
1 
ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ,  
ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթի արձանագրություն, 02 մարտի, 2019 թ.   

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

 հոգաբարձուների խորհրդի 2019թ. մարտի 2-ի նիստի 

  

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 18 

 

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

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

  

Նիստին ներկա էին հոգաբարձուների խորհրդի 24 (քսանչորս) անդամից 23-ը 

(քսաներեքը).  

1․ Հայկակ Արշամյան, Համահայկական հիմնադրամի տնօրեն  

2․ Լուսինե Առաքելյան, ՀՀ ԿԳ փոխնախարար 

3․ Սոֆիա Հովսեփյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր  

4․ Կարեն Սարուխանյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր  

5․ Ռոբերտ Սուքիասյան, ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության վարչության պետ 

6․ Լևոն Բարսեղյան, ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի տնօրեն 

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

Համեմատական ցեղասպանագիտության բաժնի վարիչ 

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

պաշտպանության հայկական կենտրոն» ի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար; 

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

գիտաշխատող։  

10․ Գևորգ Պետրոսյան, «Բիոսֆերա » ՀԿ ղեկավար 

11․ Խաչատուր Իսրայելյան, ՇՊՀ գործարարության և վարչարարության ամբիոնի 

դասախոս  

12․ Նաշիկ Հարությունյան, ՇՊՀ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ ամբիոնի դոցենտ 

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

14․ Արտուշ Խաչատրյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության, տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս։ 

15․ Գրիգոր Բարսեղյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության, տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս։  

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

17․ Օվսաննա Թերզիբաշյան, ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի 

մանկավարժություն և մեթոդիկա բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի  

18․ Ռիմա Խաչատրյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

հայոց լեզու և գրականություն բաժնի 4-րդ կուսի ուսանողուհի 



2 
ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ,  
ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթի արձանագրություն, 02 մարտի, 2019 թ.   

19․ Մառա Հարությունյան, ՇՊՀ սոցիալական գիտություններիև իրավունքի 

ֆակուլտետի և հոգեբանության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի։  

20․ Սվետլանա Հովհաննիսյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

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

21․ Անուշավան Սարգսյան, ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական 

պատրաստության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող։  

22․ Ռիմա Պողոսյան, ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կառավարում 

բաժնի 2-ին կուրսի ուսանողուհի 

23․ Կարեն Ավագյան՝ Գյումրու ավիամոդելային խմբակի ղեկավար 

 

Հարգելի պատճառով բացակայում էր ․ 

24 ․ Ամալյա Ենգոյանը, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ԱԺ հետ կապերի վարչության 

պետ։  

 

Շիրակի Պետական Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը 

ներկայացրեց, որ Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի մասին պատշաճ իրազեկվել են ՇՊՀ ՀԽ 

անդամները, եւ եղել պատշաճ հանրային իրազեկում: 

 

Հոգաբարձուների Խորհրդի նախագահ Բարսեղյանն հայտարարեց, որ մարտի երկուսի 

նիստն իրենից ներկայացնում է Շիրակի Պետական Համալսարանի ռեկտորի թափուր տեղի 

համար մրցույթ։ Խնդրեց անջատել հեռախոսների ձայնը, հայտնեց, որ նիստը բաց է, 

կանխատեսումներով կարող է տևել 3-4 ժամ։ Նախկինում այն ամբողջությամբ փակ է եղել, և 

հոգաբարձուների խորհուրդը կանոնակարգի փոփոխությունով այն դարձրել է բաց։ Ամբողջ 

նիստը հեռարձակվում է ինտերնետ, (տեղագրությունը պահպանվում է այս հղմամբ. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=-

ewc2R9jhw&fbclid=IwAR1Rf63Su1R6u2kejcRFUIpjdnLQt8Q332rH0rmuHBQ9J0IyIHUqV82Sg5A), ինչպես նաև ուղիղ եթեր 

է ապահովում «Շիրակ» ՀՌԸ-ն։ Ներկայացրեց, որ կանոնակարգի իրազեկման պահանջը 

կատարված է, կազմված է եղել հանձնախումբ, որը պետք է ընդուներ հավակնորդների 

փաստաթղթերը: Հայտարարեց քվորումի առկայության մասին և նիստը հայտարարեց 

բացված։  

  

Լսեցին՝ Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց օրակարգը և հայտարարված մրցույթի ընթացքը 

մինչ նիստը։ Ներկայացրեց, որ իրազեկումը պատշաճ կատարված է, հայտարարությունը 

տպագրվել է «Կրթություն» շաբաթաթերթում (2019 թ. հունվարի 30-ի համարում), եթեր է 

հեռարձակվել մարզային հեռուստաընկերությունով, տպագրվել է նաև 3000-ից ավել 

տպաքանակ ունեցող «Հինգշաբթի» շաբաթաթերթում։ Նախկին նիստում կազմված 

հանձնախումբը, ՀԽ քարտուղար կարեն Ավագյանի և ՀԽ անդամ ուսանողների ու 

Խ.Իսրայելյանի հետ ամեն աշխատանքային օր նախատեսված ժամերին եղել են 

համալսարանում հայտերի ընդունման համար նախատեսված տարածքում։ 4 

հայտատուներից ստացել են հայեցակարգերի և փաստաթղթերի փաթեթները, կնքել, փակել և 

պահպանել համալսարանի տարածքում գտնվող չհրկիզվող պահարանում: Ամեն անգամ 

https://www.youtube.com/watch?v=-ewc2R9jhw&fbclid=IwAR1Rf63Su1R6u2kejcRFUIpjdnLQt8Q332rH0rmuHBQ9J0IyIHUqV82Sg5A
https://www.youtube.com/watch?v=-ewc2R9jhw&fbclid=IwAR1Rf63Su1R6u2kejcRFUIpjdnLQt8Q332rH0rmuHBQ9J0IyIHUqV82Sg5A


3 
ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ,  
ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթի արձանագրություն, 02 մարտի, 2019 թ.   

