
ՇՊՀ  հ ո գաբար ձ ո ւ նե ր ի  խոր հ ր դի  2019 թ. ապրի լ ի  28-ի  նի ստի  ար ձ անագր ո ւ թյ ո ւ ն   1 
 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական Համալսարան» հիմնադրամի 

հոգաբարձուների խորհրդի 2019թ. ապրիլի 28-ի նիստի 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 20 

 

«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 16-ը 

(տասնվեցը). 

1․  Լուսինե Առաքելյան, Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ 

2․  Սոֆյա Հովսեփյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր  

3․  Լևոն Բարսեղյան, ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի տնօրեն 

4․  Կարեն Սարուխանյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր  

5․  Կարեն Ավագյան, Գյումրու ավիամոդելային խմբակի ղեկավար  

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

Համեմատական ցեղասպանագիտության բաժնի վարիչ 

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

պաշտպանության հայկական կենտրոն» ի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար; 

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

գիտաշխատող: 9․  Նաշիկ Հարությունյան, ՇՊՀ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ ամբիոնի 

դոցենտ 

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

11․  Արտուշ Խաչատրյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության, տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:  

12․  Օվսաննա Թերզիբաշյան, ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի 

մանկավարժություն և մեթոդիկա բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի  

13․  Մառա Հարությունյան, ՇՊՀ սոցիալական գիտություններիև իրավունքի 

ֆակուլտետի և հոգեբանության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի:  

14․  Անուշավան Սարգսյան, ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական 

պատրաստության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող:  

15․  Գրիգոր Բարսեղյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության, տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:  

16․  Խաչատուր Իսրայելյան, ՇՊՀ գործարարության և վարչարարության ամբիոնի 

դասախոս  

Բացակա էին. 

17. Աիդա Գարեգինյան, ՇՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

18․  Հայկակ Արշամյան, Համահայկական Հիմնադրամի նախագահ: 

19․  Ռոբերտ Սուքիասյան, ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության վարչության պետ 

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

պետ: (Նախկինում): 
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21․  Ռիմա Պողոսյան, ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կառավարում 

բաժնի 2-ին կուրսի ուսանողուհի: 

22․  Սվետլանա Հովհաննիսյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

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

23․ . Ռիմա Խաչատրյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

հայոց լեզու և գրականություն բաժնի 4-րդ կուսի ուսանողուհի 

24. Գևորգ Պետրոսյան, «Բիոսֆերա » ՀԿ ղեկավար 

 

Շիրակի Պետական Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը 

ներկայացրեց, որ Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի մասին հոգաբարձուները պատշաճ 

իրազեկվել են ՇՊՀ կանոնադրությանն համապատասխան նիստի օրը ապրիլի 27-ից 28-ին 

տեղափոխելու մասին և մի մասը հայտնել է համաձայնությունը: Նիստի օրվա 

տեղափոխումը կապ ուներ «Քաղաքացու օրվա» տոնակատարությունների օրը ապրիլի 27-ին 

նշանակելու հետ: 

Այնուհետև ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը հայտարարեց, որ քվորումն 

առկա է, այդ պահին ներկա էին 15 հոգաբարձու, ըահյտարարեց նիստը բացված:  

Ներկայացվեց օրակարգի նախագիծը:  

 

Օրակարգի նախագիծ. 

1. ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթին ներկայացված հայտերի 

բացում, ուսումնասիրություն, թեկնածուների գրանցում կամ գրանցման մերժում: 

2. ՇՊՀ 2018 թ բյուջեի տարեկան հաշվետվության ներկայացում, քննարկում եւ 

հաստատում: 

Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան:  

3. ՇՊՀ 2019 թ բյուջեի նախագծի ներկայացում, քննարկում եւ հաստատում: 

Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան 

4. ՇՊՀ 2017-2018 թթ. ուսումնական տարվա գործունեության հաշվետվության 

ներկայացում, քննարկում եւ հաստատում: 

  

Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան:  

5. Այլ հարցեր 

 

Լսեցին. Բարսեղյանն առաջարկեց ներկայացնել օրակարգի վերաբերյալ այլ մոտեցումներ, 

առաջարկներ, եթե այդպիսիք կան:  

Առաջարկներ չեղան: 

Որոշեցին. Ընդունել օրակարգը նշված կետերով: 

Քվեարկեցին՝ Կողմ 15 դեմ 0 ձեռնպահ 0 

 

Լսեցին. օրակարգի առաջին կետի վերաբերյալ. 

1․  ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթին ներկայացված հայտերի 

բացում, ուսումնասիրություն, թեկնածուների գրանցում կամ գրանցման մերժում: 

 Լ․ Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ դիմել էր ՀՀ արդարադատության նախարարություն 

դիմումով, խնդրելով ներկայացնել պարզաբանում, թե ինչ համարել հանրային կառավարման 
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ստաժ, որը արդարադատության նախարար Զեյնալյանը վերահասցեավորել էր Կրթության 

գիտության նախարարություն և այդ նամկին ստացվել էր պատասխան ԿԳՆ փոխնախարար 

Գրիշա Թամրազյանի կողմից, 22․ 04․ 2019թ թիվ N02/10/6475-19 գրությամբ, որում 

շարադրված էր նախարարության դիրքորոշումը, թե ինչ համարել հանրային ծառայության 

ստաժ: Այնուհետև ներկայացվեց, որ ինչպես և որոշել է հոգաբարձուների խորհուրդը, 

ռեկտորի թափուր պաշտոնի մրցույթին մասնակցող հայտատուներն հնարավորություն 

ունեին իրենց հայտերը ներկայացնելու ընդունող հանձնաժողովին ապրիլի 16-26-ը ներառյալ 

և խոսք տվեց ընդունող հանձնաժողովի նախագահ, ՀԽ քարտուղար Կ․ Ավագյանին:  

Կ․ Ավագյանը ներկայացրեց, որ hայտարարությունը մրցույթի մասին հրապարակվել է 

«Կրթություն» և «Հինգշաբթի» շաբաթաթերթերում, հաղորդվել է Շանթ 

հեռուստառադիոընկերության եթերով: Ս․ Մարտիրոսյանը նշեց, որ անվճար կերպով 

հայտարարությունը տարածել է նաև «Ասպարեզ» շաբաթաթերթը:  

Կ․ Ավագյանը նշեց, որ հանձնաժողովի անդամների՝ Օվսաննա Թեզիբաշյանի և Ռիմա 

Պողոսյանի հետ 2 հայտ է ընդունվել ապրիլի 25 –ին և 4 հայտ ապրիլի 26-ին: Ցուցադրվեց 

գրանցամատյանը, որում առկա էին 6 հայտատուների անուն, ազգանուն, հայրանունները, 

փաստաթղթերի հանձնման օրը, ժամը: Հայտեր ներկայացրել էին 6 քաղաքացի(ուհի). 

