյանը, որ՝ գիտխորհրդին:  

Առարկություններ չեղան:  
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Բ.Պողոսյանը հարցրեց 50 կետի վերաբերյալ, թե ինչպես նաև ընտրովի անդամներ, 

ֆակուլտետի գիտական աստիճան և/կամ կոչում ունեցող դասախոսներից;  

Լ.Բարսեղյանն հիշեցրեց, որ «և»-ը հանում ենք, մնում է՝ «կամ»-ը: Բ․Պողոսյանը ճշտեց, որ 

այդ դեպքում ստացվում է, որ գիտխորհրդում կարող է ընտրվել կոչում ունեցող և աստիճան 

չունեցող դասախոսը:  

Բ․Պողոսյանը նշեց, որ քիչ առաջ գիտխորհրդի խնդիրը քիչ առաջ փորձում էին լուծել 

դոկտորների պարտադիր ներգրավմամբ: Հիմա ասում ենք, որ կոչում ունենա, աստիճան 

չունենա: Ե.Սերոբյանը նշեց, որ արվեստի և սպորտի բնագավառում հենց այդպես է ճիշտը: Բ․

Պողոսյանն առաջարկեց առանձնացնել, բացառությամբ արվեստի և սպորտի բնագավառի, 

թե չէ կստացվի, որ կոչում ունեցողն առանց աստիճանի կհայտնվի գիտխորհրդում:  

Ա.Ենգոյանն ասաց, որ հենց այդպես էլ որոշել ենք: Թողնում են «կամ»-ը կամ «և» -ը, քանի 

որ իրավական տեխնիկան թույլ չի տալիս: Առաջարկում է «կամ»-ը:  

Հանվեց «և» ձևակերպումը:  

98-րդ կետի 5 մասի վերաբերյալ Ա․Ենգոյանը առաջարկեց հանել «օրինակելի» բառը, եւ 

ձեւակերպել այսպես.«քննարկում, ընդունում և գիտական խորհրդի հաստատմանն է 

ներկայացնում ֆակուլտետի կանոնադրությունը»: Ստացվում է, որ մեկ ակտը 2 անգամ է 

հաստատում: Մի դեպքում ընդունվում է, մյուս դեպքում հաստատվում է:  

Բ․Պողոսյանը ներկայացրեց, որ գործընթացը հետևյալն է բուհի գիտական խորհուրդն 

հաստատում է ֆակուլտետի մեկ օրինակելի կանոնադրություն, որից հետո յուրաքանչյուր  

ֆակուլտետ մշակում է արդեն իր կանոնադրությունը, որն էլ ներկայացնում է հաստատման 

գիտխորհրդում:  

Ա․Ենգոյանն ասաց, որ գրված է «գիտական խորհրդի հաստատած օրինակելի 

կանոնադրության հիման վրա», այսինքն այդ օրինակելի կանոնադրությունն արդեն առկա է: 

Առաջարկում է հանել հաստատում է բառը և գրել ֆակուլտետում ֆակուլտետայինը մշակել, 

ընդունելուց հետո, հետո գիտական խորհուրդը գոնե հավանությանն է արժանացնում կամ 

ֆակուլտետի խորհուրդն է հավանության արժանացնում, գիտական խորհուրդն՝ 

հաստատում: Ուղղակի հարցն այն է, որ մեկ ակտը երկու անգամ տարբեր մարմիններում չի 

կարող հաստատվել:  

Լ.Բարսեղյանն ընթերցեց գործող կանոնադրության 98 ․5 կետը:  

Ա.Ենգոյանը և Լ․Բարսեղյանը քննարկեցին սխեման, որ օրինակելի կանոնադրության 

հիման վրա ֆակուլտետում մշակվում է կանոնադրությունը, բայց, եթե և ինքն ընդունի ուրեմն 

ընդունված է, երկրորդ մարմինն այլևս չի կարող ընդունել: Կարելի է հանել ընդունում բառը, 

կամ փոխել գիտխորհրդում հաստատում բառով:  

6*-րդ ենթակետում Ա․Ենգոյանն առաջարկեց ՇՊՀ գիտական խորհրդի ընտրությունը 

բերել առաջ: Պ․Պողոսյանն ասաց, որ նման առաջարկ եղել է: 6 կետը բաժանվել է երկու մասի, 

երկրորդ մասը դարձվել է 7-րդ կետ: Ե.Սերոբյանը ճշտեց, որ «Գիտական խորհուրդ» բառերն 

առաջ բերելով ստացվում է հետևյալ տարբերակը: 6) ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի 

ընտրությանը առաջադրում է ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդում ֆակուլտետի 

ներկայացուցիչների թեկնածուներին․ և 7) ընտրում է ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի անդամներ 
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ֆակուլտետի ամբիոնների կողմից առաջադրված գիտական աստիճան և/կամ կոչում ունեցող 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներից՝ ապահովելով յուրաքանչյուր 

ամբիոնի ներկայացուցչի ներգրավվածությունը:  

Լ․Բարսեղյանը ճշտեց՝ 7-րդ կետի վերաբերյալ հարցեր կա՞ն: Բ․Պողոսյանն ասաց, որ 6-րդ 

կետն ուղղակի կիսված է:  

102․-ի վերաբերյալ:  

Ա․Ենգոյանը նշեց, որ ինչ ասում է, վերաբերելի է նաև 110 կետին ևս և ընթերցեց 

աշխատանքային խմբի փոփոխության առաջարկը: Խնդիրը վերաբերում է դեկանի 

ընտրությանը գիտական խորհրդում՝ «ձայների կեսից ավելին՝ պարզ մեծամասնությանը» 

ձևակերպմանը: Պարզ մեծամասնությունն ընդհանրապես ավելորդ բառեր են: Եթե ասում ենք 

«գիտխորհրդի ներկա անդամների կեսից ավելին», այստեղ պետք է քվորումի խնդիրն 

անպայման դնել, «բայց ոչ պակաս՝ քան ...» և քվորումի խնդիրը դվի և առանց քվորումի 

որոշումներ չպետք է ընդունվեն, քանի որ տեսականորեն հնարավոր է, որ 5 հոգի մնացած 

լինի նիստին և 3 ձայնով ընտրվի դեկան:  

Լ․Բարսեղյանն հետաքրքրվեց, թե ֆակուլտետների կանոնադրությամբ ինչ կարգ է 

նախատեսված է: Սերոբյանը նշեց, որ հստակ նշված է՝ երկու երրորդով: Լ.Բարսեղյանն 

ասաց, որ երբ քվորումից անգամ մեկը պակասում է, նիստը պետք է դադարեցվի, մինչև 

քվորումը վերականգնվի:  

Ա.Ֆարմանյանն առաջարկեց ցուցակային կազմի 50%+1 ով ընտրել, քանի որ հնարավոր է 

տարբերակ, որ ներկա եղող 2/3-ի 50%+1-ով 12 հոգով դեկան ընտրվի:  

Լ․Բարսեղյանն ասաց, որ ենթադրվում է, որ գիտխորհուրդը շահագրգիռ մարդկանցից է 

կազմված և, եթե օբյեկտիվորեն բացակա է անդամը, ինչու՞ բարդացնել և դարձնել 

ցուցակային կազմի կեսից ավելի: Այսինքն եթե 2/3-ը ներկա է, դրա կեսը ամբողջ կազմի 1/3- է, 

+1 քվեով կարող է ընտրվել, այսինքն մոտ 34%-ով կարելի է դեկան ընտրել, ապա ոչ 

շահագրգիռ անդամներին հաջորդ անգամ ֆակուլտետի խորհրդում գիտխորհրդի թեկնածու 

չեն ընտրի եւ բացակայության մասին բացատրություն կպահանջեն: 

Ս․Մանուկյանն առաջարկեց, որ դեկանը շատ պատասխանատու աշխատանք է 

կատարում և ընդամենը 4 անձ ընտրելու մասին է խոսքը: Առաջարկեց բարձր շեմ դնել: 

Գ․Շագոյանը ցուցակայինի 50%+1-ի մասին, այն է 20-ի որոշմամբ դեկանի ընտրությունը 

համարեց նորմալ: 

Լ.Բարսեղյանը նշեց 2 տարբերակի առկայություն՝ 1-ը աշխատանքային խմբի 

առաջարկը, և երկրորդը՝ քվորումի ավել բարձր շեմով տարբերակը: Նշեց, որ քանի որ 

ֆակուլտետի կանոնադրությունն հաստատվում է գիտխորհրդում, ապա քվորումը պետք է 

այդ կանոնադրությամբ լինի արդեն սահմանված: Քանի որ այն 2/3 է, կարելի է բարձրացնել 

ընտրության շեմը՝ ներկաների 50%+1: Ենգոյանը նշեց, որ կարող է դեմ քվեարկեն, բայց պետք 

է քվորումը լինի առկա: Բ․Պողոսյանն նշեց, որ հնարավոր է դեպք, երբ կեսից ավելին 

հավաքեն 2 թեկնածու՝ ասենք 14 և 15 ձայն:  

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց ցուցակային կազմի կեսից ավելիով դեկանի ընտրության 

տարբերակին մասին, եթե առարկություններ կան ՝ արտահայտվեն:  
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Ս․Մանուկյանը կիսվեց մտահոգությամբ, որ կարող է իրավիճակ լինի, որ մի քանի ամսով 

մարդ չընտրվի: Ե․Սերոբյանը նշեց, որ բացառված չէ: Լ․Բարսեղյանն ասաց, որ այդ դեպքում 

պաշտոնակատար է լինելու և հարցրեց,-այդ դեպքում ինչպե՞ս է նշանակվում թափուր տեղը: 

Ֆակուլտետի կանոնադրության մեջ դա կարգավորվա՞ծ է: Ն․Ավետիսյանը նշեց որ այո, 

կարգավորված է:  

Ա․Ենգոյանը նշեց, որ նույնը վերաբերելի է նաև 110-րդ կետին, ամբիոնի վարիչներին: Եվ 

այստեղ էլի մի թերություն կա, գրված է, որ ՇՊՀ ռեկտորը ընտրությունների արդյունքներով 

