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«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

                                ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 

                                        2019Թ. ՄԱՐՏԻ 19-Ի ՆԻՍՏԻ 

 

                                   ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 19 

 

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի (այսուհետ՝ 

ՇՊՀ) Հոգաբարձուների խորհրդի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ.Սևակ փ., 4 հասցեում, ՇՊՀ 

շենքում:  

Նիստին ներկա էին 24 հոգաբարձուներից 17-ը․ 

1․ Կարեն Սարուխանյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր  

2․ Լևոն Բարսեղյան, ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի տնօրեն 

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

պաշտպանության հայկական կենտրոն» ի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար; 

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

գիտաշխատող:  

5․ Կարեն Ավագյան՝ Գյումրու ավիամոդելային խմբակի ղեկավար 

 6․ Խաչատուր Իսրայելյան, ՇՊՀ գործարարության և վարչարարության ամբիոնի 

դասախոս  

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

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

9․ Արտուշ Խաչատրյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության, տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս: 

10․ Գրիգոր Բարսեղյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության, տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:  

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

12․Օվսաննա Թերզիբաշյան, ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժություն 

և մեթոդիկա բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի  

13․ Ռիմա Խաչատրյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

հայոց լեզու և գրականություն բաժնի 4-րդ կուսի ուսանողուհի 

14․ Մառա Հարությունյան, ՇՊՀ սոցիալական գիտություններիև իրավունքի 

ֆակուլտետի և հոգեբանության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի:  

15․ Սվետլանա Հովհաննիսյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

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

16․ Անուշավան Սարգսյան, ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական 

պատրաստության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող:  

17․ Ռիմա Պողոսյան, ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կառավարում 

բաժնի 2-ին կուրսի ուսանողուհի 



ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստի արձանագրություն, 19 մարտի, 2019թ.  2 
 

 

Հարգելի պատճառով բացակայում էին.  

18․ Հայկակ Արշամյան, Համահայկական հիմնադրամի տնօրեն  

19․ Լուսինե Առաքելյան, ՀՀ ԿԳ փոխնախարար 

20․ Սոֆիա Հովսեփյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 

21․ Ռոբերտ Սուքիասյան, ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության վարչության պետ 

 

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

պետ:  

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

Համեմատական ցեղասպանագիտության բաժնի վարիչ 

 24․ Գևորգ Պետրոսյան, «Բիոսֆերա » ՀԿ ղեկավար 

Շիրակի Պետական Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը 

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

անդամները, զեկուցեց քվորումի առկայության մասին և բացեց նիստը:  

 Հոգաբարձուների Խորհրդի նախագահ Բարսեղյանը ծանոթացրեց քննարկվելիք 

օրակարգի նախագծին և ներկայացված փաստաթղթերին: 

  

Օրակարգի նախագիծ 

 

1. ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահին անվստահություն հայտնելու հարցը: 

Զեկուցող՝ Լ.Բարսեղյան 

2. ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթ. 

2.1. ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի փոփոխությունների քննարկում եւ 

հաստատում: 

2.2. ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության մրցույթի ժամկետների եւ հայտարարության տեքստի 

հաստատում: 

3. ՇՊՀ ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնող անձի 

ընտրությունը: (ՇՊՀ կանոնադրության հ. 41, մաս 10) 

4. Այլ հարցեր 

 

Լ.Բարսեղյանը ներկայացրած ՀԽ անդամներին տրամադրված փաստաթղթերը, 

օրակարգը, աուդիտի հետ կապված փաստաթղթեր և ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի 

վերջին նիստում կատարված փոփոխությունը, ռեկտորի մրցույթի հայտարարության 

տեքստը:  

Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ 2-րդ կետի վերաբերյալ հոգաբարձուներին հարցում էր 

ուղարկվել և 20 հոգաբարձու կողմ է արտահայտվել ռեկտորի թափուր պաշտոնի մրցույթը 

հնարավորինս արագ անցկացնելուն: Նշեց, որ Սերոբյանը խնդրել է աուդիտի հարցը 

քննարկել առաջնահերթ և առաջարկեց ընդառաջելով, օրակարգի համապատասխանաբար 

փոխելով երկրորդ և առաջին կետերի քննարկման հերթականությունը:  
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 Խոսք վերցրեց Սերոբյանը, որն ասաց, որ մինչև մարտի 26-ը պետք է բուհը 

ֆինանսական հաշվետվություն ներկայացնի, իսկ այն պարտադիր պետք է հաստատված 

լինի աուդիտորի կողմից: Այդ նպատակով գնումների գործընթացի բուհի գործընկերը 

հայտարարություն է տեղադրել Armeps.am կայքով: Գնումների կայքը մոտ 10 օր չի աշխատել, 

և արդեն ուշացնում ենք: Արձագանքել է 3 ընկերություն:  

Առաջարկեցին՝ Բարսեղյանը առաջարկեց քվեարկել աուդիտի հարցն առաջնահերթ 

քննարկել ու օգտին: 

Քվեարկեցին. կողմ՝ 16, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Որոշեցին՝ ռեկտորի մրցույթի հարցն օրակարգում ընդգրկելու հարցը.  

Կողմ՝ 16, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Լսեցին. 

Լ.Բարսեղյանը իր հրաժարականի հարցն օրակարգ մտցնելու համար առաջարկեց 

պարզաբանում ներկայացնել, որից հետո ՀԽ-ն կորոշի:  

 Նշեց, որ ռեկտորի մրցույթի նիստում իր ունեցած ելույթների և հարցերի վերաբերյալ 

հնչել են հրապարակային քննադատություններ, կիրառվել է «մանիպուլյացիա» բառը, ինչը 

նշանակում է խաբեություն, կեղծիք եւ այլն: Հաշվի առնելով այդ ամենը, ճիշտ է համարում 

օրակարգում նման հարց դնելը, քննարկելը եւ որոշելը: Այդ հարցը կարող էր օրակարգում 

դնել ցանկացած հոգաբարձու, և շատ արժեքավոր կլինի, եթե քննարկվի այդ հարցը, լսվեն 

քննադատությունները: Ինքն է դնում, քանի որ նման դեպքում արդար կլինի և լավ 

պրակտիկա կլին հետագայի համար, որ քննարկվեն, սպառվեն խնդիրները, և եթե որոշվի, որ 

ՀԽ նախագահը թույլ է տվել այնպիսի արարք, որը կարող է ստվեր գցել բուհի եւ ՀԽ-ի վրա, 

նրա արարքները կարող են դիտարկվել որպես խաբեություն, խարդախություն, 

մանիպուլյացիա, ապա պետք է քննարկման հետևանքով վստահություն կամ 

անվստահություն հայտնի: Չկա նման պրակտիկա, բայց նման դեպքերը պետք է քննարկել: 

Սա հրաժարականի դիմումի հարց չէ:  

Է.Մաթևոսյանն հարցրեց, թե հարցը միայն ֆեյսբուքյան գրառումներին է վերաբերում:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ ցանկացած դեպքում դա հրապարակային քննարկում է, եթե 

քննարկվում է դասախոսների կողմից հրապարակային, ուրեմն կարելի է և պետք է քննարկել 

բուհում:  

Մաթևոսյանն առաջարկեց հարցը մտցնել օրակարգ ոչ թե անվստահություն հայտնելու 

ձևակերպմամբ, այլ որպես ռեկտորի թափուր պաշտոնի մրցույթի նիստի քննարկում:  

Բարսեղյանը նշեց, որ հարցը դրվում է, հետագայում նման դեպքերի համար նախադեպ 

ստեղծելու համար ևս:  

Ա․Գրիգորյանը նշեց, որ չի կարելի ինչ-որ մարդու սուբյեկտիվ կարծիքով 

անվստահություն հայտնել: 

Բարսեղյանը նշեց, որ պետք է վերանալ անձերից, և քննարկել, որ ՀԽ նախագահի 

գործողությունները արժանացել են հրապարակային քննադատության և պետք է քննարկել 

դա ՀԽ-ում:  

Գ.Շագոյանը նշեց, որ ըստ երևույթին դա վերաբերում է նաև իր խոսքին: Բարսեղյանի 

հետ ինքը դա բաց քննարկել է, և իր առաջարկն է եղել անդրադառնալ նախորդ նիստին և շատ 

բաց քննարկել առաջացած հարցերը, որոնք ինքն իսկապես ունի: Ասաց, որ ինքը հարցեր ունի 

նաեւ Լ.Առաքելյանին, որը ցավոք բացակայում է: Հարցերը քննարկելն անհրաժեշտ է նաև 

նման դեպքերից խուսափելու համար:  
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Գրիգոր Բարսեղյանը հարցրեց, թե երբևէ անցկացվելու՞ է ՀԽ փակ նիստ:  

Լ․Բարսեղյանն ասաց, որ միևնույնն է, այն արձանագրվելու և հրապարակվելու է: 

Փոխարենն առաջարկեց, որ եթե որեւէ մեկը ուզումէ  մասնավոր զրույց կամ քննարկում 

ունենալ, թող մնան նիստից հետո 20 րոպե կամ ավելի ՀԽ անդամներով ուղղակի զրուցել:  

Կ․Ավագյանն հարցրեց, թե մրցույթի մասնակիցներից, կոնկրետ թեկնածուներից եղե՞լ 

են բողոքներ:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ թեկնածուներից բողոք չի ստացել: Հրապարակային 

գրառումներն ինչքան տեսել է, բողոք չեն պարունակել, ոչ էլ Մ․Կարապետյանից, որը 

չգրանցվեց որպես թեկնածու:  

  

Ամփոփեցին՝ Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ կա երկու տարբերակ,  

Ա) օրակարգի ՀԽ նախագահին վերաբերող կետը մնում է այնպես ինչպես կա:  

Բ) Նախորդ մրցույթի փորձի քննարկում:  

Ն․Հարությունյանը նշեց, որ այս հարցը իրեն շատ է զարմացնում, քանի որ ինքն 

աշխատել է ՀԽ-ում երեք ռեկտորների օրոք, այսպիսի առարկայական քննարկումներ ոչ մի 

ժամանակ չի եղել, հիմա նիստերը 2 ժամի փոխարեն տևում են 6-7 ժամ, բոլոր հնարավոր 

հարցերը տրվել և քննարկվում են: Եվ երկրորդը՝ նիստերը խորհրդի նախագահի կողմից 

կազմակերպվել են բաց, դրսից, կոլեկտիվից ցանկացած անձ կարողացել է հարցեր ուղղել, 

յուրաքանչյուր հարց դրվել է քվեարկության, կանոնակարգի խախտումներ չեն եղել, և 

առաջարկում է հանել օրակարգից ՀԽ նախագահի անվստահության հարցը:  

Որոշեցին՝  

Ա) Քննարկել անվստահության հայտնելու հարցը. 

Կողմ՝ 1 կողմ (Լ.Բարսեղյան)  

Բ) Քննարկել նախորդ նիստի փորձը՝ 

Կողմ՝ 15 դեմ  

Բացակայում էր Ս.Մարտիրոսյանը:  

 

Որոշեցին հաստատել օրակարգը. 

1․ ՇՊՀ ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնող անձի  

ընտրությունը: (ՇՊՀ կանոնադրության հ. 41, մաս 10) 

2․1. ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթի նիստի քննարկում 

2.2 ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի փոփոխությունների քննարկում եւ 

հաստատում: 

2.3 ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության մրցույթի ժամկետների եւ հայտարարության տեքստի 

հաստատում: 

3․ Այլ հարցեր 

Քվեարկեցին՝ Կողմ՝ 16, դեմ՝ 0, ձեռնպահ 0  

Որոշումն ընդունվեց:  

 

Օրակարգի առաջին կետի վերաբերյալ. 
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Լսեցին՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանը ներկայացրեց, 

որ գնումներն իրականացնում են կազմակերպության միջոցով, այդ պայմանագրի համաձայն 

ներկայացվել է հայտը, քանի որ հայտը 1 մլն դրամը գերազանցող գնում է, այն պետք է 

կատարվեր էլեկտրոնային տարբերակով, դրվել է Armeps.am կայքում: Արձագանքել են 3 

ընկերություն:  

«Ասատրյանս» ՍՊԸ-ն առաջարկել է 888.000 դրամ;  

«Պրոգրես Աուդիտ» ՓԲԸ-ն առաջարկել է 2.100.000 դրամ;  

«ԲԻ ԴԻ Օ  Արմենիա»-ն առաջարկել է 2.388.000 դրամ: 

  

Նախնական գին սահմանված է եղել 3 մլն դրամ, որը պայմանավորված է եղել նախկին 

աուդիտներին տրամադրված գումարների համադրելիությամբ:  

Հանձնաժողով է ստեղծվել, ելնելով ամենացածր գնի առաջարկման կանոնից, որոշել են, 

որ շահել է «Ասատրյանս» ՍՊԸ-ն: Այսպիսով Սերոբյանն առաջարկում է հաստատել մրցույթի 

կայացումը և թույլ տալ կնքել պայմանագիր: 

Է.Մաթևոսյանն հարցրեց, թե միայն ծառայության գնո՞վ է պայմանավորված, 

նախկինում «Ասատրյանս» ՍՊԸ-ն համագործակցե՞լ է ՇՊՀ-ի հետ:  

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ չի տիրապետում ինֆորմացիային՝ նախկինում աշխատել են այդ 

ընկերության հետ, թե ոչ, բայց գնումների մասին օրենքն ասում է, որ պետք է հաղթող 

ճանաչել ամենացածր գին առաջարկողին:  

Գ.Շագոյանը հարցրեց, ինչո՞վ է պայմանավորված եղել 3 միլիոն գինը, ինչ գնով է արվել 

նախկինում:  

Ե.Սերոբյանը պատասխանեց, որ նախորդ երկու տարվա աուդիտն արվել է միացյալ և 

վճարվել է 6 մլն դրամ:  

Գ.Շագոյանն հարցրեց, որ նախորդ մրցույթները շահել են նշված առավելագույն գնո՞վ: 

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ կարելի է ճշտել հաշվապահությունից, եթե կարիքը կա, ինքը այս 

պահին չի տիրապետում նախկինում առաջարկված գնի մասին ինֆորմացիայի:  

Կ.Սարուխանյանը հարցրեց՝ ինչ ինֆորմացիա կա ընկերություններից, քանի որ կան 

ընկերություններ, որոնք միջազգային լուրջ նորմերի համապատասխանող ընկերություններ 

են:  

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց ներկայացնել, թե ինչ ինֆորմացիա է տնօրինում Ե.Սերոբյանը 

կամ համալսարանում որևէ մեկը, որ կարող է ներկայացնել հոգաբարձուներին:  

Հանձնաժողովի ձեռքի տակ եղե՞լ է ինֆորմացիա այս կազմակերպությունների մասին, 

թե՞ միայն հայտի գինն են հաշվի առել և, որ պարտավորություններ չունեն բյուջեի 

նկատմամբ: Նաև խնդրեց ներկայացնել մրցույթն անցկացնող հանձնաժողովի կազմը՝ ովքեր 

են ինչ պաշտոններ են զբաղեցնում:  

Ե.Սերոբյանը ներկայացրեց, որ բոլորը բուհի աշխատակիցներ են, իսկ քարտուղար Է․

Գրիգորյանը, որը գնումներն իրականացնող «ԻՋԻ Պրոքուրեմենտ» ընկերության 

ներկայացուցիչն էր և ձայնի իրավունք չուներ: 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե ինչպես են գտել այդ ընկերությանը և ինչպես են 

համագործակցում:  

Սերոբյանը նշեց, որ այն գնումների գործընթացում մասնագիտացված ընկերություն է, 

այդ ընկերության հետ համագործակցության շնորհիվ ամսական խնայվում է 250.000 դրամ, 

հարցում է կատարվել իր խորհրդական Տիգրան Մինասյանի միջոցով մի քանի տասնյակ 
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ընկերությունների: 1 մլն դրամից ցածր գին է առաջարկել այդ ընկերությունը, ամսական մոտ 

80.000 դրամի կարգի: Այժմ բոլոր խոշոր գնումները կատարվում են իրենց միջոցով: Այդ 

ընկերությունը գրանցված է մարզում, բայց հիմա Երևանում են աշխատում: Աշխատում են 

նաև այլ բուհերի և դպրոցների հետ:  

Բարսեղյանը հարցրեց երկու արձանագրության մասին, որոնք համարակալված են 2-րդ 

և 3-րդ: Ո՞րն է առաջինը: Սերոբյանը հեռախոսով ճշտեց Է․Գրիգրյանից, որ առաջին 

արձանագրությունը մրցույթի հրավերին է վերաբերում և խնդրեց հնարավորինս արագ 

ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացնելու համար ՀԽ-ին: Գրիգորյանն 