Սամվել Սերգեյի Ալեքսանյան  

Սուրեն Սանասարի Ավդալյան 

Արամ Վարուժանի Կարապետյան 

Վարդան Սենեքերիմի Մելքոնյան 

Անդրանիկ Նորիկի Սարգսյան 

Լուսինե Հրանտի Ֆլջյան 

 

Այնուհետև ներկայացվեցին հայտերի թղթապանակները, որոնք բոլոր կողմերից փակ էին 

ընդունող հանձնաժողովի անդամների և հատատուների և ստորագրությունները 

պարունակող թերթիկներով և փաթեթավորված էին ինքնակպչուն ժապավենով: 

 

Բարսեղյանն առաջարկեց բացել փաթեթներն այբբենական կարգով: Առարկություն չեղավ: 

 

Բացվեց Ս․ Ալեքսանյանի փաթեթը, ներկայացվեցին․  լուսանկարը, անձնագրի պատճենը, 

բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը, ինքնակենսագրությունը՝ բաղկացած 8 էջից, 

պրոֆեսորի գիտական կոչման մասին դիպլոմը, կենսաբանական գիտությունների դոկտորի 

աստիճանի վկայագիրը և այլ փաստաթղթեր: Այնուհետև բացվեց հայեցակարգը 

պարունակող առանձին թղթապանակը, որում առկա էլեկտրոնային կրիչն ստուգվեց, 

կատարվեց հայեցակարգի տեքստային և էլեկտրոնային տարբերակների 

պատահականության սկբունքով ընտրված տողերի և էջերի համեմատութուն: Բացակայում 

էր դիմումը, որի մասին Կ․ Ավագյանը բացատրություն ներկայացրեց, որ միաժամանակ 4 

հայտատուից է ստացել փաստաթղթերը ապրիլի 26-ի ժամը 16,45-ից 17․ 25-ի ընթացքում, 

բոլորը դիմումները տեղում են լրացրել ուստի հնարավոր է, որ մեկը չի լրացվել 

շտապողականության պատճառով: Ալեքսանյանին նախագահողը թույլատրեց դիմումը 

լրացնել տեղում: Առարկություն չեղավ: 

 

Այնուհետև ըստ կենսագրականի ստուգվեց Ալեքսանյանի թեկնածության 
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համապատասխանությունը ՇՊՀ կանոնադրությամբ նախատեսված պահանջներին, այն է. 

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: 

 

Ալեքսանյանը եղել է պրոռեկտոր վերջին 15 տարում առնվազն 5 տարի, և ուներ պահանջվող 

դասախոսական աշխատանքի փորձը:  

 

Առաջարկվեց գրանցել Սամվել Ալեքսանյանին որպես ռեկտորի պաշտոնի թեկնածու:  

Որոշեցին՝ հաստատել Ալեքսանյանի թեկնածությունը որպես ՇՊՀ ռեկտորի թափուր 

պաշտոնի թեկնածու:  

 

Քվեարկեցին. Կողմ՝ 16, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: (նիստին միացել էր հոգաբարձու Սոֆյա 

Հովսեփյանը:  

 

Որոշումն ընդունվեց միաձայն: 

 

Այնուհետեւ բացվեց Սուրեն Ավդալյանի փաթեթը, որը պարունակում էր բոլոր պահանջվող 

փաստաթղթերը՝ բարձրագույն կրթության դիպլոմը, գիտությունների թեկնածուի վկայագիրը, 

լրացված էր դիմումը, ինքնակենսագրականը՝ լրացված ձեռագրով, աշխատանքային գրքույկի 

պատճենը: Ինքնակենսագրականը լրացված էր ձեռագիր և չկային հղումներ 

աշխատությունների վերաբերյալ: Կար նաև ձեռագիր ինքնակենսագրական, որը չէր 

համապատասխանում հայտարարության հավելվածում ներկայացված ձևաչափին: 

Ներկայացված ՇՊՀ զարգացման հայեցակարգը մեկ ձեռագիր էջ էր եւ չէր 

համապատասխանում մրցույթի հայտարարության մեջ նշված ձեւաչափին: Բացի այդ, 

Սուրեն Ավդալյանը ներկայացրել էր առանձին դիմում ՇՊՀ ՀԽ նախագահի անունով, 

առաջարկություններով՝ փոխել ՇՊՀ կանոնադրությունը, որպեսզի իրեն հնարավորություն 

տրվի մրցույթին մասնակցել: Խոսք խնդրեց Ս.Ավդալյանը, որին լսելուց հետո ՀԽ նախագահն 

ասաց, որ օրակարգում կանոնադրության փոփոխման հարց չկա եւ մրցույթն անցկացվելու է 

հայտարարման պահին եղած կանոնադրության ու հայտարության մեջ սահմանված 

ընթացակարգերով, խոստացավ դիմումին ծանոթանալ ավելի ուշ եւ արձագանքել: 

Ուսումնասիրելով ներկայացված փաստաթղթերը, որոնք ներկայացվեցին բոլոր 

հոգաբարձուներին, Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց. Ս.Ավդալյանին, ՇՊՀ կանոնադրության 56-

րդ կետով ներկայացված պահանջներին չհամապատասխանելու եւ մրցույթի 

հայտարարության մեջ նշված ներկայացվելիք փաստաթաթերի ձեւաչափին 

համապատասխանող փաստաթղթեր ներկայացրած չլինելու պատճառով չգրանցել որպես 

ՇՊՀ ռեկտորի թեկնածու:  

 

Քվեարկեցին. կողմ՝ 16, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:  
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Որոշեցին. Ս.Ավդալյանին, ՇՊՀ կանոնադրության 56-րդ կետով ներկայացված 