ընտրված դեկանին հաստատում է պաշտոնում և սահմանված կարգով կնքում 

աշխատանքային պայմանագիր: Բայց ՀՀ-ում պաշտոնները լինում են ընտրովի և 

նշանակովի: Հաստատովի պաշտոն չունենք: Առաջարկեց հաստատումի փոխարեն գրել՝ 

նշանակում է: 

 Մաթևոսյանն առաջարկեց գրել՝ «հաստատում է ընտրությունների արդյունքները և 

նշանակում»: Ա.Ֆարմանյանը նշեց, որ ռեկտորը կարող է չհաստատել գիտական խորհրդի 

որոշումը: Նույն կերպ ռեկտորի ընտրության դեպքում հոգաբարձուների խորհուրդն ընտրում 

է, բայց հաստատում է հիմնադիրը:  

Ա.Ենգոյանն ասաց, որ միևնույն է, կառավարության որոշման մեջ չի նշվում «հաստատել 

ռեկտորի պաշտոնում», այլ գրվում է «նշանակել ․․․»:  

Ե․Սերոբյանը ևս ասաց, որ նշանակում է:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ փաստորեն հաստատել բառը չկա և այդ անալոգիան պետք է 

տարածել նման կետերի վրա, եթե էլի կան: 

Ա․Ենգոյանը 110 կետում «փակ գաղտնի քվեարկության» ձևակերպումից առաջարկեց 

հանել «փակ» բառը: 

Ս.Մարտիրոսյանը 17-րդ հոդվածում՝ «․․․ՇՊՀ-ն կարող է անձամբ զբաղվել 

ձեռնարկատիրական գործնեության տարբեր տեսակներով» ձևակերպման մեջ «անձամբ» 

բառն ավելորդ համարեց: Լ․Բարսեղյանն ասեց, որ հավանական է գրված է իրավաբանական 

անձ իմաստով:  

Ս․Մարտիրոսյանը փոփոխության առաջարկներից 105․1 կետի վերաբերյալ՝ «․․․ամբիոնի 

պետի տեղակալը-ուսումնական մասի պետ» առաջարկեց հանել «ը» տառը տեղակալ բառի 

վերջից: Բարսեղյանը նշեց, որ «ը» տառը պետք է այդտեղից հանել և ավելացնել «պետ» բառի 

վերջում: Գծիկը մնում է: 

Ս․Մարտիրոսյանը խնդրեց փարատել կասկածները, կապված 20 հոդվածում ՇՊՀ 

իրավունքների և պարտականությունների հետ, որի հետ կապ ունի նաև 10-րդ հոդվածը: 

Այստեղ «բացելու բանկային հաշիվներ» ձևակերպումում ճի՞շտ է, հանել «ու» տառը: Լ․

Բարսեղյանն առաջարկեց հանել: Ս․Մարտիրոսյանը նշեց, որ այն կա՝ մշակելու, 

կազմակերպելու, հաստատելու բառերում ևս:  

Լ․Բարսեղյանն ասեց, որ խմբագրությունն անելուց հետո ուրեմն, պետք է խնդրենք բուհի 

մասնագետներին զբաղվել սրբագրմամբ:  
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Կ․Ավագյանն ասեց, որ, եթե սրբագրում է լինելու, ՀԽ-ն կարող է հաստատել միայն 

նախնական տարբերակը, քանի որ կարող են տարբերություններ առաջանալ նիստի 

արձանագրության բնորոշումներիև որոշումների տեքստերի ու սրբագրված տարբերակի 

միջև:  

Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ խմբագրությունն հաստատում է ՀԽ-ն, իսկ սրբագրումը 

տեխնիկական պրոցես է և իմաստային փոփոխություններ չեն կարող լինել:  

Գ․Շագոյանն առաջարկեց, որ սրբագրումից հետո տարբերակն ուղարկվի բոլոր 

հոգաբարձուներին, ճշտման:  

75 կետի վերաբերյալ: Բարսեղյանը նշեց, որ տեքստում կա բակալավրի, մագիստրոսի 

հիմնական, բայց ավելացվել է մագիստրոսի և հետազոտողի հիմնական ծրագրերով: 

Առարկություն կար «հետազոտող» բառն հանելու մասին:  

Գ․Շագոյանն ասաց, որ քանի որ իմաստը եղել է մի բառով փոխարինել ասպիրանտներ, 

հայցորդները բառերը, բայց դրանով հակադրվում է մագիստրոսի և բակալավրիատի 

ուսանողի հետ, որը նույնպես հետազոտող է և առաջարկեց գրել հայցորդները և 

ասպիրանտները:  

Պ․Բարսեղյանը խնդրեց ճշտել՝ արդյո՞ք հայցորդն ու ասպիրանտը նույնն են:  

Ասվեց, որ տարբեր են: 

Ս․Մանուկյանը նշեց, որ կա միտում, որ բոլոր ծրագրերը դառնում են գիտակրթական 

հետազոտական: Այդ դեպքում հնարավոր է ստորաբաժանում կլինի ապագայում, որտեղ 

կլինեն հետազոտողներ: 

Գ․Շագոյանը նշեց, որ այդ դեպքում չի լինի հետազոտողի հիմնական կրթական ծրագիր, 

ուղղակի կունենա հետազոտող կարգավիճակ: Առաջարկեց նաև, որ եթե խոսքը հոդվածում 

միայն կրթական ծրագրի մասին է, «հայցորդը» կարելի է չդնել, այլ միայն «ասպիրանտներ» 

բառով բավարարվել, քանի որ հայցորդները կրթական ծրագիր չեն անցնում, իրենք 

միանգամից հանձնում են մինիմումներ: 

Ն․Ավետիսյանը նշելով, որ եռաստիճան համակարգ լինելով, կարևոր է նշել բակալավրի, 

մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական ծրագրով: Լ.Բարսեղյանը հարցրեց ՝ հետազոտող 

բառը ներառու՞մ է ասպիրանտը և հայցորդը:  

Գ․Շագոյանը նշեց, որ եռաստիճանի մասին խոսելու դեպքում, երրորդ աստիճանը 

թեկնածուական աստիճան ստանալու համար կրթությունն է, իսկ այդ աստիճանն 

հաստատոմ է ԲՈԿ-ը: Մինչև այդ, պետք է ունենալ գիտխորհուրդ, որի դեմ այդ 

պաշտպանությունը նախնական կկայանա, որ հետո այն հաստատվի ԲՈԿ-ում: Հարցրեց 

՝լիցենզիա ունի՞ բուհը, որ առաջարկում է հայցորդի կամ հետազոտողի կրթական ծրագիր: 

Ե․Սերոբյանն ասաց, որ այո ունեն, այլապես ինչպե՞ս կառաջարկեն: Համալսարանը 

կրթական ծրագիրն է իրականացնում, ԲՈԿ-ը տալիս է կոչումը այնպես, ինչպես 

բակալավրիատն ավարտողի դիպլոմը տալիս է պետական քննական հանձնաժողովը, ոչ թե 

բուհը:  

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց սահմանել, թե ում է կրթություն տալիս բուհը, որպեսզի 75-րդ 

հոդվածը հստակ ձեւակերպվի: Բակալավրի, մագիստրոսի և՞․․․: Հարցրեց ՝ «հետազոտող» 
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բառը որտեղի՞ց է հայտնվել: Ն.Ավետիսյանը պատասխանեց, որ որակավորումների ազգային 

շրջանակով է հաստատված դա:  

 Լ.Բարսեղյանը հարցրեց «հետազոտողի կրթական ծրագիր» ձևակերպմանն ո՞վ է դեմ 

արտահայտվում:  

Ա.Ֆարմանյանն ասաց, որ փաստաթղթերում օգտագործվում է «հայցորդ» բառը: Եթե 

սովորողների մասին ենք խոսում, հետբուհական կրթության մասին օրենքում սահմանված 

են, թե ով է դասախոսը, ով է ուսանողը ․․․և այլն: Հետազոտողը չկա: Կա ասպիրանտ, հայցորդ:  

 Գ.Շագոյանը նշեց, որ տրված դիպլոմում նշվում է բակալավրի, մագիստրոսի կամ 

ասպիրանտի դիպլոմ և չկա հետազոտողի դիպլոմ հասկացություն:  

 Բարսեղյանն ասաց, որ օրենքում քանի որ չկար «հետազոտող» բառը, խնդիր կա, եթե 

դրա փոխարեն գրվի «ասպիրանտական, հայցորդական կրթական ծրագրերով»:  

 Ն.Ավետիսյանը նորից ասաց, որ որակավորումների ազգային շրջանակում կա 

սահմանված հետազոտողի կրթական ծրագիր:  

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց բացատրել, թե դա ինչ իրավական ակտ է:  

Ն.Ավետիսյանն ասաց, որ կա կառավարության որոշում՝ 2017 թվականի հունիսին 

ընդունված, ուր կա բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական ծրագրերի մասին 

հիշատակում:  

Լ.Բարսեղյանն ամփոփեց, որ եթե իրավական ակտում կա հետազոտողի կրթական 

ծրագիր՝ գրվում է հետազոտողի, եթե չկա, գրվում է հայցորդական և ասպիրանտական 

ծրագրեր:  

Գ․Պետրոսյանն ընթերցեց, որ օրենքում 23-րդ կետ կա, որ հետազոտողը դա 

հետբուհական կրթության է որակավորման աստիճան է, որը շնորհվում է մագիստրոսի կամ 

դիպլոմավորված մասնագետի աստիճան ունեցող անձանց ասպիրանտուրայում եռամյա 

հետբուհական կրթական ծրագրով ատեստավորման արդյունքում:  

Կ․Ավագյանը նշեց, որ կա հետբուհական մասնագիտական ծրագիր: Լ.Բարսեղյանն հենց 

այդպես էլ առաջարկեց գրել 75 կետում: 

Ներկա դասախոսներից Մելքոնյանը նշեց, որ ՀՊՃՀ-ն ինքն էր ընդունել նման կրթական 

ծրագիր, բայց նշվում էր, որ դասընթացն անցել են:  

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց, որ, եթե կան բուհում փաստաթղթեր, որոնցում կա 