անմիջապես ուղարկեց փաստաթղթի էլեկտրոնային տարբերակը:  

 

  

Բարսեղյանի հարցին, թե ինչ սկզբունքով են հանձնաժողովում ընդգրկվել անդամներ, 

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ հանձնաժողովը կազմվել է պահեստապետից, ֆինանսիստից, 

տեխնիկական բնութագրերի մասով գիտելիքներ ունեցող Շահպարոնյանից: Հանձնաժողովն 

աշխատանքներն ավարտելուց հետո ինքնալուծարվում է, այսինքն ամեն հաջորդ անգամ 

ձևավորվում է նորը: 

Բարսեղյանը հարցրեց հոգաբարձուներին, թե ինչ կարծիքի են երկու 

կազմակերպությունների միաժամանակ աուդիտ պատվիրելու մասին, եթե 3 միլիոնի մեջ 

տեղավորվում է երկուսին պատվիրելու գումարը:  

Ա․Գրիգորյանը նշեց, որ եթե օրենքը թույլ տալիս է, կարող են: 

Բարսեղյանը զանգահարեց ֆինանսիստ Ա.Քյուրմյանին, ներկայացրեց աուդիտի 

առաջարկը, որ աուդիտորների անցյալը չիմանալով, կարո՞ղ են միաժամանակ երկու 

աուդիտորի հանձնարարել աուդիտը, եթե աուդիտի համար նախատեսված գումարը 

բավարարում է: Խորհրդատուն ճշտեց, որ օրենքն անգիր չի հիշում, բայց սահմանափակող 

նորմ չկա:  

 Կարեն Ավագյանը նշեց, որ նայել է «Ասատրյանս» ՍՊԸ կայքը և ընկերության կազմը, 

այն հիշեցնում է ընտանեկան ընկերություն, հետո ուզում է ճշտել, թե ինչպիսի՞ աուդիտ է 

անցկացվելու, արդյո՞ք միայն հաշվեկշռի աուդիտ, որը մինիմալ պահանջն է, թե՞ աուդիտ, 

որը ներառեր առողջացման խորհրդատվություն և այլն: Աուդիտի տեքստն ըստ երևույթին 

պետք էր նախօրոք քննարկել:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ թիրախներն անհայտ են, և եթե կա արձանագրությունը 

մրցույթի հայտարարության, կարող ենք ծանոթանալ բայց սահմանել չենք կարող: Իսկ բուհը 

վարվել է պրակտիկայի համաձայն: 

Գ․Շագոյանը հարցրեց արդյո՞ք կհասցնեն մինչև մարտի 26-ը անցկացնել աուդիտը և 

հաստատել հաշվետվությունը: 

Սերոբյանը նշեց, որ նույն հարցն ուղղել է Քալաջյանին: Եթե չհասցնեն մինչև 26-ը, 

կնախազգուշացվեն և կտրվի մինչև 30-օրյա ժամկետ, որի ընթացքում կհասցվի:  

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց Քալաջյանին բացատրել, թե արդյո՞ք ուշ է ձեռնարկվել մրցույթի 

հայտարարումը, հնարավո՞ր էր ավելի շուտ կազմակերպել: Հնարավոր էր ավելի շուտ 

կազմակերպել հանձնաժողովը, արդյո՞ք ավելի ուշ է ձևակերպվել հանձնաժողովը, քան 

կարելի էր, որ նման ժամկետային սեղմ միջակայքում չհայտնվեին, թե՞ դա Համալսարանից 

անկախ է ստացվել:  
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Քալաջյանն ասաց, որ գնումների օրենքով սահմանված ընթացակարգ է կիրառվել:  

Սերոբյանը նշեց, որ գնումների կայքը 10 օր չի աշխատել: Նշեց, որ հնարավոր էր մեկ 

երկու շաբաթ շուտ սկսել:  

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, հնարավո՞ր էր, օրինակ դեկտեմբերին սկսել:  

Քալաջյանը նշեց, որ գնումների համակարգող կազմակերպության հետ պայմանագիր 

չեն ունեցել:  

Սերոբյանը նշեց, որ նախկինում գնումների կազմակերպողն անձ է եղել, որն ազատվել 

է աշխատանքից նոյեմբեր ամսին, այնուհետև ինքն զբաղվել է գնումներ համակարգող 

կազմակերպության որոնումով, հրատապ գնումների կարիք չի եղել: Հնարավոր է լավագույն 

դեպքում մրցույթն հայտարարել հունվարի սկզբից մինչև 20-ը: 

Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ ուշացման պատճառով մենք ունենք ժամկետային ճգնաժամ, 

հարցրեց Քալաջյանին, թե չհասցնելու դեպքում իրավական հետևանքները որո՞նք են: 

Քալաջյանը նշեց, որ վերահսկող մարմինը ՊԵԿ-ն է, վարչական տուգանք է նախատեսված 

նախազգուշացում և 30-օրվա ժամկետ է տրամադրվում, որ այդ ժամկետում հրապարակվի 

հաշվետվություն աուդիտորի եզրակացության հետ միասին: Դրանից հետո վարչական 

տուգանք է սահմանվում 50.000 դրամի չափով՝ նորից չհասցնելու դեպքում, բայց այլևս 

ժամկետի խնդիր չկա, բայց պետք է հնարավորինս արագ հասցնել: 

 Այլ հարցեր չեղան:  

 Քալաջյանն ասաց, որ «Հիմնադրամների մասին» օրենքը աուդիտորի ընտրությունը 

թողնում է հոգաբարձուների ընտրությունը, բայց քանի որ կիրառվել է գնումների մասին 

օրենքը, գնումների ընթացակարգով արդեն ձևավորվել է հաղթողը, մնում է միայն 

հաստատելը:  

 Բարսեղյանը նշեց, որ Հիմնադրամի կանոնադրության 41 հոդվածի 10-րդ կետը 

սահմանում է, որ ՀԽ-ն իրականացնում է ընտրություն, իսկ Քալաջյանի մեկնաբանությունը 

ընտրությունն այլ կերպ է ներկայացնում:  

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց Քալաջյանին, թե ինչ գիտե հայտատու աուդիտորական 

ընկերության մասին:  

Քալաջյանն ասաց, որ քանի որ ինքն աշխատել է «Պրոգրես Աուդիտ» ընկերությունում, 

կարող է սուբյեկտիվ ընկալվել իր խոսքը, ուստի չի ուզում խոսել այդ ընկերության մասին: 

«Ասատրյանս ՍՊԸ»-ի մասին ասաց, որ այդ ընկերությունն հայտնի է գնային էժան 

առաջարկներով, խնդիրներ է ունեցել ՊԵԿ-ի հետ աուդիտորական ընթացակարգերը 

խախտելու համար, բայց դատական պրոցեսների արդյունքում լիցենզիայի կասեցման հարցը 

դատարանի որոշմամբ բեկանվել է:  

Բարսեղյանը նշեց, որ Քալաջյանը նշեց երկրորդ կազմակերպության հետ շահերի 

բախման մասին, եւ քանի որ շահերի բախումը հայտարարված է, այժմ հոգաբարձուները 

զգուշացված լինելով, այդ վերապահումով հանդերձ կուզեն լսե Քալաջյանին: Վերջինս ասաց, 

որ «Պրոգրես Աուդիտը» նման խնդիր չի ունեցել: 

Սարուխանյանը նշեց, որ ճշտել է, որ կարող են սա հաստատել, բայց նաև հայտարարել 

նոր մրցույթ, երկրորդ աուդիտորին ներգրավելու համար:  

Բարսեղյանը նշեց, որ երկրորդ աուդիտը պետք է այլ կերպ անցկացվի, որպեսզի նույն 

ընկերությունը նորից ցածր գնով չշահի:  

Սարուխանյանը նշեց, որ իր պրակտիկայում եղել է նման դեպք, երբ ընտրվել է 

երկրորդ, առավել բարձր գին առաջարկած աուդիտոր:  
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Կ․Ավագյանն ընթերցեց հայտարարություն, որը ներառված էր մրցութային 

փաստաթղթերում, բայց ներկայացված չէ, որ հանձնաժողովը շահերի բախում չի ունեցել:  

Երկրորդը մրցույթի հրավերի տեքստն էր, որտեղ նշված չէր, թե ինչպիսի աուդիտ է 

պահանջվում բուհի համար: Երկու տեքստն էլ ընթերցվեցին բարձրաձայն:  

Բարսեղյանը ներկայացրեց հաշվապահությունից բերված մրցութային հանձնաժողովի 

առաջին արձանագրությունը:  

Ելույթ ունեցան նաև Շագոյանը, Բարսեղյանը և Քալաջյանը, նշվեց, որ օրենսդրական 

բաց կա, երբ ընտրելու ու ընտրված լինելու ավտոմատ ընթացակարգերն իրար հակասում են: 

ՓԲԸ-ների մոտ այդ խնդիրը չկա, որտեղ դա ավելի հստակ է, և օրինակ Շիրակի մարզպետն 

իրավունք ուներ որոշում կայացնել ընտրելով ոչ ամենացածր գին առաջարկած 

ընկերությունը որպես աուդիտոր: 

Կարեն Ավագյանը նշեց, որ Ս.Մարտիրոսյանի հետ ընթերցեցին հայտարարության 

տեքստը և տեսքտում նշված է, որ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնողի 

նախապատվության սկզբունքով է որոշվում հաղթողը: Այսինքն պարտավոր չեն հենց իրեն 

ընտրել, այլ կարող են նախապատվություն տալ կամ չտալ:  

 Մարտիրոսյանն առաջարկեց թույլ տալ այս աուդիտը անցկացնել հաղթող 

ընկերությանը, անցկացնել ևս մեկը ավելի լուրջ, այլ թիրախներով:  

 Շագոյանն առաջարկեց, որ հաջորդ աուդիտն առաջարկվի 2 միլիոն գումարով նոր 

մրցույթով, առողջացման աուդիտ օրակարգով:  

 Բարսեղյանն հարցրեց Քալաջյանին, թե առողջացման խորհրդատվություն 

ենթադրվու՞մ է աուդիտի պատվերը: 

Քալաջյանը նշեց, որ աուդիտն հաշվետվության արժանահավատության ստուգում է, 

բայց նշվում է նաև ֆինանսական կայունության շարունակականության ռիսկերը, եթե 

այդպիսիք լինեն: Ներկայացնում է եզրակացություն: Նաև գրում է նամակ ղեկավարությանը, 

որը գաղտնի փաստաթուղթ է, որն ուղարկվում է հիմնարկի ղեկավարությանը, որում նշվում 

են ռիսկերը: 

Գ․Բարսեղյանը հարցրեց, թե հոգաբարձուները կարո՞ղ են ծանոթանալ այդ նամակին: 

ՀԽ նախագահը նշեց, որ ըստ կանոնադրության 41 հոդվածի, կարող են ծանոթանալ, բայց 

հրապարակման մասով սահմանափակումներ կան: 

Կարեն Ավագյանը նշեց, որ ըստ գնումների մասին օրենքի 37 կետի, պարտավոր են 

գնումը չկատարելու դեպքում հիմնավորում ներկայացնել: 3 ենթակետը բնութագրում է 

կոնկրետ դեպքը, երբ հրաժարվում է: Այսինքն մենք պետք է հիմնավորում տանք, թե ինչ 

տվյալներ մեզ չեն բավարարել: 

Առաջարկեցին. Բարսեղյանն առաջարկեց հաստատեց մրցույթի արդյունքները, մինչև 

հաջորդ նիստը ճշտել երկրորդ աուդիտի հնարավորությունը և Շագոյանի 

առաջարկությունները հաշվի առնելով, տեսնել հնարավո՞ր է նման վերլուծականից բացի 

խորհրդատվական հիմունքներով կազմակերպել երկրորդ աուդիտը: Իսկ մինչ այդ պարզ 

կլինի նաև առաջին աուդիտի արդյունքները: 

Որոշեցին.  

1․ Առաջնորդվելով կանոնադրության 41 հոդվածի 10-րդ կետով` հաստատել ՇՊՀ-

ԳՀԾՁԲ-19/1 ծածկագրով էլեկտրոնային գնումների armeps.am համակարգով գնանաշման 

ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 3-րդ արձանագրությամբ հանձնաժողովի 
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որոշումը ընտրած մասնակից ճանաչել «Ասատրյանս» ՍՊԸ-ին, որը պետք է իրականացնի 

2018 թվականի ՇՊՀ ֆինանսական հաշվետվությունների և ֆինանսատնտեսական 

գործնեության վերահսկողության աուդիտը:  

 2․ Մինչև հաջորդ նիստն ուսումնասիրել երկրորդ աուդիտի իրավական 

հնարավորությունը, և այդպիսի հնարավորության դեպքում հանձնարարել ռեկտորին կամ 

ռեկտորի պաշտոնակատրին՝ կազմակերպել այդ գործընթացը:  

Քվեարկեցին՝  

Կողմ՝ 17, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Որոշումն ընդունվեց:  

 

Մարտիրոսյանը, Բարսեղյանը և Սերոբյանը մտքեր փոխանակեցին հաջորդ 

նմանատիպ մրցութային առաջարկների քննարկման հանձնաժողովների կազմի մասին: 

Կարեն Ավագյանն առաջարկեց ունենալ բուհի պարտադիր միջոցառումների օրացույց, 

որպեսզի հոգաբարձուների նախօրոք և ժամանակին արձագանքեն բոլոր հերթական 

խնդիրներին:  

Բարսեղյանն հրապարակեց Արտակ Քյուրումյանից հաղորդագրությունը և խնդրեց ի 

նկատի ունենալ: Դրանում ասված է, որ ըստ գնումների մասին օրենսդրության, եթե 

տեխնիկական առաջադրանքում կամ բնութագրում նշվում է մեկ աուդիտորի ընտրություն, 

ուրեմն պետք է ընտրել մեկ աուդիտոր: Այնուհետև, եթե արդյունքներից դժգոհ են, կարող են 

կազմակերպել նոր աուդիտորի մրցույթ: 

Շագոյանը նշեց, որ եթե առաջին հաղթողը տեղյակ կլինի, որ հնարավոր է երկրորդ 

աուդիտ, ավելի ուշադիր և ջանադիր կանի իր աուդիտը:  

 Հայտարարվեց ընդմիջում:  

  

Օրակարգի 2 հարց  

2․1 ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման համար 2019թ. մարտի 2-ի մրցույթի 

դասերը: 

2․2 ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի փոփոխություններ և հաստատում: 

2․3 ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության ժամկետների և մրցույթի հայտարարության տեքստերի 

հաստատում: 

 

Ենթահարց 2.1. ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման համար 2019թ. մարտի 2-

ի մրցույթի դասերը: 

 

Խոսքը տրվեց Գ.Շագոյանին: 

Նա նշեց, որ շատ լավ էր, որ եղավ բավականին բաց ու աննախադեպ գործընթաց, 

նույնիսկ հանրապետության մասշտաբով: Բայց ընթացքի մեջ նրան մտահոգում է նաև այն, 

որ նման խիստ մոտեցումների դեպքում հնարավոր է բուհը երկար ժամանակ ռեկտոր 

չունենա:  

Բայց ինքն ունի նաև մի քանի կոնկրետ հարցեր ուղղված տարբեր թիմերի, ինչպիսին էր 

այդ գործընթացը մրցութային ոչ միայն ձևով, այլև բովանդակությամբ: Շատ լավ է, որ 

քվեարկությունը գաղտնի էր, որը թույլ է տալիս առանց անձնավորելու քննարկել ընթացքը: 
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Քննարկումների ընթացքում ունեցանք աննախադեպ մի երևույթ, երբ երկու թեկնածուներին 

էլ կարող ենք մեղադրել գրագողության մեջ: Առաջին թեկնածուի դեպքում հիմքը Linkedln-ի 

մի հոդված է, որն ընդամենը սոցիալական հարթակ էր, մյուսինը ռազմավարական ինչ-որ մի 

ծրագրից վերցված նյութերի մասով, որն ընդունեց թեկնածուն: Մյուս խնդիրը, որ ըստ 

էության մենք գործ ունեինք երկու թեկնածուների հետ, որից մեկը բուհի կողմից ավելի 

ընդունելի թեկնածու էր, մյուսն ավելի քիչ, այսինքն մենք գործ ունեինք, որ երկու թեկնածուն 