պահանջներին չհամապատասխանելու եւ մրցույթի հայտարարության մեջ նշված 

ներկայացվելիք փաստաթաթերի ձեւաչափին համապատասխանող փաստաթղթեր 

ներկայացրած չլինելու պատճառով չգրանցել որպես ՇՊՀ ռեկտորի թեկնածու:  

 

Այնուհետև բացվեց Արամ Կարապետյանի փաթեթը, որտեղ ներկայացված էին բոլոր 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը անհրաժեշտ ձեւաչափով, բարձրագույն կրթության դիպլոմի 

պատճենը, տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի վկայագիրը, դոցենտի 

գիտական կոչման դիպլոմ, ինքնակենսագրականը՝ պահանջված ձևաչափով, և ՇՊՀ 

զարգացման հայեցակարգը: Ստուգվեց հայեցակարգի էլեկտրոնային և տեքստային 

տարբերակների նույնականությունը: Կարապետյանը ուներ հանրային կառավարման և 

դասախոսական բավարար ստաժ:  

 

Առաջարկեցին՝ Հաշվի առնելով, որ Ս.Կարապետյանը բավարարում էր ներկայացված 

պահանջներին, և ՀԽ նախագահն առաջարկեց ընդունել որոշում գրանցել Արամ 

Կարապետյանին որպես ՇՊՀ ռեկտորի թեկնածու: 

 

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

 

Որոշեցին՝ Ա․ Կարապետյանին գրանցել որպես ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի թեկնածու:  

 

Այնուհետև բացվեց Վարդան Սենեքերիմի Մելքոնյանի փաթեթը: Մելքոնյանի 

փաստաթղթերում առկա էր ամբիոնի որոշում, նրան, որպես ռեկտորի թեկնածու գրանցելու 

մասին, Նրա համաձայնությունը՝ առաջադրվել որպես և մյուս անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 

Ուշադրություն դարձվեց, որ ամբիոնը բաղկացած է 23 հոգուց, իսկ նիստին մասնակցել է 16, 

որից 9-ը կողմ է քվեարկել Մելքոնյանի առաջադրմանը: Քվորումն ամբիոնի համար ըստ 

կանոնադրության պետք է կազմեր առնվազն 17 հոգի: Ուստի Բարսեղյանը բացատրելով, որ 

ամբիոնի որոշումը հիմնավոր չէ քորումի անբավարարության պատճառով, հարցրեց, հիմք 

ընդունելով Մելքոնյանի համաձայնությունը ամբիոնի կողմից առաջադրվելու, հնարավո՞ր է, 

որ նա ուզենա ինքնաառաջադրվել: Վերջինս համաձայնեց ինքնառաջադրվել: Հաշվի առնելով 

մրցույթի առավել մասնակցայնության արժեքը, Լ.Բարսեղյանը առաջարկեք ՇՊՀ 

հոգաբարձուների խորհրդին, թույլ տալ Մելքոնյանին լրացնել ինքնաառաջադրման դիմում: 

Առարկություն չեղավ: Դիմոմը լրացնելուց եւ խորհրդի նախագահին հանձնելուց հետո 

ուսումնասիրվեցին հավակնորդի մյուս փաստաթղթերը և պարզվեց, որ Մելքոնյանը, իր 

ներկայացրած կենսագրական տվյալներով չի համապատասխանում ՇՊՀ կանոնադրության 

56-րդ հոդվածի պահանջներին: 

  

Նախագահող Լ․ Բարսեղյանն առաջարկեց. Հաշվի առնելով, որ Վարդան Սենեքերիմի 

Մելքոնյանը չի համապատասխանում ՇՊՀ կանոնադրության 56-րդ հոդվածով ռեկտորի 

թեկնածուներին ներկայացվող պահանջներին,  չգրանցել Վ.Ս.Մելքոնյանի թեկնածությունը 

որխես ՇՊՀ ռեկտորի պաշտոնի թեկնածու:  

 

Քվեարկեցին. Կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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Որոշեցին՝ հաշվի առնելով, որ Վարդան Սենեքերիմի Մելքոնյանը չի համապատասխանում 

ՇՊՀ կանոնադրության 56-րդ հոդվածով ռեկտորի թեկնածուներին ներկայացվող 

պահանջներին,  չգրանցել Վ.Ս.Մելքոնյանի թեկնածությունը որխես ՇՊՀ ռեկտորի պաշտոնի 

թեկնածու:  

 

Այնուհետև բացվեց Անդրանիկ Սարգսյանի փաթեթը, որում առկա էին բոլոր պահանջվող 

փաստաթղթերը, տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի 

վկայագիրը, էլեկտրոմեխանիկայի բնագավառի դոցենտի դիպլոմը և ՇՊՀ զարգացման 

հայեցակարգը: Սարգսյանի թեկնածությունը նախկինում գրանցվել էր, և նա մասնակցել էր 

ռեկտորի պաշտոնի նախորդ մրցույթին: Սարգսյանն առաջադրվել էր ՇՊՀ 

բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի և մեկ ամբիոնի կողմից: Առկա էր նրա 

համաձայնությունը մասնակցել մրցույթին:  

 

Բուհական կառավարման ստաժի մասին կասկած հայտնեցին Գ․ Շագոյանը և 

հավակնորդներից Լ․ Ֆլջյանը: Արխիվից բերվեց նախորդ մրցույթի փաթեթը, որում առկա էր 

տեղեկանք ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղից: Հաշվի առնելով նաև ԿԳՆ պարզաբանող գրության 

առկայությունը, որում նշված էր նաև բուհական և հետբուհական կրթության համարվող 

պաշտոնների մասին, ուր նշված էր, որ Սարգսյանն հանդիսանում է ՀՊՏՀ ԳՄ սկզբում 

«Համակարգչային կենտրոնի»՝ վարիչ, սկսած 01․ 11․ 1999 թ, այնուհետև այն 2018 թ․  

սեպտեմբերի 3-ից վերանվանվել է «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական 

սպասարկման» բաժնի,՝ որի վարիչ ևս հանդիսացել է Սարգսյանը: 

 