հետազոտողի կրթական ծրագիր, թողնել այնպես ինչպես կա աշխատանքային խմբի 

առաջարկում:  

Բ.Պողոսյանը հարցրեց «...պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան», 

որ գրված է այդպես թողնե՞լ, թե՞ դարձնել «ՈԱՇ-ի համապատասխան»: Որոշեց թողնել 

նույնը: նույնը 117-ում:  

62-րդ կետի վերբերյալ Բ․Պողսյանն ասաց, որ հարց է առաջացել՝ կոչումի, աստիճանի 

պահանջի մասին պրոռեկտորի պահանջը տարածել կենտրոնների տնօրենների վրա:  

Ս․Մանուկյանը խնդրեց ճշտել, թե ի՞նչ կենտրոններ կան: 

 Բ.Պողոսյանը ներկայացրեց, որ բուհն ունի 1․ Արտաքին համագործակցության և 

հասարակության հետ կապերի կենտրոն, 2․ Գիտական քաղաքականության և որակի 

ապահովման և կառավարման կենտրոն, 3․ գրադարան, ուսումնագիտական 
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խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ԴՏ կենտրոն: 4. Լեզուների կենտրոն: Ե․

Սերոբյանը նշեց, որ լեզուների կենտրոնն այս կենտրոնների շարքում չէ:  

Ս․Մանուկյանը նշեց, որ օրինակ գլխավոր գրադարանավարի համար կոչումը պարզ է, որ 

պարտադիր չէ, բայց աշխատանքային փորձ ունենալու պահանջին կողմ է:  

Ե․Սերոբյանը շեշտեց, որ լրիվ անվանումը «գրադարան, խորհրդատվական կենտրոն» է:  

Ա․Սարգսյանը գտնում է, որ պետք է ցենզը պահպանել: Ս․Սահակյանը հարցրեց, թե 

մրցույթով չե՞ն ընտրում: Բ.Պողոսյանն ասացմ որ ոչ, պրոռեկտորին համարժեք 

նշանակումներ են:  

Կ․Ավագյանը նշեց, որ որակավորման կենտրոնի տնօրենը պետք է, որ կապ ունենա ԲՈԿ-

ի հետ և պահանջները ԲՈԿ-ի հետ աշխատելու որակին պետք է համապատասխանեն;  

 Ն.Ավետիսյանն ասաց, որ կրթության որակի ապահովմանն է, վերաբերում այդ 

կենտրոնի գործնեությունը: Կ․Ավագյանը ճշտեց՝ միայն կրթակա՞ն և ոչ թե գիտական 

աշխատանքների որակ և այլն: 

Նշվեց, որ հավաստագրերի, հավատատարմագրման գործընթացի, լիցենզավորման 

պատասխանատուն, կազմակերպիչը որակի ապահովման կենտրոնն է: Սերոբյանը նշեց, որ 

կառավարման ֆունկցիաներում էլ կա այդ կենտրոնը: 

 Լ.Առաքելյանն արտահայտվեց, որ ռեկտորը կարող է պահանջներ դնել:  

 Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց քվեարկել․ ո՞վ է կողմ, որպեսզի թողնվի այնպես, ինչպես կա, 

առանց ցենզավորման:  

Դեմ չկար:  

Առաջարկեց Ա.Ֆարմանյանը․ ինչպես դեկանների, ամբիոնների վարիչների, այնպես էլ 

քոլեջի և դպրոցի տնօրենի ընտրությունը թողնել գիտխորհրդին:  

Բ․Պողոսյանն ճշտեց, որ այդ տնօրենները ոչ թե նշանակվեն, այլ ընտրվե՞ն գիտական 

խորհրդի կողմից:  

Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ մյուս դպրոցների դեպքում խորհուրդներն են ընտրում, այստեղ 

անալոգիան գիտխորհրդին տալ ընտրելու իրավունքը կոլեկտիվ պատասխանատվության 

սկզբունքի կիրառումն է, ի տարբերություն հայեցողականի:  

 Կ․Ավագյանը նշեց, որ հանրակրթական և ավագ դպրոցներում ծնողական խորհրդից 

անպայման ներկայացուցիչ պետք է լինի դպրոցի տնօրենի ընտրությանը: Եթե 

գիտխորհուրդն է ընտրում, այդպիսի ներկայացուցիչ լինելու հարց էլ է առաջանում: 

Լ․Առաքելյանն առաջարկեց, որ ընտրությունը կատարի խորհուրդը, նշանակի լիազոր՝ 

կոնկրետ դեպքում ռեկտորը: 

 Ե․Սերոբյանը նշեց, որ համաձայն է Ավագյան Կարենի հետ, որ դպրոցում էլ կարող է 

խորհուրդ ձևավորվել, որտեղ ծնողի ձայնն հաշվի կառնվի, բայց հետո այնուամենայնիվ 

նշանակումը կատարում է ռեկտորը, քանի որ նույնիսկ դպրոցներում, երբ հավասար ձայներ 

են հավաքում թեկնածուները, նշանակման հարցը հասնում է վերադասին՝ մարզպետներին և 

կառավարությանը ավագ դպրոցների դեպքում:  
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 Լ․Առաքելյանը նշեց, որ ԿԳՆ-ում դպրոցների տնօրենների ընտրության նոր կարգ է 

մշակվում, այն գրեթե պատրաստ է, ուր նշված է, որ ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչները 

խորհրդում լինում են պարզապես ընտրիչներ, այսինքն իրենք փոխանցում են ծնողական 

խորհրդում կայացած որոշումն ընդամենը, գալիս են քվեարկված արդյունքներով: Եվ կա 

հիմնադրամ-դպրոց, ուր դպրոցի տնօրենն ընտրվում է հոգաբարձուների խորհրդում:  

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց ճշտել, թե այս մոդելի համատեքստում ինչ է առաջարկում 

Առաքելյանը:  

Լ.Առաքելյանն ասեց, որ առաջարկում է մրցույթ:  

Լ․Բարսեղյանը ճշտեց, որ Առաքելյանն առաջարկում է երրորդ մոդելը, որում 

ընտրությունն անցկացվում է հոգաբարձուների խորհրդի կողմից:  

Ե.Սերոբյանն հարցրեց, թե այդ դեպքում ով պետք է նշանակի և ռեկտորի ֆունկցիան այդ 

դեպքում որն է, երբ ավելի բարձր կառավարման մարմնում է անցնում մրցույթը;  

Կ․Ավագյանը առաջարկեց, որ մրցույթը կազմակերպվի ռեկտորի հրամանով, բայց 

մրցույթի պարտադիր տարրերից լինի, որ ներկայացվող ծրագրերն անպայման քննարկվեն 

դպրոցի մանկավարժական խորհրդում և ծնողական խորհրդում: 

Լ.Բարսեղյանը հարցրեց, մրցույթն ո՞վ է անցկացնում; 

Ե.Սերոբյանն ասաց, որ քանի որ ԿԳՆ-ում ձևավորվում է նոր կարգ, ապա ինքն ավելի 

քան համոզված է, որ հիմնադրամներում եղած դպրոցներում տնօրենների ընտրության 

մասին այնտեղ ևս անդրադարձ կլինի: Նշեց, որ հիմնադրամներում եղած դպրոցները լուրջ 

խնդիրներ էլի ունեն, չեն ստանում պահպանման ծախսեր, ոչ էլ ուսուցիչներն օգտվում են 

սոցփաթեթից: Նախարարությունում այդ մասին խոսվել է: Եթե այդ ամենը փոփոխվելու է, 

առաջարկում է հետաձգել այս հարցը, քանի որ ինչ փոփոխություն էլ կատարվի հիմա, հետո 

իմպերատիվ ինչ որ որոշում կարող է նախարարությունն ընդունել, ու նորից ստիպված ենք 

լինելու նորից փոխել:  

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե տնօրենի հետ պայմանագիրն ինչ ժամկետով է կնքվում:  

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ անժամկետ է կնքվել:  

Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, որ այդ պայմանագրերը սեպտեմբերին են կնքվում;  

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց այս համակարգը թողնել նույնը, հետագայում 

անդրադառնալու պայմանով: Հարցրեց ՝ առարկություններ կա՞ն:  

Առարկություններ չեղան:  

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց աշխատանքային խմբի առաջարկած փոփոխությունների այլ  

փաթեթի հետ կապված դիտողություններ առաջարկություններ, եթե կան, հայտարարվեն:  

Այլ առաջարկներ չեղան:  

Որոշեցին՝ Լ․ Բարսեղյանը կանոնադրական փոփոխությունների քննարկված 

ամբողջական փաթեթը դրեց քվեարկության: 

Քվեարկեցին:  

Կողմ 18 դեմ 0 Ձեռնպահ 0 

 

Օրակարգի 2 հարցը: 

2) ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի պաշտոնի համար մրցույթի հայտարարում: (Կից տեսեք 

հավելվածը՝ հայտարարության նախագիծը) 
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Լսեցին՝ Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց ռեկտորի պաշտոնի մրցույթի համար 

հայտարարության տեքստը, որն ինքն էր մշակել և նախօրոք ուղարկվել էր բոլոր 

հոգաբարձուներին: Նշեց նաև, որ փոփոխություններ և այլ առաջարկներ չեն ստացվել և, եթե 

այդպիսիք հիմա կան, հոգաբարձուները թող ներկայացնեն:  

Ս.Մանուկյանը ժամկետների հետ կապված առաջարկ ներկայացրեց, որ ներկայացնելու 

վերջնաժամկետը, փետրվարի 14-ը հինգշաբթի է, միգուցե երկարացվի:  

 Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց՝ ինչն է հիմքում ընկած: Նշեց, որ առաջնորդվում են ՇՊՀ 

ռեկտորի ընտրության կանոնակարգով, որի մեջ էլ փոփոխություններ են արվել նախորդ 

նիստում: Կանոնակարգում գրված է, որ փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև մրցույթից 5 օր 

առաջ, և մրցույթը կայանում է հայտարարությունից մեկ ամիս անց: Բայց քանի որ մրցույթն 