էլ բուհերի տարբեր խմբերի կողմից ներկայացված թեկնածուներ էին, ստացել է 

բացատրություններ, բայց ճշտումներից հետո որևէ թեկնածու այդ տեսակետից որպես 

անկախ թեկնածու կորցրել է առավելությունը: Այնուհետև նա իրար կողք է դրել ծրագրերը, 

որոնցով պետք է առաջնորդվեր և պրոֆեսիոնալիզմով, իհարկե: Ինքն հարց ուներ նաև 

նախարարության ներկայացուցչին, որն հնչեցրել է թեկնածուներից մեկի անունը, բայց 

ելույթից հետո անհասկանալի է մնացել աղբյուրը, մոտեցել է ճշտելու համար: 

Փոխնախարարն ասել է որ իր խոսքում երկու թեկնածուին էլ անդրադարձել է: 

Այնուամենայնիվ այլ տպավորություն է ստացվել, ու ոչ միայն իր մոտ: Քանի որ Առաքելյանը 

ներկա չէ, բայց կուզենա Բարսեղյանին հարցնել, արդյոք երկու թեկնածուների դեպքում էլ 

եղել է հարցում, ստանալու համար նրանց աշխատանքների մասին փակ ռեցենզիա, եթե 

արվել, ապա երկրորդ թեկնածուի դեպքում ինչ պատասխան է ստացվել, եթե չի արվել, ինչու 

է միայն մեկի մասին հրապարակվել նման ինֆորմացիա: Եվ երկրորդ հարցը. Ինչու՞ չասվեց 

դիսերտացիայի դեպքում, որ դիսերտացիայի պարագայում աշխատանքն հետ է ուղարկվել, 

կատարվել են ուղղումներ, ու տպավորություն ստացվեց, որ եթե դրանից հետո այդ 

աշխատանքը հաստատվել է, հնարավոր է կոռուպցիոն սխեմաներ ենթադրել, այնինչ այն 

ստացել է իր ընթացակարգային լուծումները:  

 Բարսեղյանը հարցի համար շնորհակալություն հայտնեց, շատ կարևորեց հարցերը եւ 

կարգավորումները որպես նախադեպային: Ասաց, որ յուրաքանչյուր հոգաբարձու գտնվել է 

տեղեկատվական տարափի ազդեցության տակ, բոլորը՝ յուրովի: Բոլորին էլ երևի դիմել են, 

ով գիտե ինչեր են պատմել: Երևի դրա եռակին էլ իրեն են դիմել, ահազանգել, պատմել: Ինքն 

ունի սովորություն դիտել հայտերի հղումները, ուսումնասիրել: Իրեն այդ գործի 

մանրամասները, եզրահանգումները մտքերը ծանոթ են թվացել: Ինքը դիմել է 

մասնագետների, փորձագետներ, որոնց շրջանակը չի ուզում բացահայտել, որոնց հարցրել է, 

թե այս մտքերը ձեզ ծանո՞թ են: Իրեն ուղարկվել է զեկույց, որը, դահլիճում թեկնածուին եւ 

հոգաբարձուներին իր տրամադրած  տեքստերի աջ սյունյակի մեջ էր, և ինքն սկսել է 

ինքնուրույն վերլուծել կրկնությունները երկու տեքստերի մեջ, խիստ համանման 

հատվածները ընդգծել է: Հնարավոր է կարիք լինի ավելի մանրամասն վերլուծության, որն 

ինքը երևի անի եւ հրապարակի: Հատվածներ կային, որ շարահյուսությունն էր փոխված, 

տեղեր կային՝ ինչ-որ կոնցեպտուալ 3 բաղադրիչների ներառում և՛ հոդվածի, և՛ զեկույցի մեջ 

և այլն: Կար երկու ճանապարհ, կարելի էր հարցեր չտալ, այլ ելույթի մեջ ասել այդ 

կրկնույթւոնների կամ նմանությունների մասին ու ավարտել, բայց ճիշտ է համարել մարդուն 

բացատրություն տալու հնարավորություն տալ: Հետո իրեն մեղադրանք է հնչել, թե ինքը 

փորձագետ չլինելով ի՞նչ իրավունք ուներ տեքստեր համեմատելու և ինքն էլ հիշել է, որ 

տեքստեր, կոնկրետ իր լրագրողներինը վաղուց է համեմատում գործի բերումով, և եթե 

դեպքեր են եղել անհարկի կամ անբարեխիղճ կրկնությունների, ինքը միջոցներ է ձեռք առել: 

Ինքը տեսել է կրկնություններ, որոնց բացատրություններում թեկնածուն հղում է կատարել 

մոռացությանը: Հետո ասվել է, թե հղումնրը կան տեքստում, սակայն եղած երեք հղումները ոչ 
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մի կերպ չեն տանում այն զեկույցին, որոնց տեքստի նմանությունները ինքը նկատել եւ 

մատնանշել է: Դա դրդեց ԲՈՀ-ին դիմել: ԲՈՀ-ի 2010 թ. փաստաթղթի պատճենը նույնպես 

ներկայացրել է թեկնածուին եւ հոգաբարձուներին: Դրանից հետո հաթհայթել է 

ատենախոսությունը: Թեկնածուն մրցույթի ժամանակ ասաց, թե եթե կարդային 

դոկտորական ատենախոսությունը, կնկատեին, որ հետո այդ թերությունները վերացվել էին: 

Երրորդ փաթեթը դոկտորականից էր քաղված, որում ևս անհասկանալի կրկնություններ 

կային եւ հղումների թերություններ: Ինքը չի օգտագործել «պլագիատ» բառը, այլ տվել է 

հարցեր բացատրուիթյուններ ստանալու համար եւ դա իր պարտականությունն էր: Այսինքն 

2010-ից հետո ԲՈՀ-ից վերադարձից հետո բոլոր թերությունները չեն ուղղվել, իսկ 

դոկտորականը ոչ մի զուգահեռ չունի linkedln-ի հոդված հետ կարևորության տեսակետից: 

Դոկտորականում թերությունները չեն վերացվել, կան նախադասությունների 

կրկնություններ, առնվազն երեք հատվածով, այդ հարցին պատասխան չի տրվել, և ինքն 

համարելով, որ ՀԽ անդամները քարոզչական հորդորի կարիք չեն ունեցել այս կամ այն կերպ 

քվեարկելու համար: Ինքը բավականին տեղյակ է հեղինակային իրավունքի դիսցիպլինից, 

կարող է դասախոսել այդ թեմայով երկու ժամ, մրցույթի ժամանակ նախընտրել է ոչ թե ելույթ 

ունենալ այլ հարցերով պարզել կրկնությունների պատճառները: Հասկանում է, որ թեկնածուն 

պատրաստ չէր նման հարցերի, երբ այլ ոլորտի ներկայացուցիչը կարող է նման հարցեր տալ: 

Մյուս թեկնածուի մասով ոչ մի կասկած, ահազանգ չի եղել, շահերի բախում չունի նաեւ 

երկրորդ թեկնածու մասով, եթե ունենար մտահոգություն, մյուսի նյութերն էլ 

կուսումնասիրեր: Ակնհայտ էր, որ կա աշխատանքների, կենսագրականի և ծրագրի 

անհամեմատելի տարբերություն: Բայց տվել է հարց երկրորդ թեկնածուին, թե առանց հղման 

օգտվե՞լ է այլ աղբյուրից, որին թեկնածուն դրական է պատասխանել և փաստ է, որ եղել է 

անբարեխիղճ օգտագործում: Իր արժեհամակարգը իրեն թելադրում է ամեն տեղ վերաբերվել 

նույն խստությամբ, դատական ատյանի իրավունք իրեն չի վերապահում, բայց ոչ ոք չի կարող 

կաշկանդել իրեն հարցեր տալու մեջ, և լավ կլինի, որ բոլորը նման հետազոտականություն 

դրսևորեն, և դրա հիման վրա է, որ առաջարկում է փաթեթներն հրապարակել գոնե երկու 

շաբաթ առաջ, որպեսզի ով ուզենա, գուգլով կամ այլ կերպ փնտրի, մարմնամասն քննության 

ենթարկի թեկնածուների աշխատանքները: Անդրադառնալով քվեարկության արդյունքներին, 

որը ոմանք սաբոտաժ որակեցին, բայց իր ընկալմամբ անվավեր քվեաթերթիկը «բոլորին դեմ» 

տողին փոխարինող է հանդիսացել, կարծում է, դա սաբոտաժ չէ, գոնե կոնկրետ իր դեպքում:  

Հիմա գոնե պարզ կլինի, որ քանի թեկնածու էլ լինի, կուսումնասիրվեն, կտրվեն հարցեր: 

Հնարավոր է, որ էլի մարդիկ դիմեն, հնարավոր է, որ ոմանք չդիմեն նման 

հետևողականություն կամ խստություն տեսնելով:  

Գ.Շագոյանն ավելացրեց, որ նախ ուզում է իմանալ, թե արդյո՞ք օգտագործվել է 

դոկտորականի վերջին տարբերակը;  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ երեք փաթեթ է ներկայացրել, որից առաջինն հոդվածն էր, 

երկրորդը ԲՈՀ-ից փաստաթուղթը, երրորդը դոկտորականի վերջին տարբերակը: Ինքը 

անցած 16-17 օրերի ընթացքում չի լսել ժխտում, որ ինքն օգտագործել է 

նախապաշտպանական տարբերակը, որոնցում կրկնություններ կան ավելի վաղ 

հրապարակված նյութերից, և դա ինքը պնդում է: Բարեխղճության դոկտրինը հուշում, որ 

նման դեպքում թեկնածուն կամ պետք է հերքեր, կամ ընդուներ, ափսոսանք հայտներ եւ 

խոսռտանար, որ այլևս նման դեպք չեն կրկնվի և այլն: 
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Գ.Շագոյանը նշեց, որ զրուցել է թեկնածուի հետ, որն ասել է, որ հիշել է երեք 

հեղինակներից մեկի հետ աշխատել է: Այնուհետև Շագոյանը գտել է երեք հեղինակներից 

հրապարակված հոդված, որին թեկնածուն հղում արել է, չնայած ընդունում է, որ եթե մի 

քանի տեղ է օգտագործվել նյութը, մեկ հղումը բավարար չէ: Դոկտորականի խնդիրը խնդիր է 

մնում, որն իր համար կոնկրետ խնդիր է ու եթե լիներ իր ուսանողը, ինքը շտկել կտար, բայց 

դիսերտացիայի նման ծավալի համար միգուցե այնքան էլ սկզբունքային չէ, բայց ընդամենը 

սկզբունքային է բարեխղճության տեսակետից: Բայց կար երկրորդ թեկնածուի 

փաստաթուղթը, որը նույնպես նման խնդիր ուներ և հետագայի համար կարևոր է, որ 

հայցորդներն այսուհետ քննվեն նույն հարթության մեջ ու նույն խստությամբ: Կար ևս մի 

խնդիր, որ կողմ քվեարկողներ կային, որից կարելի է հետևություններ անել, որ այս պահին 

չեն ուզում իրավիճակի փոփոխություն, որն ավելի է ձեռնտու, քան անհայտ ապագան օտար, 

բուհին անծանոթ թեկնածուի հետ: Փորձել է հասկանալ, թե մարդիկ ինչից են վախենում, որ 

գերադասում են առկախված վիճակը որևէ փոփոխությունից և եկել է այն եզրակացության, որ 

անձնակազմը վախ ունի դուրս մնալու աշխատանքից, եթե գա այլ մարդ: Ելնելով դրանից 

գտնում է, որ կա երկու ճանապարհ՝ կամ ՀԽ-ն կազմաքանդվում է, կազմվում է նոր ՀԽ, կամ 

պետք է սահմանվեն այնպիսի խաղի կանոններ, որպեսզի թիմային մոտեցումը չիշխի, այլ 

գերիշխի ընդհանուրի, հենց բուհի շահը: Եվ երրորդ տարբերակը՝ ստեղծել բուհում 

արհմիություն, որպեսզի սահմանվեն այն կանոնները, որոնք կպաշտպանեն բուհի 

աշխատակիցների շահերը, որին կվստահեն:  

Լ.Բարսեղյանն հոդվածի հետ կապված ասաց, որ ակադեմիականությամբ կաշկանդված 

չէ: Իրեն մտահոգում է, թե մարդը, անկախ անձերից, բուհի ռեկտոր դառնալուց հետո ինչպե՞ս 

է նայելու առանց հղումների երևույթներին: Ինքն ավելի շուտ անունը կփոխի, քան չէր տա 

իրեն հուզող հարցերը, քանի որ դրությունը վճռորոշ է բուհի համար, քանի որ այդ հարցերը 

չպարզելու դեպքում կարող է ընտրվել մարդ, իսկ հետո բացահայտվելու դեպքում իրեն են 

մեղադրելու անհաջող ընտրության համար:  

 Մանիպուլյացիայի մեջ մեղադրանքն այսպես է հնչել, թե ավելի լավ է ասել որ 

գրագողություն է եղել, քան թե նման իրավիճակի մեջ դնել թեկնածուին: Ինքը գտել է, որ 

պետք էր թույլ տար թեկնածուն բացատրություններ ներչկայացնել եւ եթե համոզված լիներ, 

թե գրագողություն է եղել, ապա ոչինչ իրեն չէր կարողանա ետ պահել այդ մասին 

հայտարարելուց:  Թեկնածուների անհավասարության մասին ասաց, որ նույնիսկ 

առաջարկել է, որ առանձին սենյակներում նստեն, որպեսզի մեկը մյուսի գաղափարներից 

չօգտվեն: Ու անհավասարությունն իր հարցերից չի առաջացել: Իր համար երկու 

թկնածուների ծրագրերն էլ 10 բալանոց սանդղակով 2,5-ից 3 էին, սա իր մասնավոր 

գնահատականն է: Ի վերջո ինքն անվավեր է քվեարկել: Կամ մեղադրանքներ են հնչում, թե 

եթե այդպես խիստ մոտենանք, դասխոս չի մնա: Բարսեղյանը պատմեց, որ դասախոսներից 

մեկն ասել է. «ընդամենը երեք նախադասություն է կրկնվել, ինչ է եղել որ»: Բարսեղյանն 

հարցրեց` ինչպես հասկանալ այս մոտեցումը , այդ դեպքում ինքը պետք է իր 

արժեհամակարգը՞ փոխի: Ինքը պատրաստ չէ: Դրության հետ կապված տպավորության 

մասին Բարսեղյանը նշեց, որ շատ լուրեր են հասնում կամ անձամբ իրեն են ասում, որ ինքն 

ամեն ինչ անում է, որ բուհը լուծարվի: Ուղղակի պետք է հարց տալ, թե ինքն այլ բան չունե՞ր 

անելու, քան 6-9 ժամանոց նիստեր ու քննարկումներ անելը, այդ նիստերը բաց աներ, փակ 

անելու փոխարեն: Ընդհանրապես նման համակարգերը պահպանողական են: ՀԽ 

լուծարման, նոր ՀԽ կազմելու մասին: Եթե կեսը հրաժարական է տալի՞ս, ՀԽ-ն լուծարվում է: 
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Տարբերակ է: Արհմիության մասին ասաց, որ այն թույլ է, երբ դպրոցը գործադուլ է անում ու 

արհմիությունը վերջինն էիմանում այդ մասին:  

Խոսք վերցրեց Գրիգոր Բարսեղյանը, ասաց որ մրցույթի առավելություններից էր 

բացությունը, այն միգուցե ավելի գրավիչ դարձրեց, բայց նաև մարդկանց մոտ մտահոգություն 

ավելացրեց, որ կարող են դիմորդներ չլինել, եթե այդպես խիստ են հարցվելու, մանավանդ 

հաշվի առնելով վերջին 10-15 տարվա պաշտպանությունները: Արձագանքելով Շագոյանին, 

ասաց, որ ՇՊՀ ներկայացուցիչ հոգաբարձուները շահագրգռված են, որ ռեկտոր ունենային: Ի 

վերջ երկու թեկնածուներից, որոնք մի քիչ ավել կամ պակաս արժանի էին, կարելի էր մեկին 

ընտրել և քանի որ ժամանակներ են փոխվել, կարելի էր հետո անվստահություն հայտնել: Կոչ 

է անում մի փոքր մեղմ մոտենալ: 

Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ իդեալական թեկնածուի մասին չի խոսել: Դե ՀԽ-ում տարբեր 

մարդիկ են, դրա համար էլ խորհուրդ է կոչվում: Հարցրեց Գ.Բարսեղյանին, եթե հարց է 

առաջանում իր գլխում, որ ուզում է տալ թեկնածոին, տա՞, թե՞ որեւէ ուսանողի խնդրի այդ 

հարցերն իր փոխարեն տալ, թե՞ չտա այդ հարցերը:   