Առաջարկեցին. Լ․ Բարսեղյանն առաջարկեց Սարգսյանի թեկնածությունը գրանցելու համար 

դիմել Կրթության և գիտության նախարարություն, համապատասխան պարզաբանման 

համար, խնդրելով նաև ներկա ԿԳՆ փոխնախարարին՝ Լուսինե Առաքելյանին, միջնորդել, որ 

պատասխանն ստացվի հնարավորինս արագ, որպեսզի թեկնածու գրանցելու դեպքում, 

հրապարակվեն հայեցակարգերը եւ ապահովվեն բավարար հավասար պայմաններ բոլոր 

թեկնածուների համար:  

 

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

 

Որոշեցին՝ ՇՊՀ ռեկտորի պաշտոնի հավակնորդ Անդրանիկ Սարգսյանի 

ինքնակենսագրականն ուղղարկել ԿԳՆ՝ վերջինիս իրավական գնահատականը ստանալու 

համար՝ համապատասխանու՞մ է Ա.Սարգսյանը ՇՊՀ կանոնադրության 56-րդ կետով 

թեկնածուին ներկայացվող պահանջներին, թ՞ե ոչ: Դրական պատասխան ստանալու 

դեպքում, էլեկտրոնային հարցմամբ ստանալ ՇՊՀ ՀԽ անդամների կարծիքը եւ 13 կամ ավելի 

քվե ստանալու դեպքում գրանցել Անդրանիկ Սարգսյանին որպես ՇՊՀ ռեկտորի թափուր 

պաշտոնի թեկնածու:  

 

Այնուհետև բացվեց Լուսինե Ֆլջյանի փաթեթը: Այն պարունակում էր բոլոր պահանջվող 

փաստաթղթերը, հայեցակարգի տեքստային և էլեկտրոնային տարբերակները: Ֆլջյանի 
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ինքնակենսագրականի և փաստաթղթերի հիման վրա որոշվեց, որ նա համապատասխանում 

է կանոնադրությամբ ներկայացվող պահանջներին: 

  

Առաջարկեցին՝ Լ.Ֆլջյանին գրանցել որպես ՇՊՀ ռեկտորի թեկնածու:  

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

Որոշեցին՝ գրանցել Լուսինե Ֆլջյանի թեկնածությունը որպես ՇՊՀ Ռեկտորի թափուր 

պաշտոնի թեկնածու:  

 

Խոսք խնդրեց թեկնածու Արամ Կարապետյանը, որը խնդրեց կազմակերպել հանդիպում 

բուհի ուսանողների և դասախոսների հետ բոլոր թեկնածուների համար: 

 

Արտահայտվեցին գրեթե բոլոր հոգաբարձուները: Առաջարկներ եղան տարբեր օրեր 

կազմակերպել հանդիպումները: Նշվեց, որ բավականին քիչ օրեր են մնում մինչև մրցույթի 

օրը, որից 4-ը՝ ոչ աշխատանքային: Առաքելյանն առաջարկեց հանդիպումները կազմակերպել 

նույն օրը տարբեր ժամերի: Կ․ Ավագյանն առաջարկեց բոլոր թեկնածուների հանդիպումները 

կազմակերպել նույն օրը, նույն ժամին: Մարտիրոսյանը խնդրեց հաշվի առնել, որ մայիսի 10-

ը կարելի է համարել լռության օր, այսինքն հարմար օրերն իսկապես սահմանափակ են; 

Առաջարկվեց մայիսի 7-ը, որպես աշխատանքային օր: Առաջարկվեց նշանակել քննարկումը 

նշանակել  ժամը 13․ 00-ին:  

 

Առաջարկեցին քվեարկել երկու տարբերակները:  

Քվեարկեցին:  

Միաժամանակյա քննարկման օգտին՝ 15 կողմ, 0 դեմ, ձեռնպահ մեկ՝ Սուրեն Մանուկյան: 

 

Որոշեցին. Թեկնածուների հանդիպումները համալսարանի շահառուների հետ նշանակել 

մայիսի յոթին, ժամը 13․ 00-ին:  

 

Լսեցին. 

Հանդիպման ձևաչափից բացի անհրաժեշտ էր նաև որոշել հանդիպման վարման, ձևաչափը, 

որը առաջարկվեց թողնել հոգաբարձու Ս․ Մարտիրոսյանի հայեցողությանը, որպես 

բազմաթիվ նման քննարկումների փորձառու մոդերատորի:  

 

Լսեցին՝ Օրակարգի երկրորդ հարցը  

2. ՇՊՀ 2018 թ բյուջեի տարեկան հաշվետվության ներկայացում, քննարկում եւ 

հաստատում: 

 

Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան:  

Սերոբյանը ներկայացրեց 2018 բյուջետային տարվա հաշվետվությունը: Համալսարանը 

կատարել է խնայողություններ մի շարք հոդվածներով: Մարվել են բանկային վարկերը: 

Գործում է բուֆետը, որը նաև որոշակի եկամուտ է ապահովում բուհին: Գումարներ են 

խնայվել քարտրիջների լիցքավորման և տպագրական ծառայությունների ձեռքբերման 

վերակազմակերպման նոր ձևի շնորհիվ՝ մոտ 2 միլիոն:  
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Ուսանողական վարձավճարների գանձման ընթացքը նորմալ է եղել և ապահովվել է 

գումարների հավաքագրումը: Խնայվել են տրանսպորտային ծախսեր սեփական և վարձված 

ավտոբուսների հաշվով: Խնայվել են վառեիքի և քսանյութերի գծով ծախսեր:  

Ստացվել են դրամաշնորհներ և կան գիտպետկոմի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրեր: 

Նշվեց, որ բուհը շնորհել է նաև ներքին դրամաշնորհներ, որոնք դասախոսների 

աշխատավարձին զգալի հավելումներ են հանդիսանում: 

 

 Սերոբյանը մանրամասնեց ՇՊՀ կրթական ծրագրերի վիճակը. «Ամփոփելով 2017/2018թթ. 