բացելիս ներկա են եղել հանձնախմբի առնվազն երկու անդամ։ Անցած շաբաթ օրը այդ 

փաթեթները հանձնվել են Լ․Բարսեղյանին, հանձնմանը հրավիրվել են բոլոր 

հոգաբարձուները ներկա են եղել ևս 7 հոգաբարձուներ, 4 ուսանող (Ա․Սարգսյան, Օ․

Թերզիբաշյան, Մ․Հարությունյան, Ռ․Խաչատրյան), մեկ դասախոս (Խաչատուր Իսրայելյան ), 

Ս․ Մարտիրոսյանը, Կ․ Ավագյանը։ Բացվել են երկու հավակնորդների փաթեթները: Իսկ մյուս 

երկու հավակնորդները խնդրել էին բացել փաթեթները միայն ճշտելուց հետո՝ իրենք 

հայտունակ են և բավարարում են հայտարարությունում նշված պայմանների՞ն, թե՞ ոչ։ Միայն 

բավարարելու դեպքում էին թույլատրել բացել իրենց հայեցակարգերը։ 

 

Փետրվարի 22-ին բացվել են 2 հայեցակարգային փաթեթները: Մյուս երկուսը չեն 

բացվել։ Մյուս փաստաթղթերը ուղարկվել են հոգաբարձուներին։ Բարսեղյանը բացատրեց, որ 

հայտատու Մանուշակ Կարապետյանին փետրվարի 22-ին զգուշացրել է այն բարդության 

մասին, որին կարող է բախվել մրցույթի ժամանակ, եթե վերջին պահին բացվի հայեցակարգը 

և տարածվի ՀԽ անդամներին, և խնդրել է թույլ տալ բացել հայեցակարգը: Հավակնորդ 

Մ.Կարապետյանը պնդել է իր որոշումը, որ խնդրում է բացել, միայն հայտունակությունը 

հաստատվելուց հետո։ 

Հավակնորդներից Նազելի Ավետիսյանը փետրվարի 22-ին, ծանոթանալով ստաժի 

պայմանը չբավարարելու մասին քննարկմանը, ինքնաբացարկ է հայտնել: Լ.Բարսեղյանը 

ներկայացրեց հոգաբարձուների խորհրդի օրակարգը․«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան 

պետական համալասարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստ, ՇՊՀ 

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստ 

 

Օրակարգ 

 

1. ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի համար մրցույթի անցկացում: 

 

ա) հավակնորդների` սույն կանոնակարգով նախատեսված պահանջներին 

համապատասխանության հարցի որոշում, 

բ) թեկնածուների ծրագրերի ներկայացում, 

գ) հարցերի ներկայացում հավակնորդներին և խորհրդի անդամների ելույթներ, 

դ) հաշվիչ հանձնաժողովի ձեւավորում, 

ե) ռեկտոր ընտրելու նպատակով գաղտնի քվեարկություն, 

զ) ռեկտորի ընտրության արդյունքների մասին որոշման կայացում:  

 

2. Այլ հարցեր 

 

 

Լսեցին՝ Լ.Բարսեղյանը Մ.Կարապետյանի, որը բուհի ավագ դպրոցի նախկին տնօրենն 

է, այժմ փոխտնօրենը, հայտունակությունը պարզելու համար դիմել է ՀՀ ԿԳ նախարարին, եւ 

ԿԳՆ իրավաբանական վարչություն և նիստին մասնակցում է տվյալ վարչության պետ, Էմիլ 

Մարգարյանը: Այնուհետև դիմեց Էմիլ Մարգարյանին և խնդրեց մեկնաբանել 
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նախարարության դիրքորոշումը, որն ստացվել է երկու էջանոց գրությամբ, թե եթե տվյալ 

անձը աշխատել է ՊՈԱԿ Մանկավարժական Ինստիտուտի ստորաբաժանում ավագ դպրոցի 

տնօրեն, հայտունա՞կ է արդյոք ըստ ՇՊՀ կանոնադարության 56-րդ հոդվածի: 

 

Է.Մարգարյանն ասաց, որ ստացել են հայտունակության ճշտման խնդրանք, խնդիրը 

վերաբերում է 2 հարցի, հանրային կառավարման ստաժի կարգով համապատասխանության 

և բարձրագույն կրթության համակարգում կառավարման ստաժի համապատասխանության: 

Սկսեց երկրորդից, ասելով, որ «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին ՀՀ օրենք» 

ում հստակ նշված է, թե ինչն է համարվում բարձրագույն և հետբուհական կրթություն։ Նշեց, 

որ հանրային կառավարում օրենսդրությամբ չի կիրառվում, այլ կիրառվում է պետական 

կառավարում տերմինը։ Հանրային կառավարման ստաժի տեսակետից պետք է լինել 

առնվազն ՊՈԱԿ-ի տնօրեն կամ փոխտնօրեն, իսկ բուհական կրթության կառավարման 

ստաժի տեսակետից ևս չի բավարարում պահանջին, քանի որ իր կառավարչական 

գործնեությունը վերաբերում է հանրակրթության ոլորտին: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ հանրային 

կառավարման մասին ձևակերպումը կանոնադրություն մտցվել է, հաշվի առնելով 

բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին օրենքի նոր նախագծի ձևակերպումները, 

որոնց ծանոթացրել էր ՇՊՀ ՀԽ անդամ Ռ.Սուքիասյանը։ Այնուհետև նորից հարցրեց 

Է.Մարգարյանին՝ միանշանա՞կ է, որ երկու դեպքում էլ Մ.Կարապետյանի ստաժը չի 

բավարարում ներկայացված պահանջներին։  

Է.Մարգարյանն հաստատեց, որ՝ այո, չի համապատասխանում։ Լ.Բարսեղյանը դիմեց 

հոգաբարձուներին, խնդրելով հարցեր լինելու դեպքում ՝ տալ այդ հարցերը Է.Մարգարյանին։ 

Հարցեր չեղան:   

Ռ.Սուքիասյանը խոսք վերցրեց և ասեց, որ իրավաբանական վարչության պետը 

ներկայացրեց իրավիճակը և օրենսդրությունը, նշեց որ բարձրագույն կրթության 

հաստատությունները կարող են իրականացնել նաև հանրակրթություն, բայց 

այնուամենայնիվ դպրոցը բարձրագույն կրթական համակարգից դուրս է: Որոշումն 

այնուամենայնիվ կայացնելու են հոգաբարձուները։ Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ բոլոր 

հավակնորդների մասով քվեարկություն անցկացվելու է, ըստ այդմ որոշվելու է՝ գրանցե՞լ 

նրանց թեկնածու, թե՞ ոչ։ Հաջորդ հավակնորդները՝ Լուսինե Ֆլջյանը եւ Անդրանիկ 

Սարգսյանն են, խնդրեց նրանց թեկնածության մասին հարցերի դեպքում տալ այդ հարցերը։ 

Նրանց տվյալները նախօրոք ուղարկվել են բոլոր հոգաբարձուներին, ներառյալ՝ 

հայեցակարգերը։  

Հարցեր չեղան։  

Առաջարկեցին՝ Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց այբբենական կարգով անցկացնել 

հավակնորդների թեկնածությունն հաստատելու քվեարկությանը։  

 

Գ․Պետրոսյանն առաջարկեց քվեարկությունից առաջ լսել Մ.Կարապետյանին, թե 

ներկայացված պարզաբանումներից հետո նա ցանկանու՞մ է, որ իր թեկնածությունը 

քվեարկվի։ Մ.Կարապետյանը ասաց, որ, եթե հանրային և բուհական կառավարման 

ստաժները չեն համապատասխանում պահանջներին, ապա բնականաբար ինքը չի 

առարկում:  
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Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, եթե համոզիչ են բացատրությունները, Մ.Կարապետյանն 