Կ․Ավագյանը նշեց, որ քանի որ փաստաթղթերն ընդունող հանձնաժողովում է եղել, 

նշում է, ուր հավանական հայցորդները 5-ն էին, որոնցից մեկը ազդված լինելով բուհում 

անցկացված մեծ հանդիպումից, այդպես էլ չդիմեց, մտածելով, որ ամեն ինչ կանխորոշված է, 

չնայած նման հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամությանը: Ուստի այս 

իրավիճակն ինչքան որ բացասական է եղել, ռեկտորի չընտրվելը, նույնքան էլ դրական է, 

քանի որ բոլորը տեսան, որ կանխակալություն չկա: 

 Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ ևս մեկ թեկնածու դիմել է ուշացած հայտ տալու համար, նշելով 

որ կարող է բժշկից հիվանդության մասին թուղթ ներկայացնել: Առաջարկն իհարկե մերժվել 

է, քանի որ դա վատ նախադեպ կդառնար: 

Մարտիրոսյանն ասաց, որ առնվազն հոգաբարձուների դեպքում, 300 էլ, 3000 էլ 

աշխատակիցների դեպքում բուհից ընտրված հոգաբարձուները 6-ն են ու ճիշտ կլինի, որ 

խողովակ չդառնան որևէ թիմի: Մրցույթի մասին, լավ է, որ թեկնածուները լուրջ էին մոտեցել, 

ներկայացնում էին ծրագիրը հարցերի էին պատասխանում: Բայց ողջ ընթացքում պարզ 

երևում էր, որ բուհը բաժանված է, և պետք է մի թեկնածու, որը բոլորին կմիավորի: 

Միավորվել կարելի գաղափարների շուրջ, ոչ անձերի: Պարզ է, որ կա իներցիա: Ինքը միշտ 

ենթադրել է, որ պատասխանատու մարդիկ են աշխատում բուհում: Բուհը 85 տարեկան է, 85 

տարեկանում կարելի է լինել և զառամյալ և աշխույժ: Նոր իշխանություններն ընդամենը մեկ 

տարեկան էլ չկան: Հոգաբարձուների խորհուրդն ավելի երիտասարդ է: Այսինքն իներցիան 

շատ վտանգավոր է: Բայց գտնում է, որ պետք է վեր կանգնել տեղական հայրենասիրության 

նման երևույթից, այլ ընդամենը պետք է մեկ ռեկտոր ընտրել, ոչ թե 500: 

 Է․Մաթևոսյանը նշեց, որ բուհը դաստիարակում է անհատներ: Նշեց, որ իրենց 

մեղադրում են: Ինքը ֆեյսբուքյան մեղադրանքների հարթակն, օրինակ, լուրջ չի ընդունում: 

Եթե Ասվում է, որ բուհը մեկին լավ է ընդունում, ինչ-որ մյուսին վատ է ընդունում, դա սխալ է: 

Իրենց գործընկերներն իրենց հարցնում են, թե ինչու իրենք հարցեր չեն տվել: Իրենք ստացել 

են փաթեթներ, լուրջ ուսումնասիրել են, փաթեթներում տեսել է այն, ինչ ուզեցել է տեսնել և չի 

տեսել այն ինչ չի ուզեցել տեսնել, այսինքն իր սուբյեկտիվ որոշումն ինքը կայացրել է շատ 

ավելի վաղ և ուրիշների հարցուպատասխանը իր վրա ազդեցություն չեն գործել:  

Շագոյանն ասաց, որ իր համար պահեր կան, որ սկզբունքային են:  
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Է.Մաթևոսյանն ասաց, որ, բոլոր գիտական ճանապարհ անցած մարդիկ անցել են 

ճանապարհ, և այն ինչպիսին էլ լինի, բուհը անձեռնմխելի է: Միգուցե դա շատերի մոտ 

հարցեր առաջացրեց, բայց իր համար շատ ավելի կարևոր էր իր բուհի ապագան, քան 

հարցուպատասխանները: Պատասխանելով Մարտիրոսյանին, նշեց, որ բուհում իներցիա 

հիմա չկա, և բուհում կյանքը փոխվել է ու նման չէ 5 կամ 10 տարի առաջվա բուհին: Կոնկրետ 

իր օրինակով, այն դասախոսությունը, որ հիմա է կարդում, հաստատ 5 տարի առաջ այդպես 

չի կարդացել: Ուսանողն էլ չի ընդունի նման դասախոսությունը: Կոչ արեց նաև դիտարկել 

բուհը որպես 85 տարեկան երիտասարդ: Իսկ արհմիությունն իրոք կաղում է: Այդ դեպքում 

առաջարկում է գտնել լուծումներ, եթե կան օրինակներ, կարելի է օգտագործել: 

Գ.Շագոյանը նշեց, որ պրոցեսը գնում է ամբողջ հանրապետությունում, օրինակ 

մատենադարանում ստեղծվեց նոր արհմիություն: Կարելի է ստեղծել նորը, որը լավ կգործի, 

այն էլ կլինի մարդաշատ, որում էլ հենց կայանում է արհմիության ուժը:  

Ս.Մարտիրոսյանը նշեց, որ օրինակ դահլիճը, այդ տեսքով պետք է իր գինն հանի, և 

ամեն երկրորդ օրը պետք զբաղված լինի: Բայց օրինակ մեկ միջոցառման ուղարկել են իրենց 

պրակտիկանտներին, բայց պրակտիկանտներն ասել են, որ այդ օրը դահլիճում բուհից գրեթե 

ուսանողներ չեն մասնակցել միջոցառմանը: Դա ինդիկատոր է, բուհի վերափոխման 

ինդիկատոր: Արհմիության մասին նշեց, որ արհմիությունը ուժեղ կլինի, եթե ուժեղ ռեկտոր 

լինի, սխալ պատկերացում է, ընդհակառակը, ուժեղ արհմիություննէ ուժեղ ռեկտոր ընտրելու 

գրավականը:  

Ա․Սարգսյանը նշեց, որ շնորհակալ է ՀԽ լիարժեք ընկալվելու և զգալու համար, որպես 

ուսանող: Նշեց, որ բուհն ունի 200 մլնի դեֆիցիտ: Կա ՀԽ, որը կարող է ցրվել երկրորդ անգամ 

ռեկտոր չընտրվելու դեպքում:  

Բարսեղյանը ճշտեց՝ տարբեր աղբյուրների տվյալներով 80-180 մլն: Ասաց, որ ռեկտորին 

երկրորդ անգամ չընտրվելու դեպքում ՀԽ-ի լուծարելու մասին կետ չկա կանոնադրության 

մեջ: Գրիգոր Բարսեղյանը նշեց, որ նախկինում ՊՈԱԿ-ի դեպքում նման բան եղել է: 

Անցած մրցույթի մասին խոսք վերցրեց Արմեն Մելքոնյանը, ավագ դպրոցի 

աշխատակից, որն ասաց, որ ՀԽ անդամների մեծ մասը շահագրգռված է, որ խնդիրն արագ 

լուծվի: Մյուս կողմից Բարսեղյանը նշեց, որ մանրամասն կքննվեն բոլոր թեկնածուները, 

անկախ նրանից քանիսը կլինեն: Բայց ինքը գտնում է, որ կարելի է որոշակի 

տրանսֆորմացիայի հետևանքով կարելի է հասնել ինչ որակական փոփոխության: Բայց ունի 

մտավախություն, որ դրսից եկած թեկնածուները կարող են անընդհատ չընտրվել հենց խիստ 

քննելու պատճառով: Նշեց, որ ուսխորհրդի կողմից ընտրված հոգաբարձուների ոչ 

թափանցիկ ընտրությունը ևս պետք է հաշվի առնվի: Արհկոմի գործունեության մեջ կա 

որոշակի որակական փոփոխություն, առնվազն տոների պահով: Բարսեղյանը խնդրեց 

արտահայտվել մրցույթի մասով:  

Բարսեղյանը նշեց, որ ՀԽ-ն չի բռնել ամեն ինչ ջնջելու եւ նորից սկսելու ուղին: Խիստ 

մոտեցման մասին հարցրեց՝ ճիշտ համարու՞մ է, որ ՀԽ անդամը, կոնկրետ ինքը չտա հարցեր, 

բայց այդ հարցերն ուղղվեն որևէ մեկ ուսանողի կողմից: Թեկնածուները, իր կարծիքով պետք 

է պատրաստ լինեն հարցերի: Իսկ ուսխորհրդի գործնեությանը ՀԽ միջամտելու իրավունք 

չունի: Բայց եղած իրադրությունում կարող ենք ընտրել երկու ուղի, կամ ասել, որ քանի որ 

ուսխորհուրդների կանոնադրությունները իրավական հիմք չեն ունեցել, առանց ուսանող ՀԽ 

անդամների նիստեր անելը սխալ կլինի, եղածի հիման վրա է հարկավոր լուծումներ գտնել, 

ստեղծել նորմալ կանոնադրություն և այլն: Արհմիության, գիտխորհրդի, ուսխորհրդի 
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նիստերին էլ ՀԽ անդամները կարող են խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակից 

լինել:  

 Կարեն Ավագյանը նշեց, որ ՀԽ ուսանող անդամներից 4-րդ կուրսեցիները մի քանի 

ամսից կարող են դադարել ՀԽ անդամներ լինելուց, քանի որ ավարտում են բուհը:  

 Սերոբյանը նշեց, որ ուսանողական իրավունքները դադարում են, հենց 4-րդ կուրսն 

ավարտելու հաջորդ օրը: Ու կարելի է նախօրոք մտածել այդ մասին:  

 Բարսեղյանն ասաց, որ դա խնդիր չէ, և ուսխորհուրդը կարող է հենց հաջորդ օրը նիստ 

կայացնել և ընտրել 5 նոր հոգաբարձու: Իսկ ուսխորհրդի կամ բոլոր ուսանողների կողմից 

ընտրելու մասին կարելի է ճշտել նախարարությունից, եթե ուսխորհրդի կանոնադրությունն 

էլ նորմալ չեն համարում:  

 Սերոբյանը խնդրեց հոգաբարձուներին ծանրակշիռ լինել և ֆեյսբուքյան, և այլ 

գրառումներում զգույշ լինելով՝ քանի որ դրանք անմիջապես ազդում են բուհի ներսի 

մթնոլորտի վրա: 

Բարսեղյանն առաջարկեց երկրորդ հարցի երկրորդ ենթահարցին անդրադառնալ:  

 

Ենթահարց 2․2 

Լսեցին: Բարսեղյանը ներկայացրեց ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի 

փոփոխությունների իր առաջարկները որոնք ուղարկվել էին բոլոր հոգաբարձուներին 7 օր 

առաջ: Առաջարկեց հայտերի ընդունումն սկսել հայտարարության հրապարակումից 10 օր 

հետո: Դրանից հետո ընդունում են հայտերը էլի 10 կամ 5 օր:  

Եվս մեկ փոփոխություն է առաջարկում: Ընդունող անձնակազմը 4-ը դարձնել 2 կամ 3: 

Բոլոր փաստաթղթերը և հայտերը հայտնում ենք, որ հրապարակվելու են: Սա 

թելադրված է նրանով, որ որոշ թեկնածուներ նախորդ մրցույթում պնդել էին, որ իրենց 

փաստաթղթերն հրապարակվեն միայն հայտունակությունը պարզելուց հետո:  

 Փաստաթղթերի հրապարակումը, բացի որոշ անձնական տվյալներից, հրապարկելու 

իմաստն այն է, որ դրանց ուսումնասիրությունը բաց լինի և փաթեթները ստանալու օրվանից 

10 աշխատանքային օր կամ երկու շաբաթ հրապարակված լինեն:  

 Գ․Շագոյանը առաջարկեց՝ 1 շաբաթ հրապարակված լինեն:  

 Մաթևոսյանը ասաց, թե ՇՊՀ կայքում 2 շաբաթ տեղադրելը նորմալ է համարում:  

 Բարսեղյանը նշեց, ինչը չեն հրապարակում՝ անձի նույնականացման փաստաթղթի 

համարը, հաշվառման հասցեն, ընտանեկան դրության մասին տվյալները չեն 

հրապարակվում;  

 Կ․Ավագյանն առաջարկեց չհրապարակել նաև աշխատանքային գրքույկը: Բարսեղյանն 

ասաց, որ չի էլ պահանջվում: Հարցրեց՝ էլեկտրոնային հասցեն հրապարակվում է, թե՞ ոչ:  

Եթե մասնագիտական էլ փոստ է տրամադրվում, դա պետք է հրապարակել:  

Գ․Շագոյանն ասաց, որ որ կա փոխկապակցվածություն, որ հայեցակարգը 

հրապարակելուց հետո կարող է պարզվել, որ իրենք հայտունակ չեն և մարդկանց 

ինտելեկտուակ սեփականության խնդիր կառաջանա, որ ուրիշները կարող են օգտվել:  

 Բարսեղյանն առաջարկեց նման դեպքի համար նախատեսված կետը նայել, որով 

հայտունակության պարզելու համար դիմում են նախարարություն: Այսինքն երկու շաբաթում 

դիմում են, ուղարկվում է նախարարություն, մեկ շաբաթում կստացվի պատասխանն 
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հայտունակության մասին, որից հետո կհրապարակվի: Շագոյանը նշեց, որ խնդիր է տեսնում 

եթե հայտունակությունը նախարարությունից ճշտելու մեջ: 

 Կ․Ավագյանը հարցրեց, որ եթե մեկն հայտունակ չի լինում, բայց որի ծրագիրն իսկապես 

լավն է, կարող է դա պատճառ հանդիսանալ մրցույթի պայմաններ փոխելու առաջարկների 

ներկայացման, ուստի գտնում է, որ հայեցակարգերի և փաստաթղթերի հրապարակումը 

պետք է:  

 Բարսեղյանը ասաց, որ մի լրացում ունի, կհրապարակվի միայն այն դեպքում, եթե 

հայտունակությունը կճշտվի, բայց այդ դեպքում չենք հասցնում հայտունակությունը ճշտել:  

 Շագոյանը, նշեց, որ այդ դեպքում, նույնիսկ եթե հաջորդ մրցույթներին մեկը հղում 

կանի, նախորդ հայտատուն, որն հայտունակ չէ, կորցնում է իր գաղափարները:  

 Բարսեղյանը նշեց, որ ռիսկը պետք է ի սկզբանե գիտակցվի, և դրան հայտատուն գնում 

է, և իրեն բարեխղճորեն զգուշացվելուց հետո ինքն է որոշումը՝ դիմե՞լ, թե՞ ոչ: 

 Գ․Բարսեղյանը հարցրեց հայտունակության պարզման հարցը ինչպես անել, իսկ մինչև 

այդ ծրագիրը փակ պահել, կամ կարելի է հրապարակել համառոտակի:  

Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ հայտունակության պարզման համար նախորդ անգամ դիմել է 

նախարարություն, նախարարությունը պատասխանից բացի ուղարկել է նաև մասնագետ 

իրավաբանի, բայց այնուամենայնիվ որոշումը կայացրել է ՀԽ-ն:  

Ս․Մարտիրոսյանն առաջարկեց, որ համաձայն է, ծրագրի համառոտագրի 

հրապարակմանը: Երկրորդ, առաջարկում է ստեղծել հանձնաժողով, որը կզբաղվի 

հղումների ստուգման գործով: Բարսեղյանն էլ հարցրեց, որ եթե խումբը ոչինչ չգտնի, իսկ ինչ-

որ մեկ այլ անձ գտնի, այդ դեպքում անիմաստ չի լինի հանձնաժողովի աշխատանքը: 

Մարտիրոսյանն ասաց, որ հակասություն չկա, թող բոլորն էլ աշխատեն: Մարտիրոսյանը դեմ 

էր նաև, որ ԿԳՆ-ն որոշի հայտունակությունը: Ճիշտ կլինի, որ ԿԳՆ ներկայացուցիչ 

իրավաբանը ներկա լինի փաստաթղթերի քննարկմանը տեղում:  

 Շագոյանն ասաց, որ հրապարակումը ճիշտ է, քանի որ ներկայացնելը կարող է 

տարբերվել գրվածից, ու երբ տեքստը դրված է, կարելի է համեմատել: Նաև համաձայն է 

Մարտիրոսյանի երրորդ առաջարկի հետ, որ տեղում ուսումնասիրվեն հայտերը, քանի որ 

այսօր ԿԳՆ-ն բարեխիղճ է, վաղը կարող է տարբերվել, ուստի հայտունակությունը որոշող 

մարմինը ՀԽ-ն պետք է հստակ որոշի:  