Գործունեության արդյունքները՝ փաստում ենք, որ մասնագիտական կրթության 

իրականացման ոլորտում ՇՊՀ-ն փորձել է զարգացնել իր կարողությունները համալսարանի 

առջև ծառացած մարտահրավերների համատեքստում՝ մասնագիտական կրթության 

իրականացման համակարգում հետևելով իր հիմնական նպատակին, այն է՝ ուսումնական 

գործընթացի որակյալ կազմակերպումը, կառավարումը: Համալսարանի չորս՝ 

բնագիտամաթեմատիկական, հումանիտար գիտությունների և արվեստի, սոցիալական 

գիտությունների ևիրավունքի, մանկավարժության ֆակուլտետները և առանձին 

կարգավիճակով ռազմական ամբիոնը՝ հնարավորինս պատշաճ մակարդակով 

կազմակերպել են բակալավրի (առկա/հեռակա), մագիստրոսի և ասպիրանտի/հետազոտողի 

(առկա/հեռակա) ուսումնական գործընթացի պլանավորումը, կազմակերպումը, 

իրականացումը և վերահսկումը: ՇՊՀ-ում իրականացվում են բակալավրի 41, 

մագիստրատուրայի 22 և հետազոտողի 8 մասնագիտական կրթական ծրագրեր, որոնց 

թողարկման պատասխանատվությունը կրում են մասնագիտական ամբիոնները: Բուհը 

լիցենզիաներ էր ձեռք բերել իրականացնելու բակալավրի ԿԾ-ով առկա ուսուցմամբ յոթը և 

մագիստրոսի ինը նոր մասնագիտական ծրագրերի համար: 

  

Անփոփոխ էին մնացել հետազոտողի կրթական ծրագրերը: Սակայն 2018-2019 ուստարվա 

ընդունելության արդյունքներով արձանագրում ենք, որ ինչպես նոր թողարկվող, այնպես էլ 

ավանդաբար իրականացվող ոչ բոլոր կրթական ծրագրերով է կատարվել ընդունելություն: 

Ինչպես՝ ֆիզիկա, հաշվապահական հաշվառում, շուկայագիտություն և այլն» Զեկույցը 

մանրամասն տեղադրված է ՇՊՀ կայքում հետևյալ հղումով http://shsu.am/2017-2018/:  

 

Լսեցին. Հարցեր տվեցին հոգաբարձուներ Ս․ Մարտիրոսյանը, Է․ Մաթևոսյանը, 

Լ․ Բարսեղյանը, Գ․ Բարսեղյանը, Գ․ Շագոյանը, Կ․ Ավագյանը, Ս․ Մանուկյանը: Հարցերը 

վերաբերում էին բուֆետի վարձակալության և շահագործման պայմաններին, 

գիտահետազոտական գործնեության համար տրվող ներբուհական դրամաշնորհներին և 

խրախուսումներին, տպագրական ծառայությունների համար վարձակալության տրված 

տարածքի և եկամուտներին մասին գրադարանին, անշարժ գույքի վիճակին և 

օգտագործմանը:  

 

Սուրեն Մանուկյանն հարցրեց, թե ինչ-որ պարտավորություն ունեն հոգաբարձուները հենց 

տվյալ պահին հաստատել հաշվետվությունը, թե ժամանակ ունեն ուսումնասիրելու: 

  

Առաջարկեցին՝ Լ.Բարսեղյանն ամփոփեց հաշվետվության ներկայացումը, առաջարկեց ի 

գիտություն ընդունել ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտանակատարի հաշվետվությունը: 

http://shsu.am/2017-2018/
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Ասաց, որ ՇՊՀ 2018 թ բյուջեի տարեկան հաշվետվությունը, կարող են ընդունել ի գիտություն, 

կարող են հաստատել: Քալաջյանն ասաց, որ եթե չի հաստատվում, չեն կարող հրապարակել: 

Բարսեղյանը նշեց, որ այդ դեպքում պատասխանատուն ՀԽ-ն է, և դա հաշվետվություն 

ներկայացնողի խնդիրը չէ:  

Առաջարկեցին՝  

 

Որոշեցին՝ ի գիտություն ընդունել ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ Սերոբյանի ներկայացրած ՇՊՀ 2018 թ. 

բյուջեի տարեկան հաշվետվությունը կատարողականի մասով, հանձնարարել ներկայացնել 

ՀԽ-ին բյուջեի եկամտային և ծախսային տողերի բացվածքները նկարագրողական մասերով և 

2017-2018 թվականների հաշվետվությունների աուդիտորական եզրակացությունները:  

 

Քվեարկեցին. Կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

Լսեցին: 

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն առաջարկեց անցնել օրակարգի 3-րդ հարցին․  

3. ՇՊՀ 2019 թ բյուջեի նախագծի ներկայացում, քննարկում եւ հաստատում: 

Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան 

 

Լսեցին․   

Ե.Սերոբյանը ներկայացրեց 2019 թվականի բյուջեի նախագիծը: Այն ևս նախօրոք տեղադրված 

էր ՇՊՀ պաշտոնական կայքում: Նշեց, որ նույնիսկ, եթե գնում են աշխատավարձի 

փոփոխությունների և հաստիքացուցակի փոփոխությունների, ապա շատ բաներ նույնն են 

մնում, քանի որ պայմանագրերը կնքվում են սեպտեմբերից:  

  

Հարցեր տվեցին հոգաբարձուները․  Գ․ Բարսեղյանը հարցրեց վարկային միջոցների 

անհրաժեշտություն լինելո՞ւ է, թե՞ ոչ: Սերոբյանը բացատրեց, որ դրա անհրաժեշտությունը 

կարծես թե չի զգացվում: Գ․ Բարսեղյանի մյուս հարցին, թե ուսանողների ընդունելության աճ 

նախատեսվում է, թե ոչ, Սերոբյանը պատասխանեց, որ հաշվի են առել տարբեր գործոններ, 

նախատեսում են որոշակի,աճ, բայց դա լիարժեք կանխատեսելի չէ: Գ․ Բարսեղյանը ճշտեց, 

որ դա ասում է աշխատավարձի հնարավոր ավելացման հնարավորությունները ճշտելու 

համար: Սերոբյանը ասաց, որ աշխատավարձերի աճի համար ավելի մեծ աճ է պետք 

դիմորդների, իսկ 30 միլիոնին մոտ խնայողություններ անելով աշխատավարձ զգալի 

ավելացնել չի լինի: 

 

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը նշեց, որ քննարկվեցին և էլի են քննարկվելու բուհի 

ձեռնարկատիրական գործնեության միջոցով եկամուտների ավելացման 

հնարավորությունները, կանոնադրությունում բուհի գործունեությանն համապատասխանող 

նման կետ ավելացվել է և հաստատվել պետական ռեգիստրի կողմից:  