ինքնաբացարկ հայտնո՞ւմ է, թե՞ թողնում է, որ հոգաբարձուները որոշեն։ Մ.Կարապետյանը 

թողեց խորհրդի որոշմանը։  

Քվեարկության դրվեց. Մանուշակ Կարապետյանին գրանցել որպես թեկնածու:  

Քվեարկեցին. կողմ՝ 8, դեմ՝ 8, ձեռնպահ՝ 6:  

Ներկա էին 22 ՀԽ անդամ, որոշումն ընդունելու համար անհրաժեշտ էր առնվազն 12 

ձայն։  

Որոշվեց՝ Մանուշակ Կարապետյանին չգրանցել որպես ՇՊՀ ռեկտորի թափուր 

պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթի թեկնածու:  

 

Քվեարկության դրվեց. Անդրանիկ Սարգսյանին գրանցել որպես ռեկտորի թեկնածու: 

Քվեարկեցին. կողմ՝ 22, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Որոշվեց Ա.Սարգսյանին գրանցել որպես ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի համար 

հայտարարված մրցույթի թեկնածու:  

 

Քվեարկության դրվեց. Լուսինե Ֆլջյանին գրանցել որպես ռեկտորի թեկնածու: 

Քվեարկեցին. կողմ՝ 22, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Լուսինե Ֆլջյանը գրանցվեց որպես ռեկտորի թեկնածու։  

Որոշվեց Լ.Ֆլրջանին գրանցել որպես ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի համար 

հայտարարված մրցույթի թեկնածու: 

 

Բացակայում էր Ս․Հովսեփյանը։ Որը հետո միացավ նիստին։  

 

Լ.Բարսեղյանը հայտարարեց, որ գրանցվեց 2 թեկնածուներ, Լ.Ֆլջյանը եւ 

Ա.Սարգսյանը։  

  

Լսեցին. Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց քննարկել տեխնիկական մի քանի խնդիրներ: 

Քանի որ նախկինում հիմնականում եղել են մեկ թեկնածուով մրցույթներ, եւ մրցույթները 

փակ են ընթացել, իսկ հիմա նիստ բաց է, թեկնածուները մեկից ավելի են եւ դահլիճում են, 

ապա առաջանում են մի քանի հարցեր․ 

 1․Թեկնածուները մնան դահլիճում և լսե՞ն միմյանց ելույթները, թե՞ առանձնանան այլ 

սենյակում, առանձին առանձին հրավիրել լսել նրանց: 

  

 2․ Հարցերը թեկնածուներին տրվեն երկուսի ներկայությամբ, թե՞ առանձին-առանձին 

տրվեն: 

 

Հ.Արշամյանը նշեց, որ միևնույնն է նիստը բաց է և հեռարձակվում է: Լ.Բարսեղյանը 

նշեց, որ եթե առանձնանան մի սենյակում, ենթադրվում է, որ չեն հետևելու հեռարձակմանը։ 

Ս.Մարտիրոսյանն առաջարկեց, որ երկու թեկնածուներն էլ մնան, և ենթադրաբար 

ամենահետաքրքիր հարցերը հետո կտան միմյանց։ Որոշվեց, որ որկու թեկնածուները կմնան 

սրահում: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց որոշել՝ յուրաքանչյուր ելույթից հետո՞ տրվեն հարցերը 
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թեկնածուներին, թե՞ երկուսն էլ ելույթ ունենան, ապա միայն  հարցեր տրվեն, հնարավոր է 

նաև որ նույն հարցը տրվի երկուսին էլ։ Գ.Շագոյանն առաջարկեց լսել երկու թեկնածուների 

ելույթներն, այնուահետև հարցեր տալ: Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, որ կարիք կլինի հարցերին 

պատասխանելու հերթականությունը երբեմն փոխել։ Ս.Մանուկյանը ողջամիտ համարեց 

Գ.Շագոյանի առաջարկը։ Բայց նշեց, որ կա կանոնակարգի 7․1․2 կետը, ըստ որի 

յուրաքանչյուր հավակնորդ ունի մինչեւ 30 րոպե ելույթի, ապա հարցերին պատասխանելու 

իրավունք, հարցրեց՝ այդ կետն ինչպե՞ս ենք հաղթահարում։ Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ 

կանոնակարգը հոգաբարձուները կարող են հենց տեղում փոփոխել և տալ այդ իրավունքը 

թեկնածուներին, նաև խնդրեց ճշտել, որ տարբերակին է կողմ Ս.Մանուկյանը։ Ս.Մանուկյանը 

նշեց, որ երկուսն էլ ելույթ ունենան, նոր հարցեր տրվեն։ Լ.Առաքելյանն առաջարկեց, որ 

խառը տարբերակ լինի, ելույթ ունենան, հարցեր տրվեն, հետու երկուսին միասին հարցեր 

տան: Կ.Սարուխանյանն առաջարկեց, որ թեկնածուներն իրար հարցեր տալու 

հնարավորություն ևս ունենան։ Գ.Պետրոսյանը նշեց, որ ցանկացած տարբերակի դեպքում 

հոգաբարձուները կանոնակարգը չեն խախտում, քանի որ գրված չէ հարցերի 

հերթականության մասին: Արտահայտվեցին նաև թեկնածուներ Ա․Սարգսյանն ու Լ.Ֆլջյանը, 

որոնք կողմ էին դահլիճում մնալուն, ելույթից հետո հարցերին պատասխանելուն և 

այնուհետև միաժամանակ երկուսին ուղղված հարցերին պատըասխանելուն եւ միմյանց 

հարցեր տալուն: 

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց հոգաբարձուներից, արդյո՞ք առարկություն կա 

թեկնածուներին լսելու եւ հարցուպատասխանի նման կարգին։  

 

Դեմ արտահայտվողներ չկային։  

 

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց երկու սցենար։  

 

1․Երկու անընդհատ ելույթ, մինչեւ 30 րոպե տեւողությամբ, հետո հարցեր 

հոգաբարձուներից, ապա՝ դահլիճից, հետո երկուսին միաժամանակ հարցեր, ապա՝ միմյանց 

հարցեր են տալիս թեկնածուները: 

2․ Յուրաքանչյուր ելույթից հետո թեկնածունեին հարցեր են տալիս հոգաբարձուները, 

ապա հարցեր են տալիս դահլիճում գտնվողները, այնուհետև երկու թեկնածուին 

միաժամանակ հարցեր են տալիս, ապա թեկնածուներն իրար են հարցեր տալիս։  

 

Քվեարկեցին. Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց քվեարկել, թե ով է կողմ առաջին 

տարբերակին։ Քանի որ վարման կարգի մասին քննարկումներ էին, առաջարկեց որոշման 

ընդունման համար անհրաժեշտ ձայներն հավաքելու դեպքում դեմ և ձեռնպահ ձայների 

հաշվարկի վրա չկենտրոնանալ:  

 

Որոշեցին. կողմ՝ 13:  
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ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթի արձանագրություն, 02 մարտի, 2019 թ.   