Լ․Բարսեղյանն ամփոփեց, որ հանձնախմբի կազմման դեպքում կարող են խորհրդի 

անդամները չհամաձայնվել հանձնախմբի եզրակացության հետ: Ճիշտ կլինի, որ ՀԽ-ն որոշի: 

ԿԳՆ-ն պարտավոր չէր հայտունակության մասին տեղեկանք տալ:  

 Կարեն Ավագյանը նշեց, որ մտավախություն ունի և չի ուզում, որպեսզի ԿԳՆ-ին տրվի 

լրացուցիչ լծակ, հաշվի առնելով տոտալիտար կառավարման նախորդ տարիների փորձը: 

Առաջարկում է, որ հայտունակության հարցը լուծվի բուհի պատերի ներսում, իհարկե, 

իրավաբանների ներգրավմամբ: Խնդիրն ընդամենը հանրային կառավարման մասին էր, որը 

ենթադրում է որոշակի բացատրություն, որն արդեն տրվել է իրավաբանական 

բացատրություն ՊՈԱԿ-ների և դպրոցների մասով, մնում է հանրային ծառայողի մասով 

բացատրությունը, որն ինքնին ակնհայտ է, որ հանրային կառավարման պաշտոն չէ ասենք 

առաջին կարգի մասնագետը կամ երկրորդ կարգի մասնագետը, քանի որ կառավարչական 

պաշտոն չէ:  
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 Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ ռիսկը ստանձնելու հարցն է ընդամենը, այն ստանձնում է ՀԽ-ն 

կամ փոխանցում է: ԿԳՆ- դիմելը պատասխանատվություն կիսել չէր նախորդ դեպքում, այլ 

խորհրդատվության դիմել էր իր էությամբ:  

 Առաջարկեցին: Բարսեղյանն ամփոփեց առաջարկները:  

 Հարցրեց Մարտիրոսյանին, պնդում է հղումներն ստուգելու հանձնաժողով ստեղծելու 

առաջարկը թե կթողնի ինքնակարգավորման այդ հարցը: Մարտիրոսյանը չպնդեց, հանեց իր 

առաջարկը:  

 Լ․Բարսեղյանն հանեց ԿԳՆ ուղարկելու իր առաջարկը, բայց հայտունակությունը 

որոշում են փաթեթը բացելու օրը, ՀԽ-ով, իրավաբանների մասնակցությամբ: 

Առարկություններ չեղան:  

 Համառոտագիրը ներկայացնելու հարցում Մարտիրոսյանի առաջարկն էր, որի մեջ 

հստակորեն կլինի ամբողջն՝ ամփոփ: Բարսեղյանն հարցրեց, որ եթե համառոտագիրն 

հրապարակված է, հայեցակարգը միայն հոգաբարձուների մոտ է, հնարավոր է արտահոսք, 

որը բացառել հնարավոր չէ, ուստի ինքն առաջարկում է ամբողջ ծրագիրը հրապարակել: 

Մարտիրոսյանը պատասխանեց, որ դա կարևոր է, քանի որ չգիտենք դեռ, թե ինչպես 

կօգտագործվեն նախորդ ծրագրերը:  

 Շագոյանը նշեց, որ եթե հրապարակված լինի, ավելի հեշտ է լինելու պարզել ուրիշն այդ 

ծրագրից օգտվել է թե ոչ, քան եթե չհրապարակվի և այլ արտահոսք լինի:  

 Բարսեղյանն հստակեցրեց. 15 օր հետո սկսում ենք ընդունել հայտեր: Հայտերի 

ընդունումը տևում է 5 աշխատանքային օր:  

Առարկություններ չեղան:  

 Հայտերը հրապարակելու ժամկետը: Կար երեք առաջարկ՝ 5 օր, 10 օր, մեկ շաբաթ:  

 Համաձայնվեցին 10 օրվա տարբերակին, քանի որ 5 աշխատանքային օրը, կամ մեկ 

շաբաթը համարվեց քիչ:  

 Փաստաթղթերն ընդունող հանձնաժողովի անդամների թիվը քննարկվեց, Բարսեղյանն 

առաջարկեց երկու կամ երեք ՀԽ անդամ:  

 Կ․Ավագյանն հարցրեց, թե իրավասու՞ է փաստաթղթերի ընդունման ժամանակ 

կողմնակի անձանց դուրս հրավիրել:  

 Մարտիրոսյանն համաձայնեց: ՀԽ նախագահն հարցրեց, թե ինչով է պայմանավորված 

մտահոգությունը, և ճշտելով, որ ինֆորմացիայի արտահոսքով, ասաց, որ միևնույնն է, 

կիմացվի ով է դիմել, թեկուզ մուտքն ու ելքը նայելով: Իսկ անձնական տվյալների մասին 

պաշտպանության տեսակետից կողմնակի անձինք չպետք է լինեն: 2-ի փոխարեն որոշվեց 

առնվազն 3 անձից, այսինքն կետը մնում է նույնը:  

 Փաստաթղթերի փաթեթը, ընդունման ավարտից հետո մեկ օրվա ընթացքում ՀԽ 

նախագահին հանձնելու փոխարեն Բարսեղյանն առաջարկում է «3 օրվա ընթացքում» 

ձևակերպումը, հնարավոր համարելով երկրից բացակայության հնարավորություն, 

գործուղում և այլն: Փաստաթղթերի հանձնումը և բացումը կատարվում է խորհրդի նիստով, 

որի ընթացքում որոշվում է նաև հայտունակությունը: 

Առարկություններ չեղան: 

Հրապարակումների ծավալի վերաբերյալ: Հրապարակվում են կենսագրականն առանց 

անձնական տվյալների (ծննդյան տվյալներն ու էլեկտրոնային հասցեն հրապարակվում են), 

անձնագրի համարի, բնակության հասցեի, ընտանեկան դրությունը:  
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 Փաթեթի մասով մնում է երկու տարբերակ. 

Ա․ Հրապարակվում է ամբողջ փաթեթը, բացառությամբ անձնական տվյալների:  

Բ․ Հրապարակվում է 10 էջի սահմանում, սեղմագիրը, նորից առանց անձնական 

տվյալների: 

 Սերոբյանը նշեց, որ դա լրացուցիչ աշխատանք և ծանրաբեռնվածություն է սեղմ 

ժամկետի համար:  

 Կ․Ավագյանն առաջարկեց, որ եթե թեկնածուներից մեկը գտնում է, որ ունի նոու-հաու, 

առանձին փակ ծրարով մնա:  

 Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ այդ դեպքում չպետք է բացվի, և առաջարկեց չբարդեցնել:  

 Մարտիրոսյանը նշեց, որ քանի որ հայեցակարգի ծավալի սահմանափակում չկա, 

ապա կարող է ներկայացվել 500 էջանոց ծրագիր, որը դժվար կլինի և ընթերցելը և 

զգոնությունը կընկնի ընթերցելիս և կարող է բաց թողնվել իսկապես կարևոր միտք կամ 

տեքստային կրկնությունն այլ նյութերից և այլն: Իսկ սեղմագիր կարելի է գրել երկու կերպ, 

կրճատելով ամբողջը և կամ սկսելով ծրագիրը գրել սեղմագրից:  

 Ա․Սարգսյանը ելնելով փորձից, ասաց, որ նախորդ նիստում երկու հավակնորդն էլ 

չհասցրեցին ամբողջությամբ ներկայացնել իրենց ծրագիրը: Սեղմագիրն այս դեպքում կօգնի:  

 Բարսեղյանն ասաց, որ մեկ էջն ընթերցելը տևում է 2 րոպե, այսինքն 80 էջը 160 րոպե 

կարող է ձգել:  

 Լ․Բարսեղյանը առաջարկը դրեց քվեարկության: Քվեարկության դրվեց առաջին 

առաջարկը 2․11 կետի գ կետի վերաբերյալ.  

 Ա․ Հրապարակվում է ամբողջ փաթեթը, բացառությամբ անձնական տվյալների:  

 

Քվեարկեցին՝ կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 3: 

Որոշումը կայացվեց՝ փաթեթն հրապարակել ամբողջությամբ: Երկրորդ առաջարկը 

քվեարկության դնելու կարիք չեղավ: 

Ռեկտորի ընտրության Կանոնակարգի 4․1 կետի վերաբերյալ: Բարսեղյանն առաջարկեց 

ավելացնել, որ խորհրդի որոշմամբ նիստը կարող է նախագահել ցանկացած ՀԽ անդամ:  

 Առարկություններ չեղան: 

 Առաջարկվեց՝ Լ․Բարսեղյանն առաջարկեց ավելացնել նույն կետում նաև 

«ուսուցիչների» մասնակցությունը նիստին: Կարելի է գրել ՇՊՀ աշխատակազմը և ցանկացած 

սովորող:  

 Սերոբյանն առաջարկեց «ներքին շահառուներ» ձևակերպումը:  

 Քննարկումից հետո համաձայնվեցին այդ ձևակերպմանը:Ներառվեց, որ նիստին 

կարող են մասնակցել «ցանկացած ներքին շահառու»:  

 Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ նախորդ նիստի եթերն ու յութուբյան հեռարձակումն 

ապահովել էր «Շիրակ» հեռուստաընկերությունը, որն արվել էր անվճար՝ բարչեգործաբար: 4․

1 կետում վերահեռարձակման մասին կետն ապահովելու համար պետք է մտածել, որ 

հնարավոր է դա վճարովի արվի, նորմալ որակի ապահովման համար, հնարավոր են այլ 

տարբերակներ:  
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Առաջարկեցին. կանոնակարգի 4․2 կետում առաջարկվեց, որ թեկնածուները ելույթների 

հերթականությունը որոշվի վիճակահանությամբ: Մտահոգությունն առաջացել է, որ ուշ 

ելույթ ունեցողն հոգեբանական առավելություն է ստանում: 

Քվեարկեցին. կողմ՝ 14, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 0: 

Որոշեցին 4.2 կետում կատարել փոփոխություն ելույթների հերթականությունը 

վիճակահանությամբ որոշելու վերաբերյալ: 

Առաջարկեցին՝ Բարսեղյանն 4.5 կետի վերաբերյալ առաջարկեց հանել «․․․

ներկայությունը պարտադիր է, սակայն նրա․․․» բառերը:  

Առարկություններ չեղան:  

Առաջարկեցին՝ ՀԽ նախագահի առաջարկության մեջ 4.6 կետից հանվում է 

«քարտուղար» բառը, իսկ փաթեթի բովանդակությունը տեղափոխվում է փաթեթը բացելու 

նիստի մաս: Հանվում է հայտունակության մասին ԿԳՆ գնահատումը: Յուրաքանչյուր 

թեկնածուի համար անցկացվում է առանձին քվեարկություն: 

Առարկություններ չեղան:  

Առաջարկեցին. 4․7 կետի վերաբերյալ առաջարկվեց բոլոր հարցերի ժամկետներն 

հանել:  

Շագոյանն նշեց, որ 5 ենթադրյալ թեկնածուի դեպքում այդքան ժամանակ չեն կարող 

տրամադրել:  

 Բարսեղյանն առաջարկեց ընթացակարգային իմաստով նույնը թողնել հարցերի 

հերթականությունը, բայց հանել հարցուպատասխանների համար տրամադրվող 

ժամկետները:  

Առարկություններ չեղան:  

Ա․Սարգսյանն առաջարկեց, որ թեկնածուներն իրենք ներկայացնեն 

ինքնակենսագրականները: 

 Շագոյանն առաջարկեց, որ ՀԽ նախագահը կամ քարտուղարը ներկայացնեն 

կենսագրականները, որին Բարսեղյանը հակադարձեց, որ կարող է 20 էջանոց 

կենսագրականի ընթերցման մեջ կարող են միտում տեսնել ինքնակենսագրականի 

ցանկացած կոմպիլացիայի դեպքում:  

Փոփոխություններից հետո 4,7 կետն ունեցավ հետևյալ տեսքը. 

4.7. Խորհրդի նախագահը ծրագրային ելույթների համար ձայնը տալիս է 

թեկնածուներին: Թեկնածուների ծրագրերի ներկայացման հերթականությունը որոշվում է 

վիճակահանությամբ: Յուրաքանչյուր հավակնորդ ստանում է առավելագույնը 30 րոպե 

տևողությամբ ելույթի իրավունք: Թեկնածուներից յուրաքանչյուրի ներկայացումից հետո, 

նրանց հարցեր կարող են հղել հոգաբարձուները: Հոգաբարձուների հարցերի եւ 

պատասխանների ավարտից հետո թեկնածուներին հարցեր կարող են հղել մրցույթի 

սրահում գտնվող անձինք: Բոլոր թեկնածուների ելույթներից եւ հարցուպատասխանից հետո, 

խորհրդի որոշմամբ, բոլոր թեկնածուներին միաժամանակ հարցեր հղելու իրավունք են 

ստանում խորհրդի անդամները, ապա՝ մրցույթի սրահում գտնվող մարդիկ, որից հետո 

թեկնածուները կարող են հարցեր հղել միմյանց: Հարցուպատասխանների համար 

հատկացվելիք ժամանակահատվածները որոշվում են թեկնածուների ելույթներից առաջ:  
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ՇՊՀ այլ սրահից ՀԽ նիստին հետեւող այլ անձանց հարցերը գրանցվում են առանձին եւ 

դրանք տրվում են հավակնորդին՝ ընթերցմամբ: Այս հարցուպատասխանի ընդհանուր 

առավելագույն տեւողությունը սահմանվում է ռեկտորի մրցույթի Հոգաբարձուների խորհրդի 

նիստում:  

Թեկնածուին տրվող հարցերը կարող են վերաբերել նրա ներկայացրած 

փաստաթղթերին, ծրագրային ելույթին, կառավարման հմտություններին եւ աշխատանքային 

փորձին: Հարցերը և պատասխանները արձանագրվում են խորհրդի քարտուղարի կողմից: 

Առարկություններ չեղան:  

 Շագոյանն առաջարկեց, 4․8 կետի ելույթի մասով, բացի հարցուպատասխանից կարող է 

ավելացվել կամ պակասացվել նաև ելույթի ժամանակը:  

 Բարսեղյանն ասաց, որ կարելի է խմբագրել ելույթի մասով միայն:  

4․9 կետի վերաբերյալ առաջարկել է 4.9. Բոլոր թեկնածուներին ուղղված հարցերի և 

նրանց պատասխանների ավարտից հետո հոգաբարձուները կարող են ելույթ ունենալ եւ 

քննարկում ծավալել: Հոգաբարձուներից յուրաքանչյուրը կարող է ելույթ ունենալ 

առավելագույնը մեկ անգամ հինգ րոպե տեւողությամբ: Քննարկումը կարող է տեւել ոչ ավելի, 

քան 30 րոպե: Ելույթ ունեցողներին հարցեր չեն տրվում:  

Առաջարկում են մինչև 5 րոպե ՀԽ անդամների ելույթները: Առաջարկվեց նաև 

չսահմանափակել և թողնել ՀԽ նախագահի կարգավորմանը:  

Առարկություններ չեղան:  

Առաջարկեցին.  