ընկնում է փետրվարի 19-ին, երեքշաբթի, առաջարկում է, որ հաշվի առնելով շատերի 

զբաղվածությունը, մրցույթը նշանակվի 19-ին հաջորդող առաջին շաբաթ օրը: Կանոնակարգը 

հոգաբարձուները կարող են փոխել:  

 Ս․Մանուկյանը նշեց, որ համալսարանն էլ ազատ կլինի ուսանողներից:  

Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ եթե օրը փոխում ենք, ապա այն փոխում ենք ռեկտորի 

ընտրության կանոնակարգի հիման վրա: Կանոնադրության մեջ որևէ արգելք չկար նման 

փոփոխություն կատարելու համար: Սա նշանակում է, ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի 

մեջ փոփոխություններ կատարելով ՀԽ-ն կարող է մրցույթն հայտարարել նույնիսկ նիստի 

հաջորդ օրը, մրցույթի անցկացման օրը սահմանելով փետրվարի 19-ին հաջորդող առաջին 

շաբաթ օրը, և դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը թողնելով նույնը, այսինքն մրցույթից 

5 օր առաջ, որպեսզի 5 օրում բոլոր հոգաբարձուներն հասցնել ծանոթանալ փաթեթներին:  

 Լ․Բարսեղյանն ընթերցեց ռեկտորի մրցույթի 2018 թ օգոստոսի 30-ին ՀԽ կողմից 

ընդունված կանոնակարգը, որի 2.2 կետում ում նշված է ․  

«․․․2.. Խորհուրդն իր նիստում հաստատում է ՇՊՀ-ի ռեկտորի թափուր պաշտոնի 

տեղակալման համար անցկացվող մրցույթի օրը և հայտարարում համապատասխան 

մրցույթ, որը նույն օրը զետեղվում է ՇՊՀ-ի պաշտոնական կայքում: Մրցույթի օրը 

նշանակվում է խորհրդի նիստի օրվանից առնվազն 30 օրացուցային օր հետո»: Այսինքն սա 

նշանակում է որ չկա կանոնակարգը փոփոխելու որևէ խնդիր:  

 Քննարկվեց նաև հայտարարությունների հրապարակման մասը « ․․․Մրցույթի 

հայտարարությունը հոգաբարձուների խորհրդի նիստից հետո, 1 շաբաթվա ընթացքում, 

առնվազն 2 անգամ հրապարակվում է մարզային հեռուստաընկերություններով, որը ևս 1 

անգամ կրկնվում է հաջորդ շաբաթվա ընթացքում: Հայտարարման երկշաբաթյա ժամկետում 

հայտարարությունը հրապարակվում է նաև «Կրթություն» շաբաթաթերթում,ինչպես նաև 

առնվազն 3 տպաքանակ ունեցող մեկ լրագրում: Հրապարակումները կազմակերպում է 

խորհրդի նախագահը»:  

 

Լսեցին՝ Լ․Բարսեղյանն ընթերցեց նաև 2.11. կետը: 
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«Հայտերի ընդունման ավարտի հաջորդ օրը ՇՊՀ հոգաբարձուների 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: 

բ) կազմակերպում է հավակնորդների անվան և ազգանվան, գիտական աստիճանի, 

զբաղեցրած պաշտոնի, ինչպես նաև առաջադրման եղանակի վերաբերյալ տեղեկատվության 

տարածում ՇՊՀ-ում (ՇՊՀ-ի պաշտոնական կայքում, ֆակուլտետների 

հայտարարությունների տախտակներին և հայտարարությունների էկրանին)»: 

 Ըստ կանոնակարգի հավակնորդների փաստաթղթերի ընդունումն ավարտվում է 

մրցույթի ավարտից 6 օր առաջ (ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի 2․5 կետ): Լ․

Բարսեղյանն ասաց, որ եթե մրցույթի անցկացման օր նշանակվի փետրվարի 23-ին, 30-ին 

կամ մարտի 2: Առաջարկվեց մարտի 2-ը՝ մրցույթ, և հայտերի ընդունման վերջին օրը 

նշանակել փետրվարի 22-ը:  

Լ․Առաքելյանը ճշտեց, թե հնարավո՞ր է բուհի հավատարմագրման ժամանակացույցն ու 

մրցույթի պրոցեսն ինչ-որ կերպ իրար խանգարեն:  

 Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ կարիք կա մրցութային փաստաթղթերն ընդունող 4 հոգանոց 

հանձնախումբ կազմել կամ քվոտաները տալ ըստ հոգաբարձուների նշանակման 

քվոտաների: Առնվազն 3-ը պետք է լինեն փաստաթղթերն ընդունող հանձնախմբի կազմում: 

Պարտադիր հանձնախմբում պետք է լինի ՀԽ քարտուղարը: Կարող է լինել 4 հոգի:  

Առնվազն մեկ ժամ աշխատանքային օրերին հանձնախումբն ընդունելու է այդ 

փաթեթները: Սա ինչո՞վ կարող է խանգարել հավատարմագրման կամ մնացած 

աշխատանքներին: Եթե կա խանգարող ինչ որ բան, թող արտայատվեն ներկաները:  

 Հոգաբարձու Ա․Խաչատրյանն առաջարկեց, որ քանի որ բուհը հավատարմագրման 

պրոցեսում է, իսկ մայիսին նշվելու է բուհի 85-ամյակը, հետաձգել մրցույթը:  

 Բարսեղյանն ասաց, որ հենց նոր թվարկեց բոլոր այն աշխատանքները, որոնք կապված 

են մրցույթի կազմակերպման հետ, և չի կռահում, թե ինչ խանգարիչ հանգամանք կարող է 

լինել, երբ հոգաբարձուների խորհրդից 3 հոգի օրական մեկ ժամ է հատկացնելու փաթեթներն 

ընդունելու համար, ուսանող հոգաբարձուներն այսպես, թե այնպես բուհում են: Հնարավո՞ր է, 

որ փաստաթղթերի ընդունման ժամի խնդիր կա: Խաչատրյանն ասաց, որ միջոցառումները 

պատշաճ կերպով անցկացնելու համար մինչև սեպտեմբեր մրցույթն հետաձգելը ճիշտ է 

համարում, որպեսզի Ե.Սերոբյանը, որը տեղյակ է և հավատարմագրման պրոցեսներից, և 

մայիսին նախատեսվող միջոցառումների ընթացքից պատշաճ կազմակերպի այդ ամենը:  

 Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ հոգաբարձուների պարտականությունն է թափուր տեղի 

համար մրցույթ հայտարարելը: Հարցրեց, թե ինչո՞վ կարելի է պատճառաբանել հետաձգումը: 

 Խաչատրյանը նորից կրկնեց, որ միջոցառումների բարձր մակարդակով անցկացումն է 

իրեն մտահոգում:  

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց ասել, թե մրցույթն ինչո՞վ է խանգարում: Խաչատրյանը 

պատասխանեց, որ եթե նոր ռեկտոր լինի, ավելի անտեղյակ կլինի այդ միջոցառումներից:  
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 Ա.Ենգոյանն ասաց, որ այդ դեպքում կօգնի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար 

Սերոբյանը, որը նաև փորձված պրոռեկտոր է:  

 Լ.Բարսեղյանը բացատրեց, որ ՀԽ-ն 8 ամիս Ե.Սերոբյանին ծանրաբեռնել է ռեկտորի 

պարտականություններով, փոխել է կանոնադրություն, փոխել է ռեկտորի ընտրության 

կանոնակարգը, պատրաստվել և պատրաստվում է ընտրությունների, նման անկանոն 

վիճակը, երբ չկա ռեկտոր, ինչքան էլ ջանա պաշտոնակատարը, անհնար է նրանից 

պահանջել ռեկտորի ջանքեր: Ժամանակավորությունը ինչքա՞ն կամ ինչպե՞ս կարող է օգուտ 

տալ: Մրցույթի հետ կապված աշխատանքներն ընդամենը հետևյալն են՝ 3-4 հոգաբարձու, 

օրական մեկ ժամ հայտերն են ընդունում և մեկ օր էլ կահավորվում է մի դահլիճ կամ սրահ, 

լրատվության բաժինն իր գործն է անում, կան դրանով զբաղվող հաստիքներ:  

Ա.Ֆարմանյանը նշեց, որ սեպտեմբեր տեղափոխելը լուրջ պրոբլեմներ կառաջացնի: 

Մինչև մայիս պետք է ներկայացվի ընդամենը հավատարմագրման հայտը: Փորձագիտական 

խմբին բուհում սպասելու ենք հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին: Այսինքն սեպտեմբերին նոր 

ռեկտոր ընտրելը կբարդացնի վիճակը:  

Հավատարմագրման գործընթացներում ներգրավված Մելքոնյանը նշեց, որ 

հավատարմագրման գործընթացում հնարավոր են աշխատաոճի փոփոխություններ նոր 

ռեկտորի դեպքում:  

Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ ողջամտության կանխավարկածով այսօրինակ 

հաստատությունները պետք է, որ ունենան ինստիտուցիոնալ հիշողություն, բուհն անցել է 

ցնցումներով, ռեկտորի պաշտոնակատարն ստացել է պատշաճ լիազորություններ, 

ամբողջությամբ ռեկտորի լիազորությունների սահմանում է գործում: Եվ այս պայմաններում 

մենք ուղղակի պարտականություն ունենք ռեկտորի մրցույթ անցկացնելու: Խնդրեց ասել, թե 

եթե 8 ամիս պաշտոնավարել է Ե.Սերոբյանը, ևս 8 ամիս ավելացնելու դեպքում ի՞նչ է 

փոխվելու: 

 Խաչատրյանը նշեց, որ հնարավոր է, որ մինչև 85-ամյակը ռեկտոր չընտրվի:  

Ա.Ենգոյանն ասաց, որ ոչ մի խնդիր չկա, եթե չընտրվի, թող շարունակի պաշտոնավարել 

ԺՊ-ն: 

Լ․Բարսեղյանն ասաց, որ եթե-ներով առաջնորդվելը ճիշտ չի համարում:  