Որոշվեց, որ լինեու է երկու անընդհատ ելույթ, մինչեւ 30 րոպե յուրաքանչյուրը, հետո՝ 

հարցեր թեկնածուներին, հետո՝ երկու թեկնածուին միաժամանակ հարցեր, ապա՝ երկու 

թեկնածուները միմյանց են հարցեր հղում։ 

 

Լսեցին՝ Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց որոշել ելույթից հետո տրվող հարցերի ժամանակը: 

Հարցեր հղում են սկզբում հոգաբարձուները, այնուհետև՝ դահլիճից 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը եւ սովորողները: Լրագրողներն հարցեր տալու 

իրավունք չեն ունենալու։  

Առաջարկվեց սահմանել 30 րոպե կամ մեկ ժամ, կամ 45 րոպե։  

Ն․Հարությունյանն առաջարկեց, որ հոգաբարձուները ունենան 45 րոպե հարցեր տալու 

հնարավորություն։ Այնուհետև դահլիճից հարցերի սահմանափակում մտցնել, քանի որ շատ 

են դահլիճում ներկաները։ Ն.Հարությունյանն առաջարկեց սահմանափակվել 10 հարցով 

յուրաքանչյուր թեկնածուին, եւ յուրաքանչյուր հարցիու պատասխանի համար սահմանել 

առավելագույնը 3 րոպե: 

  

Գ.Շագոյանն առաջարկեց յուրաքանչյուր թեկնածուին հարցուպատասխանի համար 

համար սահմանել 1,5 ժամ, ելույթի հետ 2 ժամ, քանի որ ՀԽ-ն որոշում ընդունելու համար 

ունի գրեթե 6 ժամ։  

 

Լ.Բարսեղյանն ամփոփեց երկու առաջարկը: Մինչև 30-ական րոպե ըստ կանոնակարգի 

կխոսեն թեկնածուները, մինչև 1,5 ժամ կհատկացվի հոգաբարձուներին և դահլիճում 

ներկաներին հարցերի հնարավորության համար, որից հետո մեկ ժամ ընդհանուր հարցեր և 

իրար հարցեր տալու հնարավորություն: Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե՞ կան առարկություններ։  

Ս.Մանուկյանն ասաց, որ ոչ թե առարկում է, այլ առաջարկում է երկրորդ տարբերակը 

դնեն քվեարկության, սահմանափակվել 30-ական րոպեներով, այսինքն մինճեւ 30 րոպե ՀԽ-

ին, մինչեւ 30 րոպե դահլիճից և գրավոր հարցերին հատկացնել։ Լ.Բարսեղյանը դիմեց 

Գ.Շագոյանին, որ եթե չի պնդում իր առաջարկությունը, անցնեն այդ տարբերակի 

քվեարկությանը։ Գ.Շագոյանն համաձայնեց:  

Որոշեցին՝ Լ.Բարսեղյանն ամփոփեց առաջարկը. յուրաքանչյուր ելույթից հետո մինչև 

30 րոպե ՀԽ-ից հարցերին հատկացնել, հետո մինչեւ 30 րոպե համալսարանի 

աշխատակիցների եւ սովորողների հարցերի համար, հետո մինչեւ մեկ ժամ հատկացնել 

երկու թեկնածուներին միաժամանակ հարցեր հղելու եւ թեկնածուների՝ միմյանց հարցեր 

հղելու համար: 

Քվեարկեցին. կողմ՝ 23, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:   

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց քննարկել վերջին կարգավորումը կապված ընդմիջման 

հետ:  

Որոշեցին./ լսել թեկնածու Ա.Սարգսյանի ելույթը, սպառել նրան ուղղված հարցերը, 

ապա ընդմիջել նիստը 30 րոպեով:  

Քվեարկեցին. կողմ՝ 22, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 0։  

Լսեցին. Լ.Առաքելյանն հարցրեց հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ելույթների 

մասին: Լ.Բարսեղյանը պատասխանեց, որ առայժմ քննարկվել է հարցերի մասը։ ՀԽ 
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անդամների ելույթները տեղի կունենան հարցուպատասխաններից հետո, ինչպես 

նախատեսված է օրակարգով: 

Այնուհետև ՇՊՀ ՀԽ նախագահը դիմեց հոգաբարձուներին, ճշտելու համար՝ կա՞ն 

մարդիկ որոնք կաշկանդված են ինչ-ինչ ճնշումներով, ահաբեկված են, խնդրելով 

արտահայտվել հենց այդ պահին։ Որեւէ մեկը դրական չարձագանքեց այդ հարցին:  

Նույն հարցը տրվեց թեկնածուներից յուրաքանչյուրին։  

Թեկնածուները ևս նշեցին, որ որևէ կաշկանդվածություն չունեն։  

ՇՊՀ ՀԽ նախագահը ելույթի եւ համալսարանի զարգացման իր ծրագիրը ներկայացնելու 

համար խոսքը տվեց ռեկտորի թեկնածու Անդրանիկ Սարգսյանին, համաձայն՝ ընդունված 

կանոնակարգում նշված այբբենական կարգի։  

 Ելույթն ամբողջությամբ տեղադրված է հետևյալ հղումով https://youtu.be/-

Wewc2R9jhw?t=3516, ինչպես կցվում է արձանագրությանը MP3 ֆայլի տեսքով կրիչի (1:02:00-

1:35:00 միջակայքում):  

 Ելույթից հետո հնչեցին հարցեր ուղղված Ա.Սարգսյանին։  

Հարցեր ուղղեցին հոգաբարձուներ Մ․Հարությունյանը, Կ․Սարուխանյանը, Ս․

Մարտիրոսյանը, Ն․Հարությունյանը, Կ․Ավագյանը, Գ․Բարսեղյանը, Հ․Արշամյանը, Գ․

Շագոյանը, Ս․Հովսեփյանը, Ա․Սարգսյանը:  

 Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից հարցեր տվեցին Ա․Ֆարմանյանը, Վլ․

Կարապետյանը, Հ․Հարոյանը:  

 Ուսանողներից հարց տվեց Գ․Ղուկասյանը։  

 Ա.Սարգսյանի պատասխանները տեղադրված են վերը նշված հղման 1:35:00-2:33:00 

միջակայքում։ 

 