4.10 ՇՊՀ խորհրդի անդամների հնարավոր ելույթներից եւ քննարկումից հետո 

թեկնածուներից յուրաքանչյուրը եզրափակիչ ելույթի իրավունք է ստանում, յուրաքանչյուրը՝ 

մինչեւ հինգ րոպե տեւողությամբ: Հերթականությունը՝ այս կանոնակարգի 4.7 կետի 

վիճակահանության կարգով: 

Հարցվեց՝ դեմ կամ ձեռնպահ կա այս կետին: 4.10 կետի խորհրդի ընդմիջման 

նախադասությունը ձևակերպվում է որպես 4․11 կետի շարունակություն:  

Որոշեցին՝ 4.10 ՇՊՀ խորհրդի անդամների հնարավոր ելույթներից եւ քննարկումից 

հետո թեկնածուներից յուրաքանչյուրը եզրափակիչ ելույթի իրավունք է ստանում, 

յուրաքանչյուրը՝ մինչեւ հինգ րոպե տեւողությամբ: Հերթականությունը՝ այս կանոնակարգի 

4.7 կետի վիճակահանության կարգով:  

Առարկություններ չեղան:  

Առաջարկեցին՝ 4․11 Եթե գաղտնի քվեարկությունը չի սկսվել մինչև ժամը 21:00-ը, 

նիստն ընդմիջվում է մինչև հաջորդ օրը ժամը 9:00-ը` անկախ նրանից, հաջորդ օրն 

աշխատանքային է, թե ոչ: Եթե գաղտնի քվեարկությունը սկսվել է, ապա նիստը 

շարունակվում է մինչև քվեարկության ավարտը և ընտրության արդյունքների մասին 

որոշման կայացումը: Խորհրդի նիստերը կարող են ընդմիջվել խորհրդի որոշմամբ:  

 Առարկություններ չեղան: Այնուհետև Բարսեղյանն ընթերցեց իր առաջարկությունների 

փաթեթը քվեարկության ընթացակարգի վերաբերյալ: 

Առաջարկեցին․ Առաջարկներում մանրամասնվում էր 5․2 կետի դրույթները․ 

5.2. Խորհրդի նախագահը ներկայացնում է գաղտնի քվեարկության կարգը: 

Բացատրում է, որ. 
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5.2.1. քվեարկությունը գաղտնի է  

5.2.2. հոգաբարձուներից յուրաքանչյուրը ստանալու է մեկ քվեարթերիկ, հոգաբարձուն 

իրավունք ունի քվեարկել թեկնածուներից մեկի օգտին, կամ՝ բոլորին դեմ, կամ անվանվեր 

դարձնել քվեաթերթիկը կամ չմասնակցել քվեարկությանը:  

5.2.3. վավերական է համարվում այն քվեաթերթիկը, որում առկա է թեկնածուներից 

միայն մեկի օգտին V նշումը համապատասխան վանդակում, կամ առկա է նույն նշանը միայն 

«Բոլորին դեմ» տողում, իսկ մնացած բոլոր ձեւերով, քանակությամբ նշումներով կամ առանց 

նշումների քվեարթեթիկները համարվում են անվավեր:  

5.2.4. ըստ այս կանոնակարգի 5.18 կետի, ընտրված է համարվում այն թեկնածուն, որը 

ստանում է հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելիի քվեն: 

5.2.5. քվեարկելիս սխալվելու դեպքում հոգաբարձուն իրավունք ունի դիմելու հաշվիչ 

հանձնաժողովին, հանձնելով քվեաթերթիկը եւ ստանալու չօգտագործված քվեաթերթիկ:  

5.2.6. Քվեախցից հարկավոր է դուրս գալ քվեարթեթիկը երկու անգամ ծալած, ընդ որում 

առաջին ծալքով քվեաթերթիկը պետք է ծալել երկու հավասար մասի, երկրորդ անգամ՝ այդ 

ծալքին ուղղահայաց, նույնպես երկու հավասար մասի:  

 Քննարկվեց՝ թե ինչու քառածալ, Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ անգամ ծալքերի թվով 

կարելի է հաշվել թե ով ինչպես է քվեարկել, դա իրեն հուշում է իր փորձը, դրա համար է նաև, 

որ պետական ընտրություններում ի վերջո անցան ծրարի տարբերակին: 

 Որոշեցին՝ ընդունել 5․2 կետի մանրամասն ձևակերպումը:  

Առարկություներ չեղան: 

 Առաջարկեցին 5․4 կետի վերաբերյալ որ լինի առնվազն 3-4 անդամ:  

Առարկություններ չեղան:  

 Առաջարկվեց 5,5 կետից հանել հավակնորդ բառը և թողնել միայն թեկնածուն:  

 Որոշեցին՝ 5․5  Հաշվիչ հանձնաժողովի անդամների թեկնածություններն առաջադրում 

են խորհրդի անդամները: Խորհրդի՝ ՇՊՀ ռեկտորի թեկնածու հանդիսացող անդամները չեն 

կարող առաջադրվել և առաջադրել հաշվիչ հանձնաժողովի անդամության թեկնածուներ: 

Յուրաքանչյուր անդամի առաջադրումից հետո կազմակերպվում է քվեարկություն: 

Առաջադրումներն ու քվեարկությունները շարունակվում են մինչև հանձնաժողովի կազմի 

համալրումը:  

 Առարկություններ չեղան:  

 Առաջարկեցին՝ 5.7. Ռեկտորի ընտրությունների քվեաթերթիկները ստորագրվում են 

հաշվիչ հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից: Պատրաստվում է հոգաբարձուների թիվը 

երեքը գերազանցող քվով քվեաթերթիկ հնարավոր սխալների դեպքում քվեաթերթկիը 

փոխարինելու համար: Չօգտագործված քվեաթերթիկները մարվում են քվեատուփը բացելուց 

առաջ:  

Ս․Մարտիրոսյանն առաջարկեց 4 և ավելի քվեաթերթիկ:  

 Որոշեցին՝ 5․7 կետում դարձնել «4 և ավելի քվեաթերթիկ »: 

Առաջարկեցին՝ 5.8. Ռեկտորի ընտրությունների քվեաթերթիկում նշվում են 

թեկնածուների ազգանուն-անունները` այբբենական կարգով: Յուրաքանչյուր թեկնածուի 

ազգանվան-անվան դիմաց առկա է «կողմ» գրառումով վանդակը: Մեկից ավելի 

թեկնածուների դեպքում, թեկնածուների ազգանուններով եւ անուններով տողերից հետո 
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գրվում է «Բոլորին դեմ»: (հավելված 1.2): Մեկ թեկնածուի առկայության պարագայում նրա 

ազգանվան և անվան դիմաց առկա են «կողմ» և «դեմ» գրառումներով վանդակներ (հավելված 

1.1):  

 Որոշեցին՝: Մեկից ավելի թեկնածուների դեպքում, թեկնածուների ազգանուններով եւ 

անուններով տողերից հետո գրվում է «Բոլորին դեմ»:  

Առարկություններ չեղան:  

 Առաջարկեցին՝ 5.9. ՇՊՀ-ի խորհրդի անդամը հաշվիչ հանձնաժողովից քվեաթերթիկ 

ստանալիս ցուցակում ստորագրում է իր անվան-ազգանվան դիմաց: Հոգաբարձուն 

քվեարկելիս սխալվելու դեպքում իրավունք ունի դիմելու հաշվիչ հանձնաժողովի 

նախագահին, հանձնելով սխալ քվեարկած քվեաթերթիկը եւ ստանալու նոր մաքուր 

քվեաթերթիկ, ինչի համար նա նորից ստորագրում է ցուցակում: Սխալ քվեարկած 

քվեաթերթիկը մարում է հանձնաժողովը:  

Որոշեցին՝ 5.9. ՇՊՀ-ի խորհրդի անդամը հաշվիչ հանձնաժողովից քվեաթերթիկ 

ստանալիս ցուցակում ստորագրում է իր անվան-ազգանվան դիմաց: Հոգաբարձուն 

քվեարկելիս սխալվելու դեպքում իրավունք ունի դիմելու հաշվիչ հանձնաժողովի 

նախագահին, հանձնելով սխալ քվեարկած քվեաթերթիկը եւ ստանալու նոր մաքուր 

քվեաթերթիկ, ինչի համար նա նորից ստորագրում է ցուցակում: Սխալ քվեարկած 

քվեաթերթիկը մարում է հանձնաժողովը:  

 Առարկություններ չեղան:  

 Առաջարկեցին՝ 5.11. Ընտրողը քվեաթերթիկում համապատասխան նշում է 

կատարում իր նախընտրած թեկնածուի ազգանվան-անվան դիմաց` «կողմ» գրառմամբ 

վանդակում՝ հետևյալ կերպ «V»: Բոլոր թեկնածուներին դեմ լինելու դեպքում նույն նշանը 

դրվում է «Բոլորին դեմ» տողում»: Մեկ թեկնածուի առկայության պարագայում ընտրողը 

նշում է կատարում «կողմ» կամ «դեմ» գրառումներով վանդակներից միայն մեկում: 

 Որոշեցին՝ Բոլոր թեկնածուներին դեմ լինելու դեպքում նույն նշանը դրվում է «Բոլորին 

դեմ» տողում»ուղղումը լրացնել:  

Առարկություններ չեղան: 

 Առաջարկեցին՝ 5․14 ավելացնել ե) ենթակետ՝ ե) մարված քվեարթիկների թիվը  

Որոշեցին՝ ավելացնել 5․14 կետում ե) մարված քվեարթիկների թիվը 

Առարկություններ չեղան:  

 Առաջարկեցին՝ 5․15 կետից հանել «տրվում է» բառը:  

 Որոշեցին հանել:  

Առարկություններ չեղան: 

Առաջարկեցին՝ Բարսեղյանը նորից ներկայացնելով անցած նիստի որոշումը, 

առաջարկեց. 

5.20.1. Եթե քվեարկվել է երկու թեկնածու, ապա ՇՊՀ-ի ռեկտորի պաշտոնում 

ընտրված է համարվում այն թեկնածուն, որը հավաքել է խորհրդի անդամների ընդհանուր 

թվի կեսից ավելի ձայներ, իսկ որեւէ մեկի բավարար քվե չհավաքելու դեպքում քվեարկության 

երկրորդ փուլ չի անցկացվում:  

5.20.2. Քվեարկության երկրորդ փուլն անցկացվում է, եթե քվեարկվել են երեք (երկուս ի 

փոխաևեն ) կամ ավելի թեկնածուներ, և նրանցից ոչ մեկը չի ստացել անհրաժեշտ թվով 

ձայներ: Այս դեպքում երկրորդ փուլ են անցնում առավել ձայներ հավաքած երկու 
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թեկնածուները, եթե նրանք միասին հավաքել են խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից 

ավելի ձայներ, իսկ երկրորդ թեկնածուի ձայներին հավասար թվով ձայներ հավաքած այլ 

թեկնածուների առկայության դեպքում` նաև այդ թեկնածուները: Եթե առավել ձայներ 

հավաքած երկու թեկնածուները միասին չեն հավաքել խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 

կեսից ավելի ձայներ, ապա երկրորդ փուլ են անցնում առավել ձայներ հավաքած երեք, իսկ 

երրորդ թեկնածուին հավասար թվով ձայներ հավաքած այլ թեկնածուների առկայության 

դեպքում` նաև այդ թեկնածուները: 5-րդ մասին վերաբերող մյուս կետերում ընթացակարգի 

փոփխություններ չկային:  

 Որոշեցին՝ 5.20.1. Եթե քվեարկվել է երկու թեկնածու, ապա ՇՊՀ-ի ռեկտորի 

պաշտոնում ընտրված է համարվում այն թեկնածուն, որը հավաքել է խորհրդի անդամների 

ընդհանուր թվի կեսից ավելի ձայներ, իսկ որեւէ մեկի բավարար քվե չհավաքելու դեպքում 

քվեարկության երկրորդ փուլ չի անցկացվում:  

5.20.2. Քվեարկության երկրորդ փուլն անցկացվում է, եթե քվեարկվել են երեք կամ 

ավելի թեկնածուներ, և նրանցից ոչ մեկը չի ստացել անհրաժեշտ թվով ձայներ: Այս դեպքում 

երկրորդ փուլ են անցնում առավել ձայներ հավաքած երկու թեկնածուները, եթե նրանք 

միասին հավաքել են խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելի ձայներ, իսկ 

երկրորդ թեկնածուի ձայներին հավասար թվով ձայներ հավաքած այլ թեկնածուների 

առկայության դեպքում` նաև այդ թեկնածուները: Եթե առավել ձայներ հավաքած երկու 

թեկնածուները միասին չեն հավաքել խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելի 

ձայներ, ապա երկրորդ փուլ են անցնում առավել ձայներ հավաքած երեք, իսկ երրորդ 

թեկնածուին հավասար թվով ձայներ հավաքած այլ թեկնածուների առկայության դեպքում` 

նաև այդ թեկնածուները:  

5.21. Երկրորդ փուլի քվեարկության արդյունքների հիման վրա խորհուրդն 

ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 

ա) ՇՊՀ-ի ռեկտոր ընտրվելու մասին,  

բ) քվեարկության երրորդ փուլ անցկացնելու մասին, 

գ) ընտրությունը չկայացած ճանաչելու և ռեկտոր չընտրվելու մասին:  

5.22. Երկրորդ փուլի քվեարկության արդյունքում ընտրությունը ճանաչվում է 

չկայացած, իսկ ռեկտորը համարվում է չընտրված, եթե քվեարկված թեկնածուները միասին 

չեն հավաքել խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելի ձայներ:  

5.23. Քվեարկության երրորդ փուլ անցկացվում է, եթե քվեարկության երկրորդ փուլի 

արդյունքում թեկնածուներից ոչ մեկը չի ստացել անհրաժեշտ թվով ձայներ: Երրորդ փուլ են 

անցնում առավել ձայներ հավաքած երկու թեկնածուները, իսկ երկրորդ թեկնածուի ձայներին 

հավասար թվով ձայներ հավաքած այլ թեկնածուների առկայության դեպքում` նաև այդ 

թեկնածուները:  

5.24. Երրորդ փուլի քվեարկության արդյունքների հիման վրա խորհուրդն ընդունում  

է հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 

ա) ՇՊՀ-ի ռեկտոր ընտրվելու մասին, 

բ) ընտրությունները չկայացած ճանաչվելու և ռեկտոր չընտրվելու մասին: 

5.25. Երրորդ փուլի քվեարկության արդյունքում ընտրությունը ճանաչվում է 

չկայացած, իսկ ռեկտորը՝ համարվում է չընտրված, եթե որևէ թեկնածու չի ստացել ընտրվելու 

համար անհրաժեշտ թվով ձայներ:  
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5.26. Ռեկտորի ընտրության արդյունքների հիման վրա ընդունվում է խորհրդի 

որոշում, որը ստորագրում է խորհրդի նախագահը: Որոշման մեկ օրինակը խորհրդի 

նախագահը ներկայացնում է կրթության բնագավառում պետական կառավարման 

լիազորված մարմնին: 

5.27. Ռեկտորի ընտրական գործընթացին առնչվող բոլոր փաստաթղթերը խորհրդի 

նիստի արձանագրության հետ պահվում են ՇՊՀ-ում:  

5.28. Ընտրության ընթացակարգի խախտումները և ընտրության արդյունքները 

կարող են բողոքարկվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  

5.29. Ընտրությունը խորհրդի կողմից ճանաչվում է անվավեր, եթե ընթանում է ՀՀ 

օրենսդրության, ՇՊՀ-ի կանոնադրության, սույն կանոնակարգի էական խախտումներով: 

Եթե խախտումները տեղի են ունեցել մինչև ռեկտորի ընտրության համար գումարված 

խորհրդի նիստը, ապա ընտրությունն անվավեր ճանաչելու դեպքում խորհուրդը 

հայտարարում է նոր մրցույթ: 

Եթե խախտումները տեղի են ունեցել ռեկտորի ընտրության համար գումարված 

խորհրդի նիստում կամ քվեարկության փուլում, ապա ընտրությունն անվավեր ճանաչելու 

դեպքում խորհուրդը հայտարարում է նոր քվեարկություն: 

5.30. Ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատում է հիմնադիրը: Արդյունքներն 

անվավեր ճանաչելու դեպքում, համաձայն գործող կարգի, նշանակվում է ռեկտորի նոր 

ընտրություն:  

 Առարկություններ չեղան:  

Առաջարկեցին՝ Բոլորին դեմ տողն ավելացնել հավելված 1․2 –ում,նման օրինակով: 

Հոգաբարձուների խորհրդի «___»___________ թ. նիստում (արձանագրություն թիվ __) 

ամսաթիվ, տարեթիվ 

 

ռեկտորի ընտրության փակ (գաղտնի) քվեարկության 

 

Թ

իվ 
Թեկնածուի ազգանուն, անուն Կողմ 

1.    

2.    

3.    

4.    

 Բոլորին դեմ  

 

Առաջարկեցին աստղանիշով բոլորին դեմի վերաբերյալ ծանոթագրություն ևս 

ավելացնել:  

 Որոշեցին՝ Քվեաթերթիկի տեսքը հավելված 1․2-ում սահմանել լրացումով և 

աստղանիշով նշվող բացատրություններով:  

Հավելված 1.2 

 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ 



ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստի արձանագրություն, 19 մարտի, 2019թ.  25 
 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

 

Հոգաբարձուների խորհրդի «___»___________ թ. նիստում (արձանագրություն թիվ __) 

ամսաթիվ, տարեթիվ 

 

ռեկտորի ընտրության փակ (գաղտնի) քվեարկության 

 

Թ

իվ 
Թեկնածուի ազգանուն, անուն Կողմ 

5.    

6.    

7.    

8.    