Լ․Առաքելյանը նշեց, որ ՇՊՀ-ն պետք է առաջնորդվի հիմնադրամներիի մասին օրենքով և 

պետք է արագ թափուր տեղը լրացվի:  

Լ․Բարսեղյանն ասաց, որ ՀԽ անդամներն իրենց լիազորություններն ստացել են 

օգոստոսի 6-ին, լուծել են խնդիրները փուլ առ փուլ, հետո մի պահի պարզվեց, որ անգամ 

կանոնադրական փոփոխությունները գրանցելն է խնդիր, ու նորից մրցույթ հայտարարելու 

փոխարեն պաշտոնակատար են ընտրել: Այսինքն, եթե այդ խնդիրը չլիներ, մրցույթն անցած 

նիստին կհայտարարվեր:  

Լ․Առաքելյանը ճշտեց, որ օրակարգի առաջին կետում քննարկված կանոնադրական 

փոփոխությունները պետական ռեգիստ են ուղարկելու, և եթե այդ փոփոխությունների 

վերաբերյալ առարկայական առարկություններ լինեն, խնդիր չի՞ առաջանա մրցույթի վրա 

ազդելու տեսակետից:  

Ա.Ենգոյանն ասաց, որ անհրաժեշտ փոփոխություններն հաստատված են, իսկ այս 

փոփոխություններն հետո կապված մրցույթը խնդիր չունի: 
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Ս․Մարտիրոսյանը նշեց, որ հոբելյանների վրա կենտրոնանալով մրցույթ հետաձգելն իր 

համար հասկանալի չէ:  

Առաջարկեցին՝ Բարսեղյանն առաջարկեց ամփոփել:  

Փաստաթղթերի ընդունումն ավարտել փետրվարի 22-ին:  

Ե․Սերոբյանն առաջարկեց բուհից դուրս պահել փաստաթղթերի փաթեթները: 

Քարտուղար Կ.Ավագյանն ասաց, որ իրավունք չունի բուհի ռեկտորի մրցույթին ն 

վերաբերող փաստաթղթերը պահել այլ տարածքում: Առաջարկեց չհրկիզվող պահարան 

գտնել բուհի տարածքում կամ գնել: Ե․Սերոբյանն ասաց, որ կա նման պահարան: 

 Տեքստի վերաբերյալ Գ․Պետրոսյանն առաջարկեց սահմանել պահանջվող նկարի 

չափսերը և քանակը: Որոշվեց 3x4 սմ, սմ չափի մեկ նկար պահանջել հավակնորսներից:  

Հայտարարության Զ․ կետի վերաբերյալ Գ․Պետրոսյանն հարցրեց, ինչ-որ ֆորմատ 

լինելու՞ է, թե ինչ-որ ազատ շարադրության կարգի է լինելու:  

Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ թող առաջնորդվեն մրցակցային կանոններով, մեկը կարող է 

400 էջ գրել, 30 րոպեում կարող է տեսագրած ֆիլմ ցույց տալ անգամ:  

Գ․Պետրոսյանն առաջարկեց, որ ֆորմատ այնուամենայնիվ դրվի: 

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց ավելացնել Զ կետում՝ Յունիկոդ, 12 տառաչափ, A4 թղթով, 

էլեկտրոնային տարբերակը լինի Word ձեւաչափով:  

Ս․Մանուկյանը հարցրեց «․․․կարող է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացի» ձևակերպումը մնու՞մ է: 

Լ․Բարսեղյանը պատասխանեց, որ դա կանոնադրությունից է եկել, և չի փոխվել:  

Ս․Մանուկյանն առաջարկեց հայտի կենսագրականի հավելվածի աղյուսակից «խնդրվում 

է» բառերն հանել: Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե կա՞ն առարկություններ: Առարկություններ 

չեղան, որոշվեց հանել: 

Ա.Ֆարմանյանն առաջարկեց կիրառել հայեցակարգին վերաբերող չափորոշիչներ:  

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց ներկայացնել թե ինչ չափորոշիչներ են նպատակահարմար 

գտնում, որ ավելացվի:  

Ա.Ֆարմանյանն ասեց, որ կա կառավարության մշակած հայեցակարգի ներկայացման 

պահանջներ, թե ինչպիսին պետք է լինի, ինչ մասերից բաղկացած լինի այն:  

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե արդյո՞ք այդ պահանջներն ունիվերսալ և կիրառելի են, 

համալսարանի զարգացման հայեցակարգի համար վերաբերելի՞ են: 

Ա.Ենգոյանը նշեց որ այո, վերաբերելի են:  

Գ.Շագոյանը գտավ որոշման հղումը և ներկայացրեց հոգաբարձուներին:  

Առաջարկեցին՝ Լ.Բարսեղյանն ամփոփեց առաջարկը․ հայտի Զ կետում ավելացնել, որ 

«ՇՊՀ զարգացման հայեցակարգը պետք է կազմված լինի ՀՀ կառավարության 2015 թ. 

հունվարի 22-ի նիստի թիվ 2 արձանագրային որոշմամբ սահմանված՝ «Հայեցակարգերի, 

ռազմավարությունների, ծրագրերի կազմման մեթոդական ուղեցույցի» համապատասխան: 

Հղումը՝ https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2015/01/2-

5_1ardz.pdf?fbclid=IwAR1OKo94abrx7e77qVcW0a9t0rVjmrZRBcqaIjG1UngAc-GjS11a3wg33fQ   

 

https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2015/01/2-5_1ardz.pdf?fbclid=IwAR1OKo94abrx7e77qVcW0a9t0rVjmrZRBcqaIjG1UngAc-GjS11a3wg33fQ
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2015/01/2-5_1ardz.pdf?fbclid=IwAR1OKo94abrx7e77qVcW0a9t0rVjmrZRBcqaIjG1UngAc-GjS11a3wg33fQ
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Լ․Առաքելյանը նշեց, որ հաճախ է լինում, երբ դպրոցի տնօրենների ծրագրերը իրար շատ 

նման են, և հնարավոր է՝ արտագրված: Կարո՞ղ է ՀԽ-ն ինչ որ լծակներ մշակել հեղինակային 

իրավունքների պաշտպանության, որ հայեցակարգերի որակն հասկանալի լինի: Նշեց, որ 

նման ծրագիր ԲՈԿ-ը ունի: 

Լ․Բարսեղյանն հարցրեց, որ եթե այդ ծրագիրը մատչելի չէ, Word և Յունիկոդ տեքստ 

պահանջելով գոնե հնարավորություն է ստեղծվում առնվազն Գուգլի մեջ գտնել, 

հատվածական որոնումներ տալ: Չկա նաև այլ բուհերի ռեկտորների թեկնածուների 

հայեցակարգերի բազա, որպեսզի համեմատվի: Հարցրեց նաև, թե ուրիշ ինչ հաստատություն 

կա, որ կարող է օգնել տվյալ հարցում: Ե․Սերոբյանը նկատեց, որ հարցն այն է, որ 

թեկնածուները կարող են ուսումնասիրել մի քանի բուհեր, և կլինեն գաղափարներ, որոնք այլ 

բուհերում առաջարկվել են և դրանց կիրառումը հնարավոր է լավ արյունք տա, այդ դեպքում 

հարց է առաջ գալիս, դա կարելի՞ է արգելել, մեղադրել: 

Լ․Բարսեղյանն ասեց, որ Սերոբյանն իրավացի է, սակայն ՀԽ-ն իրավունք ունի հարցնել, 

թե այս պարբերությունը, կամ տվյալ պարբերության կեսը ամբողջությամբ կրկնում է որևէ 

համալսարանի թեկնածուի հաեցակարգը, և պետք է բացատրվի, թե ինչու է ամբողջությամբ 

կրկնում: Դրա համար գտնել է պետք, և խելացի մարդը ուղիղ չի տեղադրի, այլ գոնե իր 

խոսքերով կարտահայտի գաղափարը:  

Ա.Ենգոյանն ասեց, որ ամբողջ խնդիրն այն է լինելու, որ պարզվի, թե ինչ-որ տեղից 

արտագրածն է, այլ թե ինչպես է պատկերացնում իր գրածի իրագործումը թեկնածուն:  

Ա․Սարգսյանը առաջարկեց թեկնածուների «․․․մինչև 30 րոպե ելույթ ունենալու և 

պատասխանելու ․․․ », բայց կանոնակարգի 4,7 կետում խորհրդում նշված է, որ ծրագրային 

ելույթների համար տրվում է առավելագույնը 10 րոպե տևողությամբ ելույթի իրավունք:  

Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ անցած նիստում այդ կետը փոխվել է և ճշտեց Ա․Սարգսյանը 

որտեղից վերցրած կանոնակարգն է ընթերցում: Ա․Սարգսյանն ասաց, որ կայքից բեռնված: 

Լ.Բարսեղյանը հայտարարեց, որ փաստորեն կայքում թարմացված չէ կանոնակարգը:  

Ա.Ենգոյանն ասաց, որ եթե անգամ այդպես էլ մնա, միևնույնն է, հակասություն չկա, 

քանի որ ելույթի և հարցերին պատասխանելու համար տրվում է 30 րոպե:  

Լ․Բարսեղյանն ասաց, որ անցած նիստին քննարկեցինք, ու փոխեցինք գրված «մինչև 10 

րոպե» և «նիստը փակ» ձևակերպումները և դարձվեց մինչև 30 րոպե ելույթ և նիստը՝ դռնբաց, 

նիստին ներկա եղող ուսանողներն ու աշխատողներն էլ հարցեր տալու իրավունք են 

ունենալու: Սակայն այդ ընդունված փոփոխություններով փաստաթուղթը ինչ-որ 

պատճառներով ՇՊՀ կայքում զետեղված չէ, չեն թարմացրել, հիննէ մնացել ու առաջացնում 

են նման հարցեր: Հարց է առաջանում, ի՞նչ անել, որ ՀԽ ընդունած փաստաթղթերն 

հրապարակվեն, թարմացվեն կայքում: Գուցե նույնիսկ կանոնադրությունն էլ չի փոխված, 

համապատասխան վերջին փոփոխությամբ:  

 Ա.Ենգոյանը հարցրեց, թե ո՞վ է կայքի սպասարկման պատասխանատուն:  