Լսեցին: Ընդմիջումից հետո իր հայեցակարգը ներկայացրեց ռեկտորի թեկնածու Լ․

Ֆլջյանը: Ելույթն ամբողջությամբ տեղադրված է հետևյալ հղումով https://youtu.be/-

Wewc2R9jhw?t=11704: Լ.Ֆլջյանի ելույթի ընթացքում էլեկտրականության անջատում տեղի 

ունեցավ, խափանվեց տոսաշնորհանդեսի մի մասի ցուցադրությունը ներկաներին, ՀԽ 

նախագահը ավելացրեց ելույթի ժամանակը սլայդներին անհրաժեշտության դեպքում նորից 

անդրադառնալու համար։ Ելույթն ավարտվեց նշված հղման 3:44:00-ին:  

 Լ.Ֆլջյանին հարցեր ուղղեցին հոգաբարձուներ Ա․Սարգսյանը, Լ․Առաքելյանը, Հ․

Արշամյանը, Ս․Հովսեփյանը, Ս․Մարտիրոսյանը, Կ․Ավագյանը, Գ․Շագոյանը (Գ.Շագոյանը 

հարցը տվեց պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից հարցերն սպառելուց հետո): 

Հարցերն ու պատասխաններն հնչում են վերը նշված տեսանյութի 3:45:00-4:21:00 

միջակայքում։ 

 Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից հարցեր ուղղեցին Վլ․

Կարապետյանը, Ե․Մալխասյանը, Գ․Համբարյանը: 

Դահլիճից հարցերի ավարտից հետո հարցեր ուղղեց Լ.Բարսեղյանը, կապված 

Լ.Ֆլջյանի հոդվածներից մեկի եւ ավելի վաղ հրապարակված՝ ինտելեկտութա կապիտալի 

մասին մի միջազգային զեկույցի բովանդակությունների եւ ձեւակերպումների նմանության, 

https://youtu.be/-Wewc2R9jhw?t=3516
https://youtu.be/-Wewc2R9jhw?t=3516
https://youtu.be/-Wewc2R9jhw?t=11704
https://youtu.be/-Wewc2R9jhw?t=11704


9 
ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ,  
ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթի արձանագրություն, 02 մարտի, 2019 թ.   

ինչպես նաեւ Լ.Ֆլջյանի դոկտորական որակավորման հետ կապված ԲՈՀ-ի 2010թ. նամակի, 

նրա դոկտորական ատենախոսության մի շարք ձեւակերպումների եւ այլ հեղինակների 

ավելի վաղ հրապարակած աշխատություններում եղած ձեւակերպումների առկա 

նմանությունների մասին: Հարցն ու պատասխաններն հնչում են վերը նշված յութուբյան 

հղման 4:47:00-ից:  

Այնուհետև երկու թեկնածուները տեղ զբաղեցրին բեմահարթակում, նրանց 

միաժամանակ հարցեր հղեցին ՀԽ անդամները եւ դահլիճում ներկա եղողները: Հարցերի և 

պատասխանների հղումը՝ նույն տեսագրության 4:59:00-ից:  

Հարցեր հնչեցրեցին Ա․Ֆարմանյանը, Հ․Հարոյանը, Ս․Մինասյանը, Վ․Կարապետյանը, Ա․

Մարտիկյանը, հոգաբարձուներ Լ․Առաքելյանը Գ․Բարսեղյանը, Ա․Սարգսյանը, Ս․

Մարտիրոսյանը, Կ․Ավագյանը և այլք: Հավասարության սկզբունքը պահպանելու համար 

թեկնածուների հարցերին պատասխանելու հերթականությունը պարբերաբար փոփոխում էր 

Լ.Բարսեղյանը: 

 Այնուհետև միմյանց հարցեր տվեցին երկու թեկնածուները: Թեկնածուների 

հարցուպատասխանը կարող եք դիտել հետևյալ հղումով․ https://youtu.be/-

Wewc2R9jhw?t=20702:  

 Այնուհետև ելույթ ունեցավ ԿԳ փոխնախարար Լ․Առաքելյանը: Լ.Առաքելյանը 

վրդովված էր թեկնածուներին վերաբերող տարբեր շրջանակներում ԿԳՆ-ից «դաբրոների» 

մասին լուրերի շրջանառությամբ, որը նաև կասկածի տակ է դնում նաև ապագա ռեկտորի 

անկախությունն ու ինքնուրույն վճիռներ կայացնելու մասին անվստահություն է 

առաջացնում։ Լ.Առաքելյանի ելույթը նույն տեսանյութում է. 5:52:00-ից։ 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց՝ այլ ելույթ ունեցողներ կա՞ն ՀԽ անդամներից։  

Ցանկություն չարտահայտվեց։  

Լ.Բարսեղյանն ամփոփիչ խոսքում նշեց, որ վերջերս Գուգլի առկայության դեպքում 

աղետալի ծավալների են հասել հեղինակային իրավունքի խախտումները, ներողություն 

հայտնելով ասեց, որ մտահոգություն է մնում իր մոտ, որ հնարավոր է մի օր պարզվի, որ 

հայեցակարգերը ինչ-որ մեկից հղումներ են պարունակում և դա փարատելը դժվար կլինի։ 

Ասաց, որ մրցույթի այս ընթացակարգը աննախադեպ է, և դա պետք է գնահատվի և՛ բուհի, և՛ 

հանրության կողմից: Որոշ բուհերում թեկնածուների ծրագրերն ամիսներով են քննարկում։ 

Ասաց, որ հոգաբարձուներին նիստի սկզբում հարցվել է, ու բոլորի ներկայությամբ որեւէ մեկը 

չի ասել, թե ճնշված ու կաշկանդված է ընտրություն կատարելու հարցում։ Հույս հայտնեց, որ 

անցած 5 ժամերին որեւէ մեկի մետ կաշկանդվածություն չի առաջացել: Առաջարկեց 

ձեւավերել հաշվիչ հանձնաժողով: Նախորդ փորձից ելնելով առաջարկում է մեկական 

թեկնածու  առաջադրել ՀԽ կառուցվածքային 4 խմբերից՝ ԿԳՆ-ի, կառավարության, 

պրոֆեսորադասախոսական կազմից եւ ուսանողական կազմերից (ընդամենը 4 հոգի), որը 

կզբաղվի քվեարկության կազմակերպմամբ եւ անցկացմամբ։ Ասաց, որ կա ևս մեկ դրվագ 

քվեարկության հետ կապված, որ հարկավոր է պարզաբանել եւ որոշել։  

Առաջարկեցին. Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ ըստ ռեկտորի ընտրության 

կանոնակարգի քվեարկությունը մեկ թեկնածուի դեպքում արվելու է այլ քվեաթերթիկով, իսկ 

երկու և ավելի թեկնածուների դեպքում՝ այլ։ Երկու և ավելի թեկնածուների դեպքում մրցույթը 

պետք է կայացվի 3 փուլով: Եթե երկու և ավելի թեկնածուների քվեարկության դեպքում 2 

https://youtu.be/-Wewc2R9jhw?t=20702
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10 
ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ,  
ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթի արձանագրություն, 02 մարտի, 2019 թ.   