 Բոլորին դեմ  

 

*) Որևէ մեկ թեկնածությանը կողմ լինելու դեպքում քվեաթերթիկում համապատասխան 

նշում է կատարվում նախընտրած թեկնածուի ազգանվան-անվան դիմաց` «կողմ» գրառմամբ 

վանդակում: 

 

**) Բոլորին դեմ լինելու դեպքում քվեաթերթիկում համապատասխան նշում է 

կատարվում «բոլորին դեմ» գրառմամբ վանդակում: 

 

Առարկություններ չեղան: 

Առաջարկված էր ավելացնել բոլորին դեմ տողը նաև հաշվիչ հանձնաժողովի 

արձանագրության մեջ, որն ինքնին ենթադրվում էր:  

 

Լսեցին՝ Լ․Բարսեղյանն ամփոփեց կանոնակարգի փոփոխությունները, նշեց 

ժամանակացույցը, այն է հայտարարությունից հետո 3 շաբաթ փաստաթղթեր չենք ընդունում, 

հետո մեկ շաբաթ ընդունում են, հետո 3 օրվա ընթացքում նիստ ենք հրավիրում, բացում ենք 

փաստաթղթերը, որոշում ենք հայտատուն թեկնածու է կամ ոչ, ով թեկնածու չէ՝ 

վերադարձնում ենք փաստաթղթերը, այնուհետև հրապարակում ենք փաստաթղթերը, 2 

շաբաթ հրապարակված են մնում փաստաթղթերը, 2 շաբաթից մեկ կամ երկու օր հետո 

հայտարարվում է մրցույթի օրը:  

 Որոշեցին՝ հաստատել Շիրակի պետական համալսարան հիմնադրամի ռեկտորի 

ընտրության կանոնակարգն հաստատել փոփոխություններով և նոր ժամանակացույցով 

հանդերձ: (Արձանագրությանը կից ներկայացվում է ամբողջական տարբերակը):  

Քվեարկեցին. կողմ՝ 16, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:  

 

Ենթահարց 2.3 
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ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության մրցույթի ժամկետների եւ հայտարարության տեքստի 

հաստատում: 

Լսեցին՝ ՀԽ նախագահը ներկայացրեց, որ նախորդ նիստից հետո ՀԽ անդամների 

կարծիքներն հարցվել է, հարցում է անցկացվել նաև էլեկտրոնային փոստերին նամակներ 

ուղարկելու ձևով՝ նոր մրցույթ հայտարարելու ժամկետների վերաբերյալ: Ստացվել են 

կարծիքներ՝ թվով 23: Լուսինե Առաքելյանը եւ Ռ. Սուքիասյանն են հայտնել, որ շտապելու 

կարիքը չեն տեսնում: Մյուսների մեծամասնությունը հնարավորինս շուտ մրցույթ 

հայտարարելու կողմ են եղել:  

Մյուս տարբերակը կանոնադրությունում ցենզերը փոխելու առաջարկն է, որը չի հնչել: 

Եթե հոգաբարձուներն ուզում են, թող արտահայտվեն:  

 Գ․Բարսեղյանը ժամկետների մասին հարցրեց: ՀԽ նախագահն ասաց, որ եթե մրցույթն 

հայտարարվում է, ապա կանոնակարգով արդեն օրացուցային կարգավորումներն ստացվում 

են ինքնին:  

Որոշեցին. մրցույթ հայտարարել:  

Քվեարկեցին. կողմ՝ 16, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

ՀԽ նախագահն առաջարկեց անցնել հայտարարության տեքստին, սահմանել 

հայտարարման օրը, որից էլ կբխի մրցույթի օրը:  

 Քննարկումներից հետո, որի ընթացքում արտահայտվեցին Է Մաթևոսյանը, Գ․

Շագոյանը, Ե․Սերոբյանը, Ս․Մարտիրոսյանը, Գ․Բարսեղյանը: Նշվեց, որ մայիսի 6-ից շուտ չի 

կարող անցկացվել մրցույթը:  

Առաջարկվեց մրցույթի օր՝ մայիսի 11-ին, շաբաթ օրը, մրցույթն հայտարարել մարտի 

22-ին: Հայտատուների փաթեթները բացելու, թեկնածուներին գրանցելու եւ փաթեթները 

հրապարակելու օր հաստատել ապրիլի 27-ը:  

 Լսեցին. Բարսեղյանը ներկայացրեց հայտարարության տեքստը:  

Փաստաթղթերն ընդունող հանձնաժողովի անդամներ, բացի ՀԽ քարտուղարից 

առաջարկվեցին նույն երկու ուսանող հոգաբարձուները՝ Ռիմա Պողոսյանն ու Օվսաննա 

Թերզիբաշյանը: Քննարկումներն ընթացան հիմնականում ազատ օրերի և ոչ 

աշխատանքային օրերի հաշվարկի շուրջ: Քանի որ փաստաթղթերի ընդունման օրերը մեկ 

շաբաթ էին, կամ 5 աշխատանքային օր, ՀԽ քարտուղարն առաջարկեց 2 ժամ սահմանել 

նախկին 1,5 ժամվա փոխարեն: 

 Կ․Ավագյանն առաջարկեց ավելացնել ռեկտորի աշխատավարձը, այլ քաղաքներից 

հայտատուների մասնակցությունը խրախուսելու համար:  

 Բարսեղյանն ասաց, որ մոտիվացիայի բազմաթիվ այլ տեսակներ էլ կան:  

 Առաջարկը աջակցություն չգտավ:  

 Մարտիրոսյանը նշեց կետադրական ուղղումների կարիքը՝ «․․․դիմել Երվանդ 

Սերոբյանին․․․» տողում: 

 Ա․Սարգսյանը նշեց, որ մեթոդաբանության հղումը տեքստում բացակայում է, լրացնել 

պետք է:  

 Հղումը տրամադրվեց և ավելացվեց տեքստում:  

 Լսեցին՝ Բարսեղյանը ներկայացրեց հայտարարության տեքստը:  
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Վերջնական տեքստը.  

«ՇՊՀ-ի ռեկտորի թափուր պաշտոնի բաց մրցույթ 

Առաջնորդվելով «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

(այսուհետ՝ ՇՊՀ) հիմնադրամի կանոնադրությամբ եւ նույն հիմնադրամի ռեկտորի 

ընտրության կանոնակարգով` ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդը (այսուհետ՝ ՀԽ) 

հայտարարում է «Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական համալսարան» հիմնադրամի 

կառավարիչ-ռեկտորի (այսուհետ՝ ռեկտոր) պաշտոնի համար մրցույթ: 

Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը պարտավոր է ներկայացնել 

հետևյալ փաստաթղթերը. 

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

ստորաբաժանումների կողմից առաջադրվելու դեպքում՝ ստորաբաժանման 

համապատասխան որոշումը և հավակնորդի գրավոր համաձայնությունը, 

բ) մեկ լուսանկար՝ 3 x 4 սմ/սմ չափսի, 

գ) անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը, 

դ) ինքնակենսագրական, որը պետք է պարունակի հավակնորդի ուսման, 

աշխատանքային, գիտակրթական գործունեության փորձի նկարագիրը եւ կազմված 

լինի այս կանոնակարգի հավելված հանդիսացող ձեւաչափով: 

ե) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը, գիտական աստիճանը հավաստող 

վկայականի պատճենը, 

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

կնքված փաթեթով, որը բացվում է հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից հետո: զ) 

հավակնորդի գործունեության ծրագիրը, այն է՝ «ՇՊՀ զարգացման հայեցակարգը»՝ փակ 

և կնքված փաթեթով, որը բացվում է հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից հետո: 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: 

Փաթեթը պետք է պարունակի նաեւ ծրագրի էլեկտրոնային տարբերակը էլեկտրոնային 

կրիչի վրա: 

ՇՊՀ-ի ռեկտորի թափուր պաշտոնի բաց մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի փաթեթը (յուրաքանչյուր էջի հետնամասում ստորագրված) հանձնվում է 

ՇՊՀ ՀԽ քարտուղարին` առձեռն կամ ուղարկվում է փոստով: Փոստային առաքման միջոցով 

ուղարկված փաստաթղթերը համարվում են ժամկետում հանձնված, եթե ստացվել են մինչև 

փաստաթղթերի ընդունման համար սահմանված վերջնաժամկետը: Փոստային առաքման 

դեպքում ՀԽ քարտուղարը դրանց ստացման մասին գրավոր ծանուցում է հավակնորդին: 

Փաստաթղթերի առձեռն հանձնման դեպքում ՀԽ քարտուղարը հավակնորդին տրամադրում 

է փաստաթղթերի հանձնումը հավաստող տեղեկանք: 

Հավակնորդի փաստաթղթերի ընդունման կամ ստացման վայրը Շիրակի պետական 

համալսարանն է, հասցե՝ Հայաստան-3126, Գյումրի, Պ.Սեւակի փ., 4: 

Փաստաթղթերն ընդունում է ՇՊՀ ՀԽ հանձնախումբը: Հավակնորդի փաստաթղթերի 

ընդունման վերջնաժամկետն է 2019 թվականի ապրիլի 26-ը: Փաստաթղթերը կարելի է 

հանձնել հանձնախմբին ապրիլի 17-ից մինչեւ ապրիլի 26-ը ներառյալ՝ ցանկացած 

աշխատանքային օր, ժամը 16:00-ից 18:00-ը: 

http://shsu.am/wp-content/uploads/2019/03/%D5%80%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%AC%D5%BE%D5%A1%D5%AE.docx
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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Մրցույթը անցկացվելու է Շիրակի պետական համալսարանում 2019 թ. մայիսի 11-ին, 

ժամը 11:00-ին: Հասցե՝ Հայաստան-3126, Գյումրի, Պ.Սեւակի փ., 4: 

ՇՊՀ-ի ռեկտորի թափուր պաշտոնի թեկնածուները կարող են առաջադրվել 

համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից կամ ինքնառաջադրմամբ: 

ՇՊՀ-ի ռեկտորի թափուր պաշտոնի համար կարող է առաջադրվել Հայաստանի 

Հանրապետության այն քաղաքացին, ով ունի գիտական աստիճան, բուհում առնվազն 3 

տարվա դասավանդման փորձ եւ վերջին 15 տարվա ընթացքում առնվազն 5 տարվա 

հանրային կառավարման կամ բարձրագույն կրթության համակարգում առնվազն 5 տարվա 

վարչական աշխատանքի ստաժ: 

ՇՊՀ ռեկտորի հավակնորդը ներգրավվում է թեկնածուների ցանկում ՇՊՀ խորհրդի 

որոշմամբ՝ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելու եւ վերոհիշյալ չափանիշներին 

համապատասխանելու դեպքում: Մրցույթից 10 աշխատանքային օր առաջ ՇՊՀ 

պաշտոնական համացանցային կայքում (www.shsu.am) հրապարակվելու են թեկնածուի 

ներկայացրած ինքնակենսագրականը (բացառությամբ անձնական տվյալների մի մասի) եւ 

ՇՊՀ զարգացման հայեցակարգը: Թեկնածուն մրցույթի ժամանակ իրավունք ունի մինչեւ 30 

րոպե տեւողությամբ ելույթ ունենալու եւ պատասխանելու ինչպես հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամների, այնպես էլ նիստում ներկա ՇՊՀ աշխատակիցների եւ ուսանողների 

հարցերին: 

Հոգաբարձուների խորհուրդը ՇՊՀ ռեկտորին ընտրում է փակ-գաղտնի քվեարկությամբ: 

Ռեկտորի պաշտոնում ընտրված է համարվում այն թեկնածուն, ով հավաքել է խորհրդի 

ցուցակային կազմի հիսուն տոկոսից ավելի ձայն: Ռեկտորն ընտրվում է պաշտոնավարման 

հինգ տարվա ժամկետով: 

Ռեկտորի պաշտոնի հավակնորդները իրավունք ունեն մինչեւ հայտերը ներկայացնելը 

այցելելու ՇՊՀ եւ դրա ստորաբաժանումներ (ավագ դպրոց, քոլեջ, Ռազմական ամբիոն), 

ծանոթանալու աշխատակիցներին, լսելու նրանց, ծանոթանալու ՇՊՀ տնտեսությանը եւ 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներին: Այցերի համար հարկավոր է դիմել ռեկտորի 

ժամանակավոր պաշտոնակատար Երվանդ Սերոբյանին աշխատանքային օրերին՝ ժամը 

10:00-ից 16:00-ը: Հավակնորդները կարող են ստանալ եւ ծանոթանալ համալսարանին 

առնչվող, ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մոտ տնօրինվող եւ օրենքով 

սահմանված գաղտնիք չհանդիսացող փաստաթղթերին համացանցից կամ առձեռն 

ստանալով պատճենները (www.shsu.am): 

ՇՊՀ ռեկտորի աշխատավարձը սահմանված է 700.000 դրամ՝ եկամտահարկը եւ 

պարտադիր վճարները ներառյալ: Այն վճարվելու է համալսարանի բյուջեից: 

Ուշադրություն. ՇՊՀ ռեկտորի պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին 

մասնակցելու հայտ ներկայացնելը չի երաշխավորում այդ աշխատանքը: 

Այս հայտարարության հետ կապված տեխնիկական հարցերով կարող եք դիմել ՇՊՀ 

Հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար Կարեն Ավագյանին 093188194 

հեռախոսահամարով:»  

 

 

Որոշեցին. Հայտարարության տեքստն ընդունել նշված խմբագրմամբ:  

Քվեարկեցին. կողմ՝ 16, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:  

 

http://www.shsu.am/
http://www.shsu.am/
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ՀԽ նախագահ Լ․Բարսեղյանն առաջարկեց անցնել օրակարգի 3-րդ կետին: Այլ Հարցեր: 

  

3.1. Լսեցին. Բարսեղյանը խնդրեց Սերոբյանին ներկայացնել հունվարի 19-ի նիստին 

բարձրացված հարցերի առաջընթացի մասին:  

 Ե.Սերոբյանը ՇՊՀ դասախոս Վ.Աբրահամյանի բողոքի հետ կապված նշեց, որ այդ 

հարցը զուտ ամբիոնային է, գոյություն ունի ամբիոնային կանոնադրություն, կարելի է 

գիտխորհրդում էլ քննարկել հարց, երկուսը դեմ լինեն, բայց որոշումը պետք է կատարվի: Այդ 

հարցը լուծվել է, Աբրահամյան Վարդիթերի հետ բանակցություններից հետո բերվել է այն 

տեսքի, ինչ ամբիոնն էպահանջում:  

 Լ․Բարսեղյանը նշեց, որ ՀԽ-ն բոլորովին ցանկություն չունի խառնվել բուհի բոլոր 

գործառույթներին, բայց սա համարում է այնպիսի հարց, որը վերաբերելի է բոլոր 

ամբիոններին, և իրեն դիմելուց հետո անհրաժեշտ է համարել այդ հարցը քննարկել: Իր 

առաջարկն այն է եղել, որ եթե կոնֆլիկտը չի լուծվում, կարող ենք այլ բուհերի փորձից 

օգտվել: Հիմա այդ խնդիրը չլուծելու դեպքում կարող է այլ կերպ լուծվել, այսինքն կարող է 

մասնագետն հեռանալ: 

Սերոբյանն ասաց, որ խնդիրը լուծվել է: Հիմա, երբ հավատարմագրման պրոցես է 

գնում, դրա հետ կապված ամբիոններում և ֆակուլտետներում ընդունված որոշումները 

պետք է պարտադիր լինեն:  

Բարսեղյանն հարցրեց, թե ամբիոնի վարիչի որոշման բողոքարկման ինչ-որ մեխանիզմ 

կա՞: Սերոբյանն ասաց, որ կարող են բողոքարկել ֆակուլտետային խորհուրդ: Սերոբյանը 

նշեց, որ բողոքարկման կարգերը հստակեցվելու են, կան հանձնաժողովներ: Խնդիրը 

կոնկրետ այս դեպքում հարթված է:  

Բարսեղյանը խնդրեց գրավոր պատասխան տալ իրեն փոխանցված բողոքին: 

Սերոբյանը խոստացավ գրավոր ներկայացնել այն, ինչ նիստում ներկայացրեց բանավոր:   

 

3.2. Մյուս հարցը համալսարանի հավատարմագրման հարցն էր: Բարսեղյանը խնդրել 

էր տեղեկատվություն տրամադրել հավատարմագրման գործընթացի մասին 2 շաբաթում: 

Սերոբյանն ասաց, որ դրանով զբաղվող կենտրոնի տնօրենը տվել է համապատասխան 

գրություն, որը Բարսեղյանին չի տրամադրվել ուղղակի: Կտրամադրվի 10 օրվա ընթացքում 

Սերոբյանի կից գրությամբ, հանձնարարական տրվեց իրավաբան Ա․Հովհաննիսյանին:  