 Մելքոնյանը պատասխանեց, որ կայքի պատասխանատուն ֆիզարձակուրդում է՝ Մերի 

Աղաբաբյանն է:  
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Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ Մերի Աղաբաբյանին վերջերս անձամբ ուղարկված 

փաթեթները անմիջապես տեղադրվել են կայքում: Բայց 3 կամ 6 ամիս առաջ ընդունված որոշ 

փաստաթղթեր չեն փոխվել:  

Ա.Ենգոյանն առաջարկեց ուղարկել վերջին նիստերի փաստաթղթերը, տեղադրման 

համար:  

ՀԽ քարտուղար Կ․Ավագյանը ձայն խնդրեց և ասաց, որ արձանագրության կազմման 

համար իրեն տրվում է երեք աշխատանքային օր, սակայն երկար նիստեր են կայանում և 

մինչև ֆիլտրվում, գրանցվում է բոլորի խոսքերը, հնարավոր է ավելի երկար ժամանակ 

անցնի, օրինակ 6 օր և ավելի, այսինքն խախտվում է ժամկետը:  

 Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ ՀԽ աշխատակարգում է գրված, որ ՀԽ 2018 թ օգոստոսին 

կայացած առաջին նիստում քննարկվել է ՀԽ աշխատակարգը: Ա.Ենգոյանն էլ բավականին 

առաջարկներ է ուղարկել: Բայց դրանից հետո ժամանակ չի եղել անդրադառնալու 

աշխատակարգին և աշխատել դրա վրա, որի մեջ գրված է այդ երեք օրը: Կարող ենք հաջորդ 

նիստերից մեկում քննարկել:  

Կարեն Ավագյանն ասաց, որ եթե նիստերը կարճ են տևում, խնդիր չի առաջանա, բայց 10 

ժամյա նիստերի դեպքում անհնար է տեղավորվել:  

 Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց համարել, որ տվյալ աշխատանքի համար տրված է 5-6 կամ 

ավել օրեր մինչև աշխատակարգն հաստատվի: Ե.Սերոբյանն համաձայնեց: 

Առարկություններ հոգաբարձուների կողմից չեղան: 

Ռեկտորի մրցույթի հայտարարության տեքստի վերաբերյալ այլ առաջարկներ չեղան  

Լ․Բարսեղյանն առաջարկեց, որ արժե հնարավորություն տալ հավակնորդներին մինչև 

հայտերը ներկայացնելը այցելել ՇՊՀ և նրա ստորաբաժանումներ, ծանոթանալ, տեսնել, 

դիմել Ե.Սերոբյանին այդ ամենը կազմակերպելու համար: Ճշտվեց ռեկտորի աշխատավարձի 

չափը: Ե.Սերոբյանը պատասխանեց՝  700000 դրամ, ներառյալ հարկերը: 

Հայտերն ընդունելու ժամ առաջարկվեց 15:30-16:30: 

Լ․Բարսեղյանն հայտարարեց նաև, որ փաստաթղթերն ընդունող հանձնախումբը կարող է 

4 անդամից առնվազն 2-ի ներկայությամբ ընդունել փաստաթղթերը: Առարկություններ 

չեղան: Բարսեղյանը նշեց, որ այս փոփոխությունը պետք է մտցվի նաև կանոնակարգում:  

Հայտերի ընդունման վայր որոշվեց ՇՊՀ գլխավոր մասնաշենքի «Բանականության 

բանալի» ակումբում:  

Նշվեց նաև փաստաթղթերի պահման վայրի հարցը: Ե.Սերոբյանն առաջարկեց իր 

կաբինետի չհրկիզվող պահարանը: Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ նման պահարանն անհրաժեշտ 

չէ, ընդամենը պետք է փակել թղթապանակում, սոսնձել կամ կնքել:  

Փաստաթղթերը հավակնորդից ընդունելը լինում է առնվազն երկու հանձնախմբի 

անդամով, նույնը մինչև պահարան ուղեկցելն ու փակելը:  

 Անձեռնմխելիությունը ապահովելու համար սոսնձվող թղթի վրա ստորագրվում է: 

Սերոբյանն էլ առաջարկեց, որ ինքն էլ կնիքի:  

Ընդունելիս փաթեթները լինում են բաց, ստորագրվում է յուրաքանչյուր թերթը: Կարեն 

Ավագյանը նշեց, որ հանձնախումբը կդնի մեկ ստորագրված ամփոփաթերթ, թե քանի էջ 

փաստաթուղթ կամ այլ նյութ է ստացել: Փակվում է փաթեթը, սոսնձվում: Տրվում է տեղեկանք:  
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Կ․Ավագյանը խնդրեց նաև, որ իրեն հիմնավոր բացատրվի կանոնադրության կետում 

նշված հանրային կառավարման ստաժ հասկացությունը:  

 Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց դա հոգս չդարձնել, ընդունել հայտերը, ստուգել փաթեթը: 

Իսկ թե ինչքանով է ստաժն համապատասխանում ՝ դա այլ խնդիր է:  

Ս․Մանուկյանն ասաց, որ այդ հարցը կհուզի նաև թեկնածուներին, կզանգեն և կխնդրեն 

ճշտել: Որոշվեց, որ ճշտումը կարվի Ռոբերտ Սուքիասյանից, որպես ոլորտի մասնագետ: 

Օգնություն առաջարկեց նաև ԿԳ փոխնախարար Լ.Առաքելյանը:  

Որոշեցին՝ ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթը նշանակել 2019 թ. 

մարտի երկուսին, ժամը 12:00-ին, հայտերի ընդունման մեկնարկը հայտարարության 

ընդունման հաջորդ օրվանից, վերջնաժամկետը փետրվարի 22-ին: 

Քվեարկության դրվեց հայտարարության տեքստը հաստատելու որոշումը:  

Քվեարկվեցին ժամը 12:00-ին և ժամը 11:00-ին տարբերակները:  

Ժամը 12 կողմ էին 16 դեմ էին 2 ը: Ձեռնպահ չկար  

Որոշեցին՝ Ընդունել քննարկված ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի պաշտոնի համար մրցույթի 

հայտարարումը: (Կից տեսեք հավելվածը՝ ընդունված փոփոխություններով տեքստը) 

Քվեարկեցին՝ Կողմ 18 դեմ 0 ձեռնպահ 0  

 

Օրակարգի 3 հարցը:  

ՇՊՀ հիմանդրամի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանի 

հաղորդումը ՇՊՀ ֆինանսական դրության մասին (կից ներկայացված է Ե.Սերոբյանի ՀԽ-ին 

ներկայացված փաստաթուղթը): 

Ե.Սերոբյանը նախնական տվյալներով կազմված եկամուտների և ծախսերի 

կատարողականը բաժանեց խորհրդի անդամներին: Ճշգրտությունը ավելի քան 95%-ոց է: 

Ավելի մանրամասն լինելու է ֆինանսական հաշվետվությունների հանձնումից և գնումների 

հայտարարություն տալուց հետո, երբ ընտրվի աուդիտորական կազմակերպությունը: 

Ամենաուշը մարտի 25-ին աուդիտորական կազմակերպության և բուհի ֆինանսական 

հաշվետվությունները կտեղադրվեն «Ազդարար․ամ» կայքում: Ե.Սերոբյանն ասաց, որ 30 

միլիոն վարկի թույլտվությունը, որ ստացվել է ՀԽ կողմից, չի իրացվել, քանի որ հրաժարվել 

են այդ վարկը վերցնելու գաղափարից: Հնարավոր եղավ առանց վարկի կարգավորել 

իրավիճակը: Ավելին, ամռանը վերցված 20 մլն վարկից մնացել է մարելու ընդամենը 3 մլն: 

2019 թ.-ի ամբողջ ընթացքում, անկախ կառավարչի անձից, կլիներ հոյակապ իրավիճակ, եթե 

չվճարվեր պարգևատրումներն ամբողջ ծավալով, որը կազմեց 54 մլն դրամ: 48 միլիոն էլ 

տվյալ պահին բուհի հաշվին առկա է, եթե մնար այդ 54 մլնը ևս, բուհը կունենար 100 մլն 

դրամ, որից մոտ 30 մլն կամ 27 մլն վճարվելու է հարկային պարտականությունների դիմաց, և 

3 մլն վարկի մնացորդը, որը պետք է փակվի, և չէր վտանգվի աշխատավարձ տալու պրոցեսը: 

Այժմ ծանրագույն վիճակ չէ, բայց դեռևս նեղ է: Առայժմ կարիք կա մնալու նեղ ֆինանսական 

զսպաշապիկի մեջ, հնարավորինս ծախսերն հասցնելով մինիմումի: Կա մեկ խնդիր 

փաստաթղթում, 552 մլն դրամ վճարովի ուսուցման եկամուտներից հավաքագրվել է 452 մլն 

դրամ: Հավաքագրման մասով հատուկ շնորհակալություն հայտնեց բոլոր դեկաններին: 

Իրավիճակը փրկել էր նաև հեռակայի ընդունելությունը, նախատեսված մինուս 100-150 մլնի 

փոխարեն, 30 տոկոսով ավել ուսանողներ ընդունելու շնորհիվ, արդյունքում ստացվում է 90-

100 մլն –ի դեֆիցիտ, համեմատած անցած տարվա բյուջեի հետ: Խնայողությունների գումարն 
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ընդհանուր առմամբ կազմել է 80-85 մլն դրամ: Պարզապես հավաքագրման տեսակետից, եթե 

100 մլն-ի դեֆիցիտը չլիներ, 80-85 մլն-ի խնայողությունը լուրջ էֆֆեկտ էր տալիս: Խնայվել են 

25 մլն հիմնանորոգման ծախեր 33 մլն-ից: 8 մլն 294 հազարը այդ 33 մլնից փակվել է անցած 

տարվա կրեդիտորական պարտքը: Ապրանքանյութական պաշարների ձեռքբերման 

ծախսերը, որ նախատեսված են եղել 27 մլն-ից ավել, բուհը 13 մլն-ից ավել այդտեղ է արել: 