թեկնածուներն ընդհանուր չեն հավաքում 13 ձայն, ընտրություններն համարվում են 

չկայացած: Եթե թեկնածուներից որևէ մեկը չի հավաքում 13 և ավելի ձայն, բայց երկու 

թեկնածուները միասին հավաքում են 13 ձայն, պետք է անցկացվի երկրորդ փուլ։ Նույնիսկ 

երրորդ փուլ: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց, որ քանի որ առկա է երկու թեկնածու, և, եթե երկու 

թեկնածուն հավաքում են 12-ից ավելի քվե, բայց որևէ մեկը 13 և ավելի ձայն չի հավաքի, 

բավարարվել երկու փուլով։ Այսինքն կանոնակարգում կատարել փոփոծություն:  

Հ.Արշամյանը առաջարկեց՝ երկու թեկնածուների դեպքում անցկացնել մեկ փուլով 

ընտրություն։ Տրամաբանական համարեց, որ երկուսից, եթե մեկն հաղթում է, հաղթում է, եթե 

ոչ, ոչ, երկրորդ անգամ նույն թեկնածուներից քվեարկելու կարիք չկա։  

Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ հոգաբարձուները իրավազոր են խմբագրել, կետ ավելացնել 

կանոնակարգում՝ երկու թեկնածուների դեպքի համար՝ սահամնել 1 փուլով քվեարկություն, 

իսկ եղած 5.20 հոդվածը վերախմբագրել երեք եւ ավելի թվով թեկնածուների դեպքի համար:  

Հ.Արշամյանն առաջարկեց 5.20-ը ձևակերպել 3 և ավելի թեկնածուների համար։  

Առաջարկեց դիմել իրավաբանի։ Լ.Բարսեղյանը դիմեց ԿԳՆ իրավաբանական 

վարճության պետ Է.Մարգարյանին: Է.Մարգարյանը նշեց, որ աշխատակարգը 

հոգաբարձուներն են ընդունում և կարող են իրենք էլ փոփոխել: Այդտեղ որևէ խնդիր չկա։  

 Կ․Ավագյանը նշեց, որ երրորդ փուլի հավանականությունը երկու թեկնածուի դեպքում 

գրեթե անհավանական է, բայց երկրորդ փուլ պետք է լինի, քանի որ կարող է պատահական 

անվավեր քվեաթերթիկ լինի, որն ազդի արդյունքի վրա։  

 Գ․Բարսեղյանն ասեց, որ բացի երկու թեկնածուներից կա նաեւ «բոլորին դեմ» 

տարբերակը:  

Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ կանոնակարգում կա երկու քվեաթերթիկի նմուշ-օրինակ, մեկ 

թեկնածուի դեպքում կարելի է նշում անել «կողմ» կամ «դեմ» վանդակներից մեկի դիմաց, իսկ 

երկու եւ ավելի թվով թեկնածոների դեպքում քվեաթերթիկի նմուշում «բոլորին դեմ» տող չկա: 

 Ս․Մանուկյանը մտավախություն հայտնեց, որ երկու անգամ քվեարկելը ընդամենը 5 

րոպե է ավել տևելու, և ավելորդ խոսակցությունների առիթ չի տա, իսկ երկու թեկնածուի 

մասին կետը կարելի է հետո փոփոխել: 

ՀԽ նախագահը պատասխանեց, որ իր առաջարկի իմաստը, կոնսենսուսային որոշման 

դեպքում երկու քվեարկությունն է, ոչ երեք եւ ոչ էլ մեկ քվեարկություն, քանի որ հնարավոր է 

վերակողմնորոշում լինի առաջին քվեարկությունից հետո։ Բայց և՛ մեկ, և՛ երկու 

քվեարկություն ընդունելու դեպքում կանոնակարգը փոխելու կարիք լինելու:  

 Կ․Ավագյանը նշեց, որ կա երեք որոշում երկրորդ փուլից հետո, որոնցից մեկը չընտրելու 

մասին որոշումն է:  

Լ․Առաքելյանը ասաց, որ երկու թեկնածուի դեպքում երկրորդ փուլը որևէ 

տրամաբանություն իր մեջ չի պարունակում, քանի որ երկրորդ փուլ նախատեսվում է, եթե չի 

ընտրվում որևէ մեկը։ Իսկ երկրորդ փուլի դեպքում, երկու թեկնածուի դեպքում 5 րոպե 

տարբերությամբ ինչ կարող է փոխվել, որ հոգաբարձուներն այլ կերպ քվեարկեն։  

 Լ.Բարսեղյանն չբացառեց, որ կարող է նման կարծիքի փոփոխություն լինել:  

 Գ.Բարսեղյանը նույնպես նշեց, որ պատահական անվավերը չի բացառվում և 

առաջարկեց՝ երկրորդ փուլ լինի։ Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ պատահական անվավեր կարող է 

լինել նաև երկրորդ փուլում, դիրքորոշումներ կարող են փոխել ինչպես անվավեր 
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դարձնողները, այնպես էլ որևէ մեկին քվեարկողները։ Բայց քվեարկության հարց կա, քանի որ 

երևի իսկապես հոգաբարձու չկա, որ ուզենա երեք փուլ քվեարկել։ Մյուսը երկու փուլ կամ 

մեկ փուլ դարձնելու քվեարկության հարցն է: 

 ԿԳՆ իրավաբան Է.Մարգարյանը խնդրեց Լ.Բարսեղյանին նորից ներկայացնել, թե 

ինչպես են քվեարկելու և, որ դեպքերն են համարվելու անվավեր, քանի որ քննարկումից 

զգացվում է այդ պարզաբանման կարիքը։ 

 Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ պատճենված և բոլորին տրամադրված կանոնակարգում 

գրված է, բայց կներկայացնի։ Ներկայացրեց երկու տիպի քվեաթերթիկները՝ մեկ թեկնածուի և 

երկու թեկնածուի դեպքում: Երկու թեկնածուի դեպքում, հավելված՝ 1.2 նմուշի 

քվեաթերթիկում ավելացվում է երկրորդ տողը, գրվում են երկու թեկնածուների անուն 

ազգանունները, որոնցից մեկի դիմացի վանդակում դրվում է մեկ V նշան: Այլ նշան դնելու, 

վանդակից դուրս դնելու, այլ նշաններ լինելու, նշան չդնելու դեպքում քվեաթերթիկն 

համարվում է անվավեր։ 

 Որոշեցին ՝ Քվեարկության դրվեց երկու սցենար.  