 Լ․Բարսեղյանն ասաց, որ 2 շաբաթվա փոխարեն 2 ամիս է անցել և, խնդրում է, 

այսուհետ, եթե ստանձնված ժամկետներն իրատեսական չեն, նախօրոք տեղեկացնել եւ ասել 

թե որ ժամկետն է իրատեսական: Սերոբյանը խոստացավ հարցված փաստաթղթերը 

ուղարկել Կ.Ավագյանին, որին էլ Բարսեղյանը խնդրեց ուղարկել բոլոր հոգաբարձուներին: 

Սերոբյանը նշանակել է նաև համակարգող: Նշանակվել է Նազելի Ավետիսյանը, որը նախորդ 

հավատարմագրման փորձն ունի և շատ լավ պատկերացնում է պրոցեսները: Ստեղծվել է 3 

հանձնախումբ, որոնցից մեկը փաստաթղթերի բարելավմամբ է զբաղվում, երկրորդ 

հանձնաժողովն զբաղվում է խիստ բարելավման կարիք ունեցող փաստաթղթերով: Եւ երկու 

հանձնախմբերը, մեկը պրոֆեսոր Սարգսյանի, մյուսը Մելքոնյանի ղեկավարությամբ 

աշխատում են: Ընդամենը 4-5 փաստաթուղթ պետք է նոր գրվի, մնացածն ընդամենը 

վերամշակման կարիք ունեն: Սերոբյանը նշեց, որ գործընթացը բազմապրոֆիլ է, որոնք 

զուգահեռ գնում են և նշել, թե 87 խնդրից 3-ն է կատարված կամ երկուսը, սխալ է, երբ մյուս 
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բոլոր խնդիրները ընթացքի մեջ են և արված են 40 կամ 60 տոկոսով: Լ․Բարսեղյանն ասաց, որ 

թյուրիմացությունները ծագում են անբավարար տեղեկացված լինելուց:  

Գրիգոր Բարսեղյանն հարցրեց, կարո՞ղ են լսել հենց կենտրոնի ղեկավարից զեկույցը:  

Լ․Բարսեղյանն հարցրեց երբևէ նման հարց Գրիգոր Բարսեղյանը մտցրել է օրակարգ: 

Հենց մտցնի, կքննարկվի և պետք է զեկուցողին հարցեր առաջադրելու պատրաստ լինի նաև 

հարցն օրակարգ բերողը:  

 Ա․Սարգսյանը նշեց, որ, եթե հարցվում է 87 կետից 3-ի մասին և հերքում չկա, դա 

ողջամիտ կասկածի տեղի է տալիս: Ա․Սարգսյանը նշեց, որ Կ․Ավագյանին նամակ է ուղղել 

այդ հարցը ներառելու մասին:  

 Ե․ Սերոբյանը նշեց, որ, եթե ամեն ինչին չի պատասխանվում, դա չի նշանակում, որ չկա 

պատասխան և ինքը չի կարող ամեն ինչին պատասխանել:  

 Ե.Սերոբյանը հարց տվեց Բարսեղյանին, որ շահել են սպորտային գույք, բայց կա 

վճարովի ծառայություն մատուցելու սահմանափակում, ՇՊՀ կանոնադրության 17 կետում: 

Սպորտային գույքվ համայնքին վճարովի ծառայություն մատուցելու հնարավորություն 

գրեթե չունեն, 17.11 ենթակետում, եթե ավելացվի արտաքին շահառուների մասը, բացի 

աշխատողներից և սովորողներից ապա հարցը կլուծվի: «…Աշխատողների, սովորողների և 

արտաքին շահառուների.․․» տարբերակը:  

 Բարսեղյանն առաջարկեց այդ դեպքում քննարկել նաև կանոնադրական 

փոփոխությունների ևս մի քանի կետեր, որոնք չենք հասցրել քննարկել նախորդ նիստում 

կամ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել:  

Որոշեցին՝ Բարսեղյանն առաջարկեց քվեարկել համալսարանի կանոնադրության 17․11 

կետում ավելացնել արտաքին շահառուներին ևս ծառայություններ մատուցելու մասին 

լրացում  

17. ՇՊՀ-ն կարող է անձամբ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ 

տեսակներով՝.․․․ 

․․․ 

«11) աշխատողների և սովորողների, արտաքին շահառուների հանրային սննդի, 

հանգստի, կենցաղի կազմակերպում ու սպասարկում:»  

Քվեարկեցին. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1: 

 

3.3 ՇՊՀ Կանոնադրության փոփոխություններ 

 

Բարսեղյանն առաջարկեց այդ դեպքում քննարկել նաև կանոնադրական 

փոփոխությունների ևս մի քանի կետեր, որոնք չենք հասցրել քննարկել նախորդ նիստում:  

Սերոբյանի կողմից առաջարկ է եղել արհմիության նախագահին գիտխորհուրդ 

ներգրավելու մասին, որը թելադրված է հավատարմագրման կարիքներով: Ու նաև չի հիշում 

ամենատարեց և ամենաերիտասարդ դոկտորներին գիտխորհրդի կազմ մտցնելը որոշել ենք 

թե ոչ: 

Ա․ Սարգսյանը նշեց, որ որոշել են: Որոշ հոգաբարձուներ չէին հիշում: 
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Ինչպես նաև չէր հիշում հետազոտողի մասի կետը ինչպես ձևակերպվեց: Առաջարկվել 

էր հետևյալ տարբերակը: Շագոյանն առաջարկել էր հանել հետազոտող բառը, Նազելի 

Ավետիսյանն առաջարկել էր թողնել հետազոտող տարբերակով, որը բխում է համալսարանի 

եռաստիճան բնույթից:  

75. ՇՊՀ-ում բարձրագույն կրթությունն իրականացվում է բակալավրի, մագիստրոսի և 

հետազոտողի հիմնական կրթական ծրագրերով՝ պետական կրթական չափորոշիչներին 

համապատասխան: ՇՊՀ-ը կարող է իրականացնել նաև հանրակրթական, միջին 

մասնագիտական, նախնական մասնագիտական, լրացուցիչ կրթական ծրագրեր: 

 Շագոյանն ասաց, որ հետազոտողը եռաստիճան համակարգում չի տեղավորվում, 

որպես ծրագիր:  

 Բագրատ Պողոսյանն ասաց, որ կանոնադրությունում, 117 կետում կա հետազոտող, 

փակագծում ասպիրանտներ, հայցորդներ: Լ․Բարսեղյանն ընթերցեց այդ կետը: 

 Բարսեղյանն առաջարկեց. 

75․ ՇՊՀ-ում բարձրագույն կրթությունն իրականացվում է բակալավրի, մագիստրոսի և 

հետազոտողի(ասպիրանտներ և հայցորդներ ) հիմնական կրթական ծրագրերով՝ պետական 

կրթական չափորոշիչներին համապատասխան: ՇՊՀ-ը կարող է իրականացնել նաև 

հանրակրթական, միջին մասնագիտական, նախնական մասնագիտական, լրացուցիչ 

կրթական ծրագրեր: 

 Սերոբյանն ընթերցեց «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

մասին օրենքը», որտեղ գլուխ առաջին հոդված 3-րդում բերվում են օրենքում օգտագործվող 

հիմնական հասկացությունները: Կա ասպիրանտ, դոկտորանտ, կա հայցորդ, այդ երեքն 

համատեղ մենք համարում ենք հետազոտող, բայց այդպես ձևակերպված չէ օրենքում:  

Կարեն Ավագյանն հիշեցրեց նիստի այն հատվածը, որ հետազոտող բառը կիրառելու 

համար որակավորման ազգային շրջանակի համապատասխանության մասին է ասվել:  

Բ․Պողոսյանը և Ե․Սերոբյանը նշեցին որ ՈԱՇ-ում էլ չկա հետազոտող ձևակերպումը:  

 Բարսեղյանն ասաց, որ դա նշանակում է, որ կարող ենք հետազոտող բառն հանել և 

գրել՝ ՇՊՀ-ում բարձրագույն կրթությունն իրականացվում է բակալավրի, մագիստրոսի, 

ասպիրանտի և հայցորդի կրթական ծրագրով:  

 Գրիգոր Բարսեղյանն ասաց, որ ասպիրանտը կարգավիճակ է, չկա ասպիրանտի 

ծրագիր:  

 Շագոյանն ասաց, որ կա նման ծրագիր:  

 Սերոբյանն ասաց, որ ասպիրանտն ունի ուսումնական պլան, որն իր մեջ 

պարունակում է կրթամաս և հետազոտական բլոկ: Կրթամասի մեջ մտնում է հումանիտար 

կրթամաս, ընդհանուր կրթամաս և մտնում է մասնագիտական կրթամաս:  

 Բարսեղյանն հարցրեց, արժե՞ ավելացնել հետազոտող, եթե ասպիրանտն է այդ 

հետազոտողը: Մենք 75 հոդվածում խոսում ենք, թե ինչ կրթական ծրագրով ենք ուսուցանում:  

 Սերոբյանն առաջարկեց այդ դեպքում հետբուհական կրթական ծրոգրով ձևակերպումը 

գրվի:  

 Բարսեղյանն առաջարկեց իրավախորհրդատուին դիմել նախարարություն, ստանալ 

նախարարության համապատասխան ձևակերպումը: Ուղղակի հոգաբարձուները կարող են 

հիմա որոշել, որ կանոնադրության 75 կետի նախարարության ձևակերպումն համարում են 

ընդունված:  
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Որոշեցին՝ Բուհի իրավախորհրդատուն պետք է դիմի ԿԳ նախարարություն, ստանա 

նախարարության համապատասխան ձևակերպումը: Հոգաբարձուները կանոնադրության 75 

կետի նախարարության ձևակերպումն համարում են ընդունված: 

Քվեարկեցին. կողմ՝ 16, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:   

 

Բարսեղյանն ասաց, որ արհմիության նախագահին գիտխորհրդում ներգրավեու 

դեպքում ստացվում է 40 հոգանոց Գիտական խորհուրդ:  

 Սերոբյանն ասաց, որ դա օրենսդրորեն պարտադիր չէ, բայց հավատարմագրման 

պրոցեսում դրան հատուկ ուշադրություն են դարձնում: Իսրայելյանը հաստատեց, որ դրսից 

ներգրավվող փորձագետները այդ հանգամանքին ուշադիր են:  

 Որոշեցին՝ ՀԽ նախագահն հարցրեց ով է դեմ արհմիության նախագահի ներգրավմանը 

գիտական խորհրդում:  

Քվեարկեցին. կողմ՝ 15, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 0: 

 

 Բ․Պողոսյանը նշեց, որ եթե ի պաշտոնե են նշանակում արհկոմի նախագահին, 

խախտվում է նշանակովի/ընտրովի համամասնությունը:  

 Լ․Բարսեղյանն առաջարկեց հաշվել:  

Ի պաշտոնե ընդրկվում են ռեկտորը, պրոռեկտորները, կենտրոնների տնօրենները, 

գիտական քարտուղարը, ֆակուլտետների դեկանները, Ռազմական ամբիոնի պետը, քոլեջի և 

դպրոցի տնօրենները, ներքին շահառու չհանդիսացող շրջանավարտ և գործատու: 

Պողոսյանը նշեց, որ ներքին շահառու չհանդիսացող շրջանավարտ և գործատու նիստում 

հանել են գիտխորհրդի կազմից: Սերոբյանն ասաց, որ չեն հանել: 2019 թ. հունվարի 19-ի 

արձանագրությունից պարզվեց, որ հունվարի 19-ին տվյալ երկու անձինք հանվել են 

գիտխորհրդի կազմից, գործատուներին ֆակուլտետային խորհուրդներում ընդգրկելու 

պայմանով: ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի անդամների թվի քսանհինգ տոկոսը սովորողներ են, 

որոնց առաջադրում են ֆակուլտետների ուսանողական խորհուրդները, իսկ ընտրությունն 

իրականացնում է ՇՊՀ-ի ուսանողական խոհուրդը: 

Սերոբյանն հաշվեց եւ առաջարկեց գիտխորհրդի անդամների առավելագույն թիվը 

սահմանել 45: Գործի բերումով նայել է նախորդ արձանագրություններից, եղել է նաև 55 

անդամով գիտխորհուրդ:  

 Բարսեղյանն ասաց, որ այդ դեպքում ուսանողների թիվը 11 -ը կանցնի: Շագոյանն 

ասաց, որ 25 տոկոսը նվազագույն շեմն է:  

Կ․Ավագյանն հարցրեց, թե գիտխորհրդի քարտուղարը նշանակովի է, թե ընտրում են: 

Եթե ընտրում են՝ կրկնահաշվարկ կա: Սերոբյանը նշեց, որ հաստիքացուցակով կա 

գիտխորհրդի քարտուղար և նշանակվում է ի պաշտոնե:  

 Բարսեղյանը նշեց, որ եթե առավելագույն թիվը 45 ենք նշում, ուսանողները դառնում են 

12: Սերոբյանն ասաց, որ առավելագույնն է 45, կարող է 44 անդամից բաղկացած 

գիտխորհուրդ լինի, որտեղ 11-ը կլինեն ուսանող:  

Առաջարկեցին՝ Կանոնադարության 50 կետում ավելացնել ՇՊՀ արհմիության 

նախագահին և 49 կետում 40 անդամի փոխարեն սահմանել առավելագույնը 45:  

 



ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստի արձանագրություն, 19 մարտի, 2019թ.  33 
 

Որոշեցին. Կանոնադարության 49-րդ կետը խմբագրել այսպես. «49. Գիտական 

խորհրդի անդամների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել 45-ը, որի առնվազն 50 տոկոսն 

ընտրովի անդամներն են:» եւ 50․ կետում ավելացնել համալսարանի արհմիության 

նախագահին;  

Քվեարկեցին: 

Կողմ՝ 16, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

Ամփոփելով ՇՊՀ կանոնադրության փոփոխությունների բոլոր ընդունված 

առաջարկություները, Լ.Բարսեղյանը քվեարկության դրեց ՇՊՀ կանոնադրությունը 2019թ. 

հունվարի 19-ի եւ մարտի 19-ի ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի որոշումներով 

խմբագրված բովանդակությամբ հաստատելու հարցը (ներկայացվում է այս 

արձանագրությանը կից): 

Քվեարկեցին: 

Կողմ՝ 16, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

 3.4.  

Այլ հարցերում մնաց քոլեջի և ավագ դպրոցների տնօրենների նշանակման կարգի 

հարցը, որը որոշվեց թողնել առաջիկա նիստերում քննարկելու առարկա:   

 

3.5.  

Լսեցին՝ Բարսեղյանն ասաց, որ Երեւանի պետական համալսարանի 100-ամյակն է այս 

տարի, այն հիմնվել է Գյումրիում, բացումը եղել է 1919 թ. մայիսի 16-ին, ապա տեղափոխվել 

Երեւան եւ դարձել Երեւանի պետական համալսարան: Ասաց, որ նպատակահարմար է  

համարում նշել Համալսարանի 100-ամյակը նեւ Գյումրիում հենց մայիսի 16-ին: Բարսեղյանն 

ասաց, որ կդիմի ԿԳ նախարարին, որպեսզի 100-ամյակի միջոցառումները սկսվեն 

Գյումրիից:   

  

3.5.  

Բարսեղյանն ասաց, որ բավականին թուղթ են ծախսում նիստերի ընթացքում: 

Հարկավոր է փաստաթղթերի եւ նախագծերի էլեկտրոնային տարբերակներից օգտվել:  

Սերոբյանն ասաց, որ կան համակարգիչներ, այդ հարցը կարող է լուծվել համակարգիչներ 

օգտագործելով, նիստերը կարելի է անցկացնել համակարգչային սրահում: Բարսեղյանն 

ասաց, որ կարող է ոմանք խնդիր ունենան համակարգչով աշխատելիս, ուղղակի 

առաջարկում է թղթի ծախսը սահմանափակելու համար՝ ով կարող է էլեկտրոնային 

տարբերակներ օգտագործի:  

 

Այնուհետև Հ․Խ նախագահը շնորհակալություն հայտնեց մասնակիցներին: Նիստը 

հայտարարվեց փակված:  

 

Անուն Ազգանուն  

Կարեն Սարուխանյան՝ _____________________________ 
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Հայկակ Արշամյան՝  _____________________________ 

 

Ամալյան Ենգոյան  _____________________________ 

Լուսինե Առաքելյան  _____________________________ 

 

Սոֆյա Հովսեփյան  _____________________________ 

 

Ռոբերտ Սուքիասյան  _____________________________ 

Սուրեն Մանուկյան  _____________________________ 

Սեյրան Մարտիրոսյան _____________________________ 

 

Գայանե Շագոյան  _____________________________ 

 

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  
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Կարեն Ավագյան  _____________________________  
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