Խնայողությունները ներկայացվող փաստաթղթում մանրամասն նշված են: Բուհը 

ճգնաժամային վիճակից դուրս է եկել, բայց դեռևս խնայողության ռեժիմով է աշխատելու:  

 Սերոբյանը խնդրեց Լ.Առաքելյանին նախարարությունում ևս մեկ անգամ բարձրացնել 

հմնադրամների դպրոցների պահպանության ծախսերի և սոցփաթեթների հարցը, քանի որ 

այդպիսի դպրոցները շատ չեն: Աշակերտների հետ անվճար պարապմունքներ է անցկացնում 

բուհը, ունի դպրոցական ավտոբուս, որի գծով էլ գրեթե 3 մլն խնայողություն է արվել, այլևս 

ամիսը 250.000 դրամով չվարձակալելու շնորհիվ:  

 Լ.Առաքելյանը ճշտեց պահպանման ծախսերի շրջանակը ու ինչի հետ է կապված 

կոնկրետ թիվը:  

Լ.Սերոբյանը նշեց, որ իրավախորհրդատու Ա.Հովհաննիսյանի աշխատանքի շնորհիվ 

հավաքագրվել են նաև նախորդ հոգաբարձուների խորհրդում նշված ուսման վարձի ավելի 

քան 90 մլն պարտքերից 2 միլիոնից ավելի գումար, ուղղակի խնդիրներ են առաջանում նաև 

մարդկանց աշխատանք, գույք կամ այլ եկամուտներ չունենալու հետ կապված: Հաճախ 

ուսանողների անունով է պարտքը, որոնք չափահաս անձինք են, բայց սեփական գույք չունեն:  

Որոշեցին՝ ի գիտություն ընդունել ՇՊՀ հիմանդրամի ռեկտորի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանի հաղորդումը ՇՊՀ ֆինանսական դրության մասին:  

Քվեարկեցին ՝ 17 դեմ 0 ձեռնպահ 0  

 

Օրակարգի 4-րդ հարցը:  

ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանի 

հաղորդումը ՇՊՀ հավատարմագրման նախապատրաստությունների եւ ընթացքի մասին:  

Լսեցին. Ե․Սերոբյանը ներկայացրեց բուհի հավատարմագրման գործընթացի խնդիրները, 

աշխատանքային խմբին, որն զբաղվում է դրանով և պրոցեսի ընթացքը: Լսեցին նաև Նազելի 

Ավետիսյանին, Ա․Ֆարմանյանին, Մելքոնյանին:  

 Հարցեր առաջացան մասնագիտությունների լիցենզիաների վերաբերյալ, հեռակա և 

ստացիոնար հոսքերի վերաբերյալ:  

 Ս․Հովսեփյանն հարցրեց, թե ռեկտորի մրցույթի հայտարարումը ինչպես կարող է ազդել 

հավատարմագրման գործընթացի վրա:  

Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ ռեկտորի պաշտոնակատարը մնում է լիազորությունների մեջ, 

պարտավոր է կատարել իր պարտականությունները և շարունակում է վերահսկել 

հավատարմագրման գործընթացը:  

Ե․Սերոբյանը ասաց, որ խնդիր է առաջանում կառավարման տեսակետից, երբ 

աշխատում են առանց պրոռեկտորի: Ի պատիվ կոլեգաների, որոնք ընթացքում սատարել են, 

կատարել աշխատանքներ ստանալով նույն աշխատավարձը:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ Սերոբյանն ուներ եւ ունի պրոռեկտոր նշանակելու բոլոր 

լիազորությունները: Ե․Սերոբյանը նշեց, որ խոսվել է 3-4 անձի հետ ուսումնական գծով 
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պրոռեկտորության հարցի մասին, մարդիկ չեն համաձայնել աշխատել: Լ.Բարսեղյանն 

առաջարկեց մրցույթ հայտարարել: Ե.Սերոբյանն ասաց, որ ժամանակավոր 

պաշտոնակատարին հարցնում են, թե պրոռեկտորը նշանակվելով ինչքան է 

պաշտոնավարելու, որին ինքը պատասխան չունի, քանի որ ռեկտորի ընտրության դեպքում 

կարող է այլ պրոռեկտոր նշանակվել և մարդը երաշխիք չի ունենում, թե ինչքան է 

աշխատելու: Սերոբյանընշեց, որ միևնույնն է՝ մարդը կարող է երկու աշխատանքն էլ կորցնել, 

դրա համար չեն դիմում, բացի այդ, բոլոր հարցերը դիտարկվում են իդեալական 

աշխատանքային ֆոնի վրա, բայց իրականում բուհի իրավիճակը դեռ բավականին բարդ է: 

Լ.Բարսեղյանը հանձնարարեց ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պատոնակատարին՝ 

հավատարմագրման գործընթացի մասին առաջիկա 10-15 օրում համառոտ՝ առավելագույնը 

2 էջանոց գրավոր հաղորդում ներկայացնել իրեն՝ նաեւ ՀԽ բոլոր անդամներին տրամադրելու 

համար: 

 

 Որոշեցին՝ ընդունել ի գիտություն Սերոբյանի զեկույցը հավատարմագրման գործընթացի 

մասին:  

Քվեարկեցին ՝ կողմ 16 դեմ 0 ձեռնպահ 0 

 

Օրակարգի կետ 5․ Այլ Հարցեր  

Լսեցին՝ Ե.Սերոբյանը ներկայացրեց, որ դիմում է ստացել ԴՈՍԱԱՖ-ի նախագահ 

Արկադի Տեր-Թադևոսյանից, որը նաև դիմել է նույն խնդրանքով նախարարին, բուհի 

առանձին շինության տեսքով ունեցած 4.400 քառ մետր տարածքի վերաբերյալ (շենքային 

մակերես, որը բուհը չի օգտագործում ֆինանսական խնդիրների պատճառով, չնայած որ 

գլխավոր մասնաշենքում ուսումնական պրոցեսը երկու հերթով է կազմակերպվում, որն 

անհարիր է համալսարանին): Տեր-Թադեւոսյանը դիմել է Գյումրու Վ․Սարգսյան փ., 26 

հասցեում գտնվող, չօգտագործվող շենքից 250 քառ․ մետր տարածք ԴՈՍԱԱՖ-ին 

տրամադրելու և զինված ուժերի համար մասնագետների պատրաստման գործընթացը 

Շիրակի մարզում բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար՝ առաջարկելով նաև 

տարածքը վերանորոգել իրենց ուժերով: Խոսքը 30 տարով վարձակալության մասին է, որը 

բավականին երկարաժամկետ է: Բուհը դրանից ոչինչ չի շահում, քանի որի վարձակալության 

գումարն ամբողջովին գնում է պետական բյուջե:  

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ Գյումրում Մանկավարժական Ինստիտուտը ժամանակին 

բավականին խոշոր կորուստ է ունեցել, Հայաստանի առաջին համալսարանի շենքը, որն 

այսօր Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնին է տրամադրված մինչև 2020 

թվականը, դրանից հետո կարող է հարց դնել շենքը վերադարձնելու մասին, բայց պարզ չէ, թե 

ինչ կստացվի:  

Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, որ պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է 2020թ․-ին: Ե․Սերոբյանը 

նշեց որ, այո, հարցը կարելի է բարձրացնել, չնայած որոշումն այնուամենայնիվ կայացնելու է 

կառավարությունը:  

Նման պայմաններում Ե.Սերոբյանը բարոյական չի համարում 30 տարով տարածք 

տրամադրելու որոշում կայացնել, լինելով ժամանակավոր պաշտոնակատար: Իսկ 

ընդհանրապես գտնում է, որ պետք չէ տալ, քանի որ բուհի կարիքները թելադրում են այդ 
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շենքերը պահել, վերանորոգել, կարգավորել: Ուստի ինքը նախարարությանը տվել է 

պատասխան, որ առայժմ ձեռնպահ է մնում որոշում կայացնելիս և խոստացել է հարցը 

տեղափոխել հոգաբարձուների խորհուրդ, որպեսզի այնտեղ որոշում կայացվի: Մերժել Տեր-

Թադևոսյանին իհարկե դժվար է, բայց համալսարանն էլ իր շահեր ունի: 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե շենքը 30 տարով վարձակալության տալով Համալսարանն 

ի՞նչ է շահում: Սերոբյանը նշեց, որ ոչինչ:  

 Լ․Առաքելյանը նշեց, որ դպրոցների տարածքների վարձակալության դեպքում 

վարձակալության գումարները մտնում են դպրոցի բյուջե, իսկ բուհերի դեպքում այդ գումարը 

գնում է պետական բյուջե: Կա այդ մասին կառավարության որոշում: Լ.Բարսեղյանը խնդրեց, 

որ ԱԺ պատգամավոր Ս․Հովսեփյանն ուշադրություն դարձնի այս հանգամանքի վրա:  

Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, թե Ե.Սերոբյանն հարցը բարձրացնելով հոգաբարձուների 

խորհրդում որոշում կայացնելու հա՞րց է դնում, թե ուղղակի տեղյակ է պահում:  

 Ե.Սերոբյանն ասեց, որ խնդրում է որոշում կայացնել, և այդ հարցը քննարկվել է 

ռեկտորատում, ուր որոշվել է դիմել հոգաբարձուների խորհրդին:  

Լ․Առաքելայանը հարցրեց՝ խոսքը վարձակալության մասի՞ն է, թե տարածքը 

անվարձահատույց տրամադրելու: Սերոբյանն ասեց, որ վարձակալելու մասին է խոսքը, 

երկարաժամկետ և հնարավորինս ցածր վճարով:  

ԿԳՆ փոխնախարար Լ․Առաքելյանն առաջարկեց ուսումնասիրել հարցը 

նախարարությունում, քանի որ նախարարությունն էլ պետք է քննարկի 

նպատակահարմարության հարց: Վերջերս բավականին շատ են բուհական տարածքներ 

վարձակալելու դիմումները: 