 1․ Մեկ քվեարկությամբ ավարտել ընտրությունը։  

 2․ Երկու քվեարկությամբ ավարտել ընտրությունը։ 

 

Քվեարկեցին՝ առաջին սցենարին կողմ 13 հոգի  

Երկրորդ սցենարը այլևս քվեարկելու կարիք չեղավ  

Քվեարկության հղումը՝ https://youtu.be/-Wewc2R9jhw?t=22974 

 Որոշեցին՝ ռեկտորի ընտրության կանոնակարգում կատարել փոփոխություն, 5․20 

կետում լրացում և փոփոխություն կատարել, որով սահմանվում է, որ երկու թեկնածուի 

դեպքում քվեարկությունն անցկացվում է մեկ փուլով և կոնակարգում եղած «2 և ավելի 

թեկնածուների դեպքում» ձևակերպումները փոփոխվում են եւ դարձվում «երեք և ավելի 

թեկնածուների դեպքում»:  

 

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց անցնել հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորմանն ըստ 

քվոտաների: Իրենց թեկնածություններն առաջարկեցին․ 

1. Լուսինե Առաքելյան 

2. Գրիգոր Բարսեղյան 

3․ Գայանե Շագոյան 

4․ Անուշավան Սարգսյան 

 

Հայտարավեց 20 րոպե ընդմիջում, մինչև քվեաթերթիկների պատրաստելը:  

 

 Ընդմիջումից հետո լսեցին. քվեարկությունից առաջ, Լ.Բարսեղյանն հարցրեց 

թեկնածուներից յուրաքանչյուրին՝ ինքնաբացարկ հայտնում են թե ոչ:  

Անդրանիկ Սարգսյանը և Լուսինե Ֆլջյանն ինքնաբացարկ չհայտնեցին։  

Խոսքը տրվեց հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Լ․Առաքելյանին:  

 Նա ասաց, որ տպվել է 26 քվեաթերթիկ, որոնք բոլորն ստորագրված են, քվեաթերթիկ 

վերցնելիս ՀԽ յուրաքանչյուր անդամ մոտենում, ստորագրում է ցուցակում, վերցնում 

https://youtu.be/-Wewc2R9jhw?t=22974
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քվեաթերթիկը, անցնելով քվեախուց քվեարկում է: թվով 26 քվեաթերթկիկ է տպվել եւ 

ստորագրվել, որպեսզի քվեարկելիս սխալվելիս, խնդիր առաջանալու դեպքում, եթե ՀԽ 

անդամը ուզենա ինչ-ինչ պատճառով փոխել քվեաթերթիկը, պահեստային նմուշ լինի։ 

Քվեարկությունից հետո թերթիկը քառածալ ծալվում և գցվում է տուփը։ Ցուցադրվբեց ծալելու 

եղանակը:  

Հոգաբարձուներն անցան գաղտնի քվեարկությանը։  

Պատրաստվել էր 26 քվեաթերթիկ, որոնց դարձերեսին ստորագրեցին հաշվիչ 

հանձնաժողովի բոլոր անդամները: 

Քվեարկությունը կայացավ, հոգաբարձուները հերթով մոտենում էին հաշվիչ 

հանձնաժողովին, թերթիկում գրում էին իրենց անուն-ազգանունները, ստորագրում էին 

քվեաթերթիկ ստանալու համար, ապա մոտենում էին քվեախցին, անցնում դրա ետեւը, 

քվեարկում, քվեաթերթիկը քառածալ անում, գալիս էին քվեատուփի մոտ, քվեաթերթիկը 

գցում էին թափանցիկ քվեատուփի մեջ: Այդ գործընթացի տեսագրության հղումն այստեղ է. 

https://youtu.be/-Wewc2R9jhw?t=25474: 

Ներկա հոգաբարձուների թվից ավել տպված երեք քվեաթերթիկները չօգտագործվեցին 

և մարվեցին հանձնաժողովի կողմից:  

Քվեատուփը բացվեց բոլորի ներկայությամբ, և սկսվեց ամփոփումը: Հոգաբարձու 

Անուշավան Սարգսյանը հերթով հանում էր տուփից ծալված քվեաթերթիկները բացում, 

ցուցադրում եւ հայտարարում էր արդյունքը. թեկնածուի անվան դիմաց արված կամ այլ 

նշումները, կամ դրանց բացակայությունը:  

Քվեարկության արդյունքներն հայտարարեց հանձնաժողովի նախագահ Լ.Առաքելյանը։  

Անդրանիկ Սարգսյան՝ 8 (ութ) քվե  

Լուսինե Ֆլջյան՝ 6  (վեց) քվե 

Անվավեր, այդ թվում չքվեարկված՝ 9 քվեաթերթիկ:  

Ընդամենը՝ 23 քվեաթերթիկ:   

 

ՀԽ նախագահը հայտարարեց, որ արդյունքների հետ կապված եթե առարկություններ 

կան, թող հայտարարվեն։ Ոչ մի հայտարարություն չհնչեց:  

 Այնուհետև կազմվեց արդյունքների մասին արձանագրություն, որից հետո արդյունքները 

հաստատելը Լ.Բարսեղյանը դրեց քվեարկության:  

 Առաջարկեցին: Լ․Բարսեղյանն ներկայացրեց, որ պետք է առաջնորդվել ռեկտորի 

թափուր պաշտոնի մրցույթի կանոնակարգի 5.17 կետով, այն է ․ 

 5.17. Քվեարկության արդյունքների հիման վրա խորհուրդն ընդունում է հետևյալ 

որոշումներից մեկը՝ 

ա) ՇՊՀ-ի ռեկտոր ընտրվելու մասին, 

բ) քվեարկության երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին,  

գ) ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու և ռեկտոր չընտրվելու մասին, 

դ) ընտրությունը չկայացած ճանաչելու և ռեկտոր չընտրվելու մասին:  

Առաջարկեց կողմ քվեարկել 5.17 կոտի դ) կետի տարբերակին՝ ընտրությունը չկայացած 

ճանաչելու և ռեկտոր չընտրվելու մասին։  

Որոշեցին. Քվեարկության արդյունքների հիման վրա Շիրակի պետական 

համալսարանի ռեկտորի ընտրությունը համարվում է չկայացած և ռեկտոր չի ընտրվել:  

https://youtu.be/-Wewc2R9jhw?t=25474
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ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ,  
ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթի արձանագրություն, 02 մարտի, 2019 թ.   