 

Ա․ Սարգսյանը դիմորդների ներգրավման համար գովազդային միջոցառումների մասին 

հարց տվեց: Սերոբյանը պատասխանեց, որ հանդիպում են դպրոցների աշակերտության 

հետ, մամուլում և հեռուստատեսությամբ լուսաբանում են ամեն կերպ, միջազգային 

համաժողով է կազմակերպվել, համալսարանը մասնակցում է տարբեր այլ միջոցառումների: 
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Բուհի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ազդեցության տեսակետից, ասաց, որ կարելի է 

ասել մամուլում բուհին ավելի շատ դրական են անդրադարձել, քան բացասական: 

Հոգաբարձու Ա․ Սարգսյանը առաջարկեց գումար տրամադրել տեսանյութ նկարահանելու 

համար, որը կներկայացնի բուհի պատմությունը, հաջողությունները և այլն:  

Մաթևոսյանը ներկայացրեց, որ այդ նպատակով ծախսեր նախատեսված են 862.000 դրամ, 

բայց դա չի ազդել և թվում է, որ չի աշխատելու այդ գովազդը: Լ․ Բարսեղյանը ներկայացրեց, 

որ չափել անհնար է, թե գովազդն ինչպես է ազդել, օրինակ եթե չծախսվեր, արդյո՞ք 

դիմորդների թիվը նույնը կլիներ: Մաթևոսյանը պնդեց, որ իրենց բաժնի ոչ մի ուսանող 

գովազդով չի եկել:  

 

Մաթևոսյանն առաջարկեց աշատավարձերի օրը մի փոքր ավելի մոտեցնել ամսվա սկզբին, 

դա նաև մի քանի կոլեգաների խնդրանքն է: Սերոբյանը ասաց, որ դա լուծելի հարց է, ուղղակի 

կախված է գումարների հավաքագրումից;  

 

Մարտիրոսյանը նշեց, որ կա կարիքի բյուջե, բայց կապիտալի բյուջե չի տեսնում: Առաջարկեց 

մարկետինգային մոտեցումներ կիրառել, բաց դռների օրերին մրցանակներով խաղեր 

կազմակերպել, խորհրդանիշեր եւ տարբերանշաններ բաժանել: Լ․ Բարսեղյանը նշեց, որ 

տպավորություն ունի, թե բաց մրցույթի ու յութուբյան եթերի պատճառով հետաքրքրությունն 

աճել է բուհի նկատմամբ:  

 

 Կ․ Ավագյանը մի քանի հարց տվեց: Ինչու են աուդիտորական ծախսերը գրված մեկ միլիոն 

դրամ, երբ նախորդ ՀԽ նիստին նշվեց, որ նախատեսվում է, եթե կարիք լինի անցկացնել 

երկրորդ, ընդլայնված աուդիտ, ևս 2 միլիոն դրա համար հատկացնելով: Սերոբյանը 

պատասխանեց, որ երկրորդ աուդիտը ուզում է հասկանալ ինչի համար է արվում: Երկրորդ՝ 

մարզասրահների վարձակալություն՝ բուհը ունի մարզասրահներ, հավելված-15, 200.000 

նախատեսված է այլ մարզասրահներ վարձակալելու համար, որտեղ, ինչու: Սերոբյանը 

պատասխանեց, որ դա հիմնականում լողավազանի վարձակալության գումարին է 

վերաբերում: Հաջորդ կետը համակարգչային գույքի ձեռքբերման համար նախատեսված 2,5 

միլիոն դրամը պետք մանրամասնվի՝ ինչ գույք կա, ինչ մասով է թարմացվում: Խնդրեց 

ունենալ համակարգչային գույքի գույքագրում: Սերոբյանն ասաց, որ կան 4 համակարգչային 

լսարաններ, որոնց համակարգիչները հին են, և գոնե մեկ լսարանը պետք է վերազինվի և, եթե 

անգամ մրցույթ հայտարարվի, միևնույնն է, տեխնիկական բնութագրերը պետք է հստակ 

նշվեն: Հաջորդ կետը՝ հակահրդեհային գույքի ձեռքբերման համար գրված է 500 հազար դրամ: 

Ի՞նչ գույք է առկա և ինչ է պետք ձեռք բերել: Այդ գույքը արագ շարքից դուրս եկող չէ: 

Սերոբյանը պատասխանեց, որ 2018-ին այդ գույքի ձեռքբերման գումար չի ծախսվել, իսկ 

կրակմարիչների թարմացում պետք է:  

 

Կ․ Ավագյանն ուղղակի խնդրեց ներկայացնել ձեռք բերելիք գույքի բացվածքը:  

Նաև բուֆետի համար ներկայացրեց առաջարկ՝ կապ հաստատել մոտակա դպրոցների հետ, 

որոնք ունեն սննդի կետի խնդիր և ինչպես ավագ դպրոցի դեպքում են աշխատում, նույն կերպ 

համագործակցել այդ դպրոցների հետ, ավելացնելով եկամուտները: Ս․ Մանուկյանը 

հարցրեց իրավաբանական մասնագիտությունների գծով ինչ խնդիր կա: Սերոբյանը նշեց, որ 

կա իրավագիտության և զբոսաշրջության գծով խնդիր: Պետպատվերի տեղեր չեն տրվել, 
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քանի որ լիցենզավորված չեն, բայց գործընթացի մեջ են: Լ․ Բարսեղյանը հարցրեց. 