Որոշեցին՝ Լ․Բարսեղյանն առաջարկեց կայացնել հետևյալ որոշումը. քանի որ 

ռեկտորատը Ե.Սերոբյանի միջոցով դիմել է հոգաբարձուների խորհրդին, ապա ՀԽ-ն 

առաջարկում է հետևյալը, խնդրել տարածքի համար դիմողին տրամադրել լիարժեք 

տեղեկություններ տարածքի օգտագործման անհրաժեշտության ու նպատակների մասին, 

տալ այդ տեղեկությունները նաև ԿԳ նախարարությանը, նախարարությունից ստանալ 

համապատասխան եզրակացություն, հետո որոշել:  

Քվեարկեցին. կողմ՝ 16 միաձայն, առարկություններ չեղան:  

 

Լսեցին՝ Լ․Առաքելյանը վարման կարգի մասին ասաց, որ լինելով բավականին 

ազատական անձնավորություն, ամենայն հարգանք արտահայտելով հոգաբարձուների 

խորհրդի կլոր սեղանի շուրջը նստած բուհի աշխատակիցների նկատմամբ, այնուամենայնիվ 

առաջարկում է պահպանել սուբորդինացիան, և թողնել կլոր սեղանի շուրջ միայն 

հոգաբարձուներին: 

Լ.Բարսեղյանն ասեց, որ հասկանում է առաջարկը, ուղղակի երկար ժողովների փորձ 

ունենալով, որպեսզի անընդհատ չշրջվեն այս ու այն կողմ, ելույթ ունեցող դասախոսներին 

կամ ուսանողներին տեսնելու համար, ազատ տեղերի առկայության պայմաններում 

խնդիրների հետ կապ ունեցող և զեկուցող անձանց հաճախ է առաջարկում մոտենալ 

սեղանին: Շնորհակալություն հայտնեց դիտողության համար եւ ասաց, որ ի նկատի կունենա:  
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Լսեցին. Լ.Բարսեղյանը ամփոփիչ խոսքում անդրադարձավ պարգևատրումների հարցին, 

ասաց, որ պարգևատրումը պետք է հատուկ աշխատանքի, ջանքի, նվաճման համար լինի, և 

այն ավանդույթը, որ ուղղակի «13 աշխատավարձ» կոչվածի տեսքով է եղել՝ քննադատելի է և 

ինքը դա շարունակելու է քննադատել: Բայց ավելի շատ քննադատելու է այն մոտեցումը, որը 

ինքն համարել է խտրական՝ բուն բուհի աշխատողներին պարգևատրել 100%, քոլեջի և 

դպրոցի աշխատակիցներին 40.000-ական դրամ: Ինչպես տեսանք, բողոքն հենց այդ հիմքով էլ 

ստացվել էր: Հետագայում խուրհուրդ է տալիս բուհի վարչակազմին դադարել մտածել 

մեխանիկական պարգևատրումների մասին: Եթե բուհը կունենա աչքի ընկնող 

հաջողություններ, կամ շարժառիթները կլինեն մոտիվացնող, գուցե մեկը պարգևատրվի 

քառապատիկ, մյուսը ինչ-որ տոկոսով աշխատավարձի համեմատ, բայց տարբերակված 

մոտեցումն անհրաժեշտ է: Դա չպետք է հասկանալ, թե իբր ես դեմ եմ, որ մարդիկ նոր տարի 

անեն, ինչպես հնչեց խորհրդի նիստում:  

 Ուսման վարձերի պարտքերի մասին խոսվեց: Լ.Բարսեղյանը խնդրեց, որ բուհի 

իրավախորհրդատու Ա.Հովհաննիսյանը շարունակի այդ ուղղությամբ աշխատել, ուղղակի 

այն ռեալ գումարները, որ հնարավոր է գանձել, գանձվեն, իսկ այն անձանց մասով, որոնք 

որևէ եկամուտ և գույք չունեն, հաշվարկը զատ արվի, որպեսզի հետո 84 միլիոնից ինչքանն 

հնարավոր լինի, հետեւողականորեն վերադարձվեն Համալսարանին: 

 Ա.Հովհաննիսյանը նշեց, որ կան նաև ժամկետանց պարտքեր, որոնց վաղեմության 

ժամկետներն անցել են:  

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց Սերոբյանին, թե ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը ե՞րբ 

պատրաստ կլինի: Ե.Սերոբյանը նշեց, որ գործընթացը սկսվում է դեկանների, կենտրոնների 

տնօրենների հաշվետվություններով, և ռեկտորի հաշվետվությունը լինելու է մարտի 20-ին 

մոտ: Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, որ դա լինելու է անկախ ռեկտորի մրցույթի արդյունքներից: 

Սերոբյանն հաստատեց, որ այո և գործընթացն արդեն սկսված է:  

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց բուֆետի հետ կապված, որ քոլեջն ու դպրոցը դեռ սնունդ չեն 

ստանում և ինքը բողոքներ է դպրոցից եւ քոլեջից: Ինքը դիմել է Ե.Սերոբյանին դեռտ 

դեկտեմբերի սկզբին, ստացել պատասխան, որ խնդիրն ՀԴՄ սարքերի ստացման հետ է 

կապված և մեկ շաբաթում կլինի: Շաբաթն անցել է, և խնդիրը դեռ լուծված չէ, հետո 

խոստացվել է որ հունվարից սկսած կլինեն, բայց դեռ չկան: Խնդրեց ընդամենը ասել, թե ե՞րբ 

դպրոցն ու քոլեջը սնունդ կստանան, որպեսզի ինքը կարողանա մարդկանց բողոքներին 

պատասխանել, ժամկետ ասել: Ե.Սերոբյանը պատասխանեց, որ պետք է օրենքի տառը 

պահել ու տրամադրել սնունդը միայն ՀԴՄ-ով, տուգանքների չարժանանալու համար: 

Գումարը փոխանցված է ՀԴՄ-ների համար: Բայց ՀԴՄ-ների խնդիրն ամբողջ 

հանրապետությունում է: Ժամկետները անցել են, ՀԴՄ-ները դեռևս չեն տրամադրել: 

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց՝ հուշել, ում դիմել, որ պրոցեսն արագանա: Կ․Ավագյանն առաջարկեց 

դիմել ՊԵԿ նախագահին: Լ.Բարսեղյանը խոստացավ դիմել ՊԵԿ-ի նախագահին կամ 

փոխվարչապետներին: Լ․Բարսեղյանն հարցրեց նաև ռազմական ամբիոն սնունդ 

մատակարարելու հարցի մասին: Ե.Սերոբյանը պատասխանեց, որ հարցը կլուծվի քոլեջ 

մատակարարումը կազմակերպելով, քանի որ այդ երկու ստորաբաժանումն հարևանությամբ 

գտնվում:  
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Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց մի բողոք է ստացել պատմության և փիլիսոփայության 

ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների թեկնածու Վարդիթեր Աբրահամյանից 

քննության ընթացակարգերի հետ կապված, բողոք-դիմումը փոխանցեց Սերոբյանին և 

խնդրեց կամ գիտխորհրդի կամ մասնագետների կողմից պատասխան տրվի, թե քննական 

հարցաշարը դասաժամերից կախված ինչպիսին պետք է լինի: Խնդրեց նաև, որ այսօրինակ 

խնդիրները կարգավորել այնպես, որ ներամբիոնային վեճերն հոգաբարձուների խորհուրդ 

չհասնեն:  

 

Տարեկան բյուջեի խնդիրը ևս բարձրացվեց Լ.Բարսեղյանի կողմից: Ե.Սերոբյանը նշեց, որ 

բոլոր գործընթացները ժամանակային առումով բնականոն են ընթանում: 

 

Լ.Բարսեղյանը դիմեց ՀԽ անդամ ուսանողներին, հարցնելով, կարո՞ղ են արդյոք 

ուսանողները օգնել հագաբարձուների խորհրդի քարտուղար Կ․Ավագյանին՝  նիստի 

ձայնագրությունները տեքստի վերածելու և խմբագրելու հարցում: Ուսանողները ասեցին, որ 

կաջակցեն:  

 

Կ․Ավագյանը խնդրեց ճշտել ռեկտորի մրցույթի փաստաթղթերն ընդունող 

հանձնաժողովի կազմը: Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, թե ով է դասախոսական կազմից լինելու 

ռեկտորի մրցույթի փաստաթղթերն ընդունող հանձնաժողովի կազմում: 

Պատրաստակամություն հայտնեց հոգաբարձու Իսրայելյանը: Ուսանողներից օրիորդ 

Թերզիբաշյանը ևս պատրաստակամություն հայտնեց լինել այդ հանձնաժողովի կազմում: 

 

 Լ.Բարսեղյանը շնորհակալություն հայտնեց հոգաբարձուներին և նիստի 

մասնակիցներին արդյունավետ աշխատանքի համար և նիստը փակված հայտարարեց:  

 

 

 

 Անուն Ազգանուն  

Կարեն Սարուխանյան՝ _____________________________ 

 

Հայկակ Արշամյան՝  _____________________________ 

 

Ամալյան Ենգոյան  _____________________________ 

Լուսինե Առաքելյան  _____________________________ 

 

Սոֆյա Հովսեփյան  _____________________________ 

 

Ռոբերտ Սուքիասյան  _____________________________ 

Սուրեն Մանուկյան  _____________________________ 

Սեյրան Մարտիրոսյան _____________________________ 

 

Գայանե Շագոյան  _____________________________ 
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Գևորգ Պետրոսյան  _____________________________ 

 

Աիդա Գարեգինյան  _____________________________ 

 

Նաշիկ Հարությունյան  _____________________________ 

 

Էվելինա Մաթևոսյան  _____________________________ 

 

Գրիգոր Բարսեղյան  _____________________________ 

 

Արտուշ Խաչատրյան  _____________________________ 

 

Օվսաննա Թերզիբաշյան _____________________________ 

 

Ռիմա Խաչատրյան  _____________________________ 

 

Մառա Հարությունյան  _____________________________ 

 

Սվետլանա Հովհաննիսյան _____________________________ 

 

Անուշավան Սարգսյան _____________________________ 

 

Ռիմա Պողոսյան  _____________________________ 

 

 

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ  

 

Լեւոն Բարսեղյան  _____________________________ 

 

Հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար  

 

Կարեն Ավագյան  _____________________________  
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