Քվեարկեցին. կողմ՝ 23, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Լ.Բարսեղյանը շնորհակալություն հայտնեց մասնակիցներին, թեկնածուներին, 

սրտացավությամբ մրցույթին բոլոր հետևողներին: Մինչեւ նիստի փակումը, նշելով, որ 

ռեկտոր չընտրվելու հանգամանքը նույնպես աննախադեպ է, եւ հարկավորէ  նոր մրցույթ 

հայտարարել, հարցում արեց հոգաբարձուներից, թե ինչ են կարծում նրանք՝ ե՞րբ 

հայտարարել ռեկտորի թափուր պաշտոնի հաջորդ մրցույթը: Նաեւ նշեց, որ հնարավոր է՝ 

ձեռք բերված փորձի և առաջարկների արդյունքում ռեկտորի ընտրության կանոնակարգում 

փոփոխություններ կատարել:  

Գրիգոր Բարսեղյանն առաջարկեց մրցույթը հայտարարել ոչ ուշ, քան 2 ամսից: 

Սուրեն Մանուկյանը հարցրեց ընթացակարգի վերաբերյալ՝ նիստ հրավիրել և նոր 

հայտարարել մրցույթ, թե՞ էլեկտրոնային քվեարկությամբ ընդունել և հայտարարել: 

 Լ.Բարսեղյանն ասեց, որ մի քանի կուտակված հարցեր կան, աուդիտի, ֆինանսական 

հաշվետվության հետ կապված, որոնց հետ կապված մոտակա օրերին նիստ լինելու է, չնայած 

կարելի է նաև էլեկտրոնային հարթակով անցկացնել այդ քննարկումն ու քվեարկությունը, 

որը աշխատակարգով թույլատրվում է: 

Գ․Պետրոսյանն առաջարկեց միանգամից հայտարարել մրցույթ, գտնելով, որ կարիք չկա 

սպասել մեկ կամ երկու ամիս: 

ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանը ասաց, որ անկախ նոր 

մրցույթի հանգամանքից, խնդրում է նկատի ունենալ, որ ամբողջ օրը կարմիր թելով անցավ 

հավատարմագրման մոտ լինելը։ Բոլորն են հասկանում՝ ինչ է նշանակում ընտրություն, 

ընտրությունից առաջ աշխատանքային իրավիճակ կամ ոչ աշխատանքային իրավիճակը: 

Եթե մենք հիմա սպասում ենք մեկ կամ երկու ամիս, այդ սպասողական վիճակը խնդիրների 

առաջ է կանգնեցնում իրեն որպես ժամանակավոր կառավարչի, քանի որ լինելով 

ժամանակավոր պաշտոնակատար, չեն համաձայնվում իր մոտ աշխատել ժամանակավոր 

կարգավիճակով: Պրոռեկտորի հարց չի լուծվում: Ե.Սերոբյանն առաջարկեց մտածել այդ 

ուղղությամբ։ Խնդրեց արագ մտածել այդ ուղղությամբ։  

Լ.Բարսեղյանն իր փորձից ելնելով առաջարկեց թափուր տեղի առկայության դեպքում, 

ճգնաժամից խուսափելու համար մրցութային տարբերակով հայթայթել համապատասխան 

աշխատողներին: Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ երբ կարիք կլինի քննարկումների կամ ինչ-ինչ 

խնդիրների կարգավորման, երբ ՀԽ անդամներից որևէ մեկի կարիքը լինի համալսարան 

գալու, անպայման կգան, ինչպես միշտ են եկել։ Հայտնեց նաև, որ ահռելի ծավալի էին 

նախկին նիստի կանոնադրական փոփոխությունները, որի պատճառով ուշ է ստացել 

արձանագրությունը և փոփոխությունների վերջնական տեսքը, որոնք հնարավորինս արագ 

կուղարկվեն հաստատման:  

Այնուհետև ՇՊՀ ՀԽ նախագահը շնորհակալություն հայտնեց բոլորին, ասելով, որ 

չնայած նրան, որ ռեկտոր չընտրվեց, կատարվեց շատ կարևոր քայլ այդ ուղղությամբ։  

Արձանագրությանը կից ներկայացվում է նիստի ձայնագրությունը mp3 ֆորմատով, 

ներկայացված հայեցակարգերն ու փաստաթղթերը՝ CD կրիչի վրա, որոնց էլեկտրոնային 

տարբերակները ևս կուղարկվեն հոգաբարձուներին: 

Նիստի տեսաձայնագրությունն ամբողջությամբ կարող եք դիտել կամ բեռնել հետևյալ 

հղումով https://www.youtube.com/watch?v=-

Wewc2R9jhw&fbclid=IwAR1Rf63Su1R6u2kejcRFUIpjdnLQt8Q332rH0rmuHBQ9J0IyIHUqV82Sg5A 

https://www.youtube.com/watch?v=-Wewc2R9jhw&fbclid=IwAR1Rf63Su1R6u2kejcRFUIpjdnLQt8Q332rH0rmuHBQ9J0IyIHUqV82Sg5A
https://www.youtube.com/watch?v=-Wewc2R9jhw&fbclid=IwAR1Rf63Su1R6u2kejcRFUIpjdnLQt8Q332rH0rmuHBQ9J0IyIHUqV82Sg5A
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ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ,  
ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթի արձանագրություն, 02 մարտի, 2019 թ.   

 

Կից ներկայացվում են 2019 թ. մարտի 2-ին տեղի ունեցած ՇՊՀ ռեկտորի թափուր 

պաշտոնի տեղակալման մրցույթի քվեարկության քվեարկված և մարված թերթիկները, 

հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունը, քեաթերթիկ ստացած՝ քվեարկության 

մասնակիցների ստորագրություններով ցուցակները: 

 

ՇՊՀ հոգաբարձուներ. 

 

Կարեն Սարուխանյան ____________________ 

Հայկակ Արշամյան  ____________________ 

Լուսինե Առաքելյան  ____________________ 

Սոֆյա Հովսեփյան  ____________________ 

Ռոբերտ Սուքիասյան  ____________________ 

Սուրեն Մանուկյան  ____________________ 

Սեյրան Մարտիրոսյան ____________________ 

Գայանե Շագոյան  ____________________ 

Գևորգ Պետրոսյան  ____________________ 

Աիդա Գարեգինյան  ____________________ 

Նաշիկ Հարությունյան  ____________________ 

Էվելինա Մաթևոսյան  ____________________ 

Գրիգոր Բարսեղյան  ____________________ 

Խաչատուր Իսրայելյան ____________________ 

Արտուշ Խաչատրյան  ____________________ 

Օվսաննա Թերզիբաշյան ____________________ 

Ռիմա Խաչատրյան  ____________________ 

Մառա Հարությունյան  ____________________ 

Սվետլանա Հովհաննիսյան ____________________ 

Անուշավան Սարգսյան ____________________ 

Ռիմա Պողոսյան  ____________________ 

  

ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լ.Բարսեղյան  ____________________   

ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար Կ.Ավագյան  ____________________ 

 