եկամուտներ վճարովի ուսուցման կազմակերպումից նախատեսված է 511 միլիոն, 2018-ի 

կատարողականով եղել է 452 միլիոն փաստացի, նախատեսված է եղել 552 միլիոն, փաստացի 

թերակատարվել է: Լավատեսական կանխատեսման հիմքը ո՞րն է: Սերոբյանը և Քալաջյանը 

պատասխանեցին, որ ուսանողների ընդունելության թվի աճն է, որը որոշակի 

ռիսկայնությամբ է սահմանված: Սերոբյանը նշեց, որ կա վիճակագրական հիմք, և ավելի քան 

զգուշավոր է եղել և շեղումը կարող է լինել 10 տոկոսի սահմանում: Լ․ Բարսեղյանի հաջորդ 

հարցը վերաբերում էր պետբյուջեից ստացվող ֆինանսավորման մասին: 432 միլիոնի 

նվազման մասին Սերոբյանը և Քալաջյանը պատասխանեցին, որ պայմանագրեր կան: 

Բարսեղյանը նշեց, 2018-ին եղել է նախատեսված 456 միլիոն, որը նույնիսկ աճել է 483-ի: 

Արծարծվեց նաև բուհական ամսագրերի բավարար ծավալով գնման հարցը: Հոգաբարձու 

Սեյրան Մարտիրոսյանն առաջարկեց ունենալ խումբ, որը նշված առաջարկների 

ուղղությամբ կկատարի աշխատանք: Սերոբյանը նշեց, որ թիմային աշխատանք էլի եղել է, 

միայն ռեկտորի պաշտոնակատարի և հաշվապահի աշխատանք չէ ներկայացվածը: Բայց 

կարևոր է այլընտրանքային եկամուտների ձեռբերումը: Լ. Բարսեղյանը նշեց, որ 

կանոնադրության կետ ավելացվել է, աշխատանքային խումբ պետք է որ կազմվի, որը 

աշխատի շուկայում մրցունակ ծառայությունների մատուցման հնարավորության 

ուսումնասիրության, ուսանողների և դասախոսների աշխատավարձի լրացուցիչ 

աղբյուրների ստեղծման վրա: Է․ Մաթևոսյանն առաջարկեց հյուրատան համար վճարի 

կիրառումը, բայց կանոնադրությունում խնդիր կա: Կ․ Ավագյանը նշեց, որ ավելացվել է նման 

կետ: Առաքելյանը նշեց, որ բուհի գործնեությունից բխող ձեռնարկատիրական 

գործնեությունն է միայն թույլատրելի, որը բխում է իր կանոնադրությունից: Լ.Բարսեղյանն 

ընթերցեց կանոնադրության 17 հոդվածի 11 կետը: Բերեց օրինակ, որ, օրինակ, եթե 

կադաստրային ծառայություններ մատուցող ձեռնարկություն հիմնի բուհը և ուսանողներն 

այնտեղ պրակտիկա անցնեն, դա կբխի կանոնադրությունից և հիմնադրամների մասին 

օրենքից: 

 

Առաջարկեցին՝ Բարսեղյանը առաջարկեց քվեարկության դնել «Շիրակի Պետական 

Համալսարան» հիմնադրամի 2019 թվականի բյուջեի նախագիծն հաստատելու մասին 

որոշումը: Ս.Մարտիոսյանը նշելով, որ հաշվի առնելով արված դիտողությունները: 

 

Որոշեցին՝ Հաստատել ՇՊՀ 2019 թ բյուջեի նախագիծը ներկայացված տարբերակով:  

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

 

Օրակարգի հաջորդ հարցին անցնելուց առաջ խոսք խնդրեց Արամ Կարապետյանը:  

Լսեցին՝ ռեկտորի թափուր պաշտոնի մրցույթի թեկնածու Արամ Կարապետյանը առաջարկեց 

իրեն բուհի կոլեկտիվի և ուսանողների հետ հանդիպման հնարավորություն տալ:  

Լ․ Բարսեղյանը նշեց, որ դա նախատեսված էր նախքան թեկնածությունների հաստատումը: 

ԿԳՆ փոխնախարար Առաքելյանը նշեց, որ նման դեպքում լոբբինգի հնարավորություն է 

տրվում և այդ դեպքում պետք հնարավորություն տալ բոլոր թեկնածուներիK.ն: Կ․ Ավագյանն 

առաջարկեց բոլոր թեկնածուների համար հանդիպման նույն օրը նշանակել: Բարսեղյանը 

նշեց, որ տրամաբանորեն ավելի ճիշտ կլիներ, որ հանդիպեյին նախքան հայեցակարգերը 

գրելը, հետագայում փոփոխություններ մտցնելու և դրանից հետո ներկայացնելու համար: 
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Հիմա փոխվում է տրամաբանությունը և առաջանում է լոբբինգի թեման: Երկրորդ, ով պետք է 

կառավարի հանդիպումը: Երրորդ՝ թեկնածուների ցանկությունները կարող են տարբեր լինել, 

մի մասը կարող է միայն մեկ ֆակուլտետի հետ ուզենա ծանոթանալ, մյուսը որակի 

կենտրոնի: Գ.Շագոյանն համաձայնվեց, որ պետք հնարավորություն տալ հանդիպման: Բայց 

կարելի է երկու տարբեր օրեր կազմակերպել հանդիպումները: 

Գ․ Բարսեղյանն առաջարկեց որ դեկանների հետ կազմակերպեն հանդիպումները: Այլ 

առաջարկներ ևս արվեցին, որից հետո նախագահ Լ․ Բարսեղյանը առաջարկեց 

թեկնածուների հանդիպումը կազմակերպել մայիսի 7-ին, ժամը 13․ 00-ին:  Առակություններ 

չեղան:  

 

Օրակարգի չորրորդ հարցը: 

 

4. ՇՊՀ 2017-2018 թթ. ուսումնական տարվա գործունեության հաշվետվության ներկայացում, 

քննարկում եւ հաստատում: 

 

ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանը ներկայացրեց ՇՊՀ 

գործնեության հաշվետվությունը, որը տեղադրված էր կայքում: Հաշվետվության բազմաթիվ 

տարրեր քննարկվել էին նաև նախորդ օրակարգային կետերի քննարկման ընթացքում:  

 

Հարցեր ուղղեցին հոգաբարձուներ Է․ Մաթևոսյանը, Գ․ Շագոյանը, Լ․ Առաքելյանը, 

Լ․ Բարսեղյանը, Գ․ Բարսեղյանը, Ա․ Սարգսյանը, Ս․ Մարտիրոսյանը: Հետաքրքրվեցին 

նաև հավատարմագրման գործընթացով, որի վերաբերյալ զեկույց պետք է ներկայացներ 

Ա․ Սարգսյանը, բայց բացակայում էր, ինչպես նշեց Սերոբյանը, հարգելի պատճառով: 

Առաջարկեցին՝ Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց ի գիտություն ընդունել եւ հաստատել 

Ե.Սերոբյանի ներկայացված հաշվետվությունը:  

 

Որոշեցին՝  

Ի գիտություն ընդունել եւ հաստատել ՇՊՀ 2017-2018 թթ. ուսումնական տարվա 

գործունեության հաշվետվության ներկայացված հաշվետվությունը: 

 

Քվեարկեցին. Կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

5․  Այլ հարցեր 

Լսեցին՝ Լ․ Բարսեղյանն առաջարկեց կազմակերպել ռեկտորի մրցույթի նկարահանումը և 

հեռարձակումը որակյալ կազմակերպման համար դիմել ստուդիաների: Առաջարկվեցին մի 

քանի ստուդիաներ: Հանձնարարվեց Ե.Սերոբյանին.- պարզել ՇՊՀ ներքին ռեսուրսներով 

YouTube ցանցում ռեկտորի պաշտոնի համար մրցույթը հեռարձակելու եւ Ֆեյսբուք 

սոցիալական ցանցում այն վերահեռարձայելու հնարավորությունը, ինչի անհնարինության 

դեպքում արտաքին ծառայուն գնել այդ աշխատանքն իրականացնելու համար: Այնուհետև 

քննարկվեց ռեկտորի մրցույթից առաջ կայանալիք թեկնածուների բուհում կազմակերպվող 

հանդիպման մոդերացիայի հարցը: Առաջարկվեց Ս․ Մարտիրոսյանի թեկնածությունը: 

Մարտիրոսյանն համաձայնվեց: Առարկություն չեղավ: 
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Գրիգոր Բարսեղյանը բարձրացրեց հոգաբարձուներից ոմանց բացակայության հարցը, 

նկատի ունենալով հատկապես այլ քաղաքներից եկող հոգաբարձուներին: Լ.Բարսեղյանն 

ընթերցեց կանոնադրության համապատասխան կետը, որով դադարեցվում են 

հոգաբարձուների լիազորությունները: Առաջարկեց, որ ինքը դիմի այն հոգաբարձուներին, 

որոնք կանոնավոր բացակայում են, խնդրելով հետագա մասնակցության 

պատրաստակամության մասին հայտնել, եթե ոչ, ապա խնդրելու է ինքնաբացարկի 

դիմումներ ներկայացնել: Այնուհետև, եթե կլինեն դիմումներ, ապա կդիմեն քվոտայի 

տնօրինող մարմնին, խնդրելով նշանակել նոր անդամներ: Կա նաև կոշտ տարբերակ, 

կանոնադրության 36․ 6 կետով, եթե չկա որևէ հիմք հարգելի բացակայության մասին, 

հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ դադարեցնել լիազորությունը եւ դիմել քվոտան 

տնօրինող մարմնին՝ խնդրելով դադարեցնել հոգաբարձուների լիազորությունները և 

նշանակել նոր մարդկանց:  

 

Սերոբյանը գիտխորհրդի գործնեության և նոր կանոնադրության համապատասխանության 

հարցը բարձրացրեց: Բարսեղյանը խնդրեց նոր, փոփոխված կանոնադրությունը տեղադրել 

կայքում: Լ․ Բարսեղյանը նշեց նաև, որ կանոնադրությունը փոխվել է, և այն հրամանի հիմք է, 

որով սկսվի նոր գիտխորհրդի ձևավորումը:  

 

Կ․ Ավագյանը հարց ուղղեց, թե գիտխորհրդի ընտրությունը արդյո՞ք չի ազդի 

հավատարմագրման գործընթացի վրա: Լ.Բարսեղյանը պատասխանեց, որ գիտխորհրդի 

կազմը ընդլայնվում է, և հավանական է, որ նույն մարդիկ էլ ընտրվեն: Դա պետք է, որ չազդի 

հավատարմագրման գործընթացի վրա: Լ․ Բարսեղյանը դիմեց հոգաբարձուներին 

Արմենուհի Սարգսյանի կողմից հավատարմագրման վերաբերյալ հոգաբարձուներին 

ներկայացված նամակի վերաբերյալ հարցեր ունե՞ն: Արմենուհի Սարգսյանը, ըստ 

Սերոբյանի, հարգելի պատճառով բացակայում էր: Հարցեր չեղան: 

 

Լ․ Բարսեղյանը ներկայացրեց դասախոս Վ․ Աբրահամյանի նամակը և ուսանողների 

քննության չներկայանալու մասին հարց տվեց Սերոբյանին: Տրվեց իրավիճակի 

նկարագրությունը: Վ․ Աբրահամյանը հարցաթերթիկները 24-ից ավելացրել է մինչև 36, 

նվազեցնելով մեկ հարցի բովանդակային ծավալը: Ամբիոնի վարիչը հարցաթերթիկները չի 

հաստատել: Այնուհետև Վ․ Աբրահամյանն համաձայնել է անցկացնել քննությունը 24 

հարցաթերթիկներով: Ուսանողները բողոք են ներկայացրել: Սերոբյանը նշանակել է 

քննական հանձնաժողով, այն բաղկացած է եղել 7 դասախոսից, որոնցից 4-ը գնահատման 

իրավունքով: Ինքնաբացարկ են ներկայացրել 4 նշանակված հանձնաժողովականներ: 

Նրանցից երեքը՝ գնահատման իրավունքով: Արտահայտվեցին հոգաբարձուներ 

Լ․ Բարսեղյանը, Կ․ Ավագյանը, Գ.Շագոյանը, Ա․ Խաչատրյանը և այլք:  

 

Սերոբյանը ներկայացրեց խնդրի լուծման իր տեսլականը՝ գրավոր քննություն, ավելացնելով 

քննությանը ուսանողին տրվող ժամանակը: Հոգաբարձուները առաջարկեցին Սերոբյանին 

հանուն բուհի շահի գործել ըստ սահմանված ընթացակարգերի և տուրք չտալ ճնշումներին, 

որ կողմից էլ դրանք լինեն: 
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Լ․ Բարսեղյանն, հարցերի սպառված լինելու պատճառով, հայտարարեց օրակարգն 

սպառված և փակեց նիստը: 

 

Անուն Ազգանուն  

Կարեն Սարուխանյան՝ _____________________________ 

 

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 _____________________________ 
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Ռիմա Պողոսյան  _____________________________ 

 

 

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ  

 

Լեւոն Բարսեղյան  _____________________________ 

 

Հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար  

 

Կարեն Ավագյան  _____________________________  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


