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«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

հոգաբարձուների խորհրդի 2019թ. հոկտեմբերի 5-ի նիստի 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 24 

 

 «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 13-ը (տասներեքը). 

1. Կարեն Սարուխանյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 

2. Սոֆյա Հովսեփյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 

3. Լեւոն Բարսեղյան, ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի խորհրդի նախագահ 

4. Կարեն Ավագյան, «Գյումրու ավիամոդելային խմբակի» ղեկավար 

5.Սուրեն Մանուկյան, Հայոց Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի համեմատական 

ցեղասպանագիտության բաժնի վարիչ 

6. Սեյրան Մարտիրոսյան, Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության 

հայկական կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար 

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

8. Գրիգոր Բարսեղյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության, տեսության եւ մեթոդիկայի 

ամբիոնի դասախոս  

9. Խաչատուր Իսրայելյան, ՇՊՀ գործարարության եւ վարչարարության ամբիոնի դասախոս  

10. Արտուշ Խաչատրյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության տեսության եւ մեթոդիկայի 

ամբիոն 

11․ Օվսաննա Թերզիբաշյան, ՇՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի տարրական 

մանկավարժություն եւ մեթոդիկա բաժնի մագիստրատուրա 1-րդ կուրսի ուսանողուհի  

12.   Ռիմա Խաչատրյան,  ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների եւ արվեստի ֆակուլտետի 

հայոց լեզու եւ գրականություն բաժնի մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանողուհի  

13.  Ռիմա Պողոսյան, ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կառավարում բաժնի 3- 

րդ կուրսի ուսանողուհի: 

 

Բացակա էին  

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

գիտաշխատող:  

15. Հայկակ Արշամյան, «Հայաստան համահայկական հիմնադրամի» գործադիր տնօրեն 

16. Ամալյա Ենգոյան, Նախկինում վարչապետի աշխատակազմի ԱԺ հետ կապերի 

վարչության պետ:  

17.   Մառա Հարությունյան, ՇՊՀ սոցիալական գիտություննե։իեւ իրավունքի ֆակուլտետի եւ 

հոգեբանության մագիստրատուրայի 1-րդ կուրսի ուսանողուհի:  

 18. Սվետլանա Հովհաննիսյան, ՇՊՀ հումանիտար գիտությունների եւ արվեստի 

ֆակուլտատի ռուսաց լեզվի եւ գրականության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի 

ուսանողուհի:  
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 19. Անուշավան Սարգսյան, նախկինում  ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական 

պատրաստության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող:  

20. Ռոբերտ Սուքիասյան, ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի բարձրագույն եւ հետբուհական 

մասնագիտական կրթության վարչության պետ 

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

22. Գեւորգ Պետրոսյան, «Բիոսոֆիա» ՀԿ ղեկավար 

23. Լուսինե Առաքելյան, ԿԳՄՍՆ փոխնախարար 

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

 

Շիրակի Պետական Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը ներկայացրեց, որ 

Հոգաբարձուների խորհրդի նիստի մասին հոգաբարձուները պատշաճ իրազեկվել են ՇՊՀ 

կանոնադրությանն համապատասխան:  

 

Ներկայացվեց օրակարգի նախագիծը:  

Օրակարգի նախագիծ. 

1. ՇՊՀ ՀԽ անդամներ Գայանե Շագոյանի, Հայկակ Արշամյանի եւ Գեւորգ Պետրոսյանի՝ ՀԽ 

անդամությունից հրաժարականների դիմումների ներկայացում եւ ի գիտություն ընդունում:  

2. ՇՊՀ ՀԽ անդամ Ամալյա Ենգոյանի լիազորությունների դադարեցման հարցը: 

3. ՇՊՀ հաստիքացուցակի վերանայումների առաջարկությունների քննարկում եւ 

հաստատում: Հաստիքացուցակի առաջարկվող փոփոխությունների նախագծի փաթեթը՝ 19 

թերթից ուղարկվել է հոգաբարձուներին: Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան: 

4. ՇՊՀ բուֆետի աշխատանքի ֆինանսական հաշվետվության ներկայացում եւ քննարկում: 

Բացվածքը էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվել է հոգաբարձուներին: 

Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան:  

ՇՊՀ-ի կանոնադրության խմբագրում. «ՇՊՀ կանոնադրության 102 եւ 110 կետերից հեռացնել 

«նիստին ներկա» բառերը»: Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար 

Ե.Սերոբյան: 

5. ՇՊՀ գիտական խորհրդի՝ ՇՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան 

վերակազմավորման ընթացքի մասին: Հաղորդում է ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանը:  

6. ՇՊՀ ուսանողական խորհրդից հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընտրության եւ 

պատվիրակման ընթացքի մասին հաղորդում: Զեկուցում է ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահը:  

7. ՇՊՀ հավատարմագրման գործընթացը: Հրավիրել պատասխանատուներին՝ 

հարցուպատասխանի: 

8. Այլ հարցեր. 

9.1. Իրազեկում ՇՊՀ Պատմության եւ փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ Հ. Խորիկյանի 

դիմումի մասին ՀՀ ԿԳՆՄՍ նախարության արձագանքի վերաբերյալ: 

9.2. ՇՊՀ ռեկտորի ընտրությունների հետ կապված հնարավոր լուծումները: 

9.3. Ավագ դպրոցի ուսուցիչների աշխատավարձի վերանայման հարցը: ՇՊՀ ՀԽ 

նախագահ Լ.Բարսեղյան 

9.4. Ավագ դպրոցի ուսուցիչների ատեստացիայի տեստավորման կամ մրցույթի 

խնդիրները, որոնք մասնակի քննարկվել են նախորդ նիստում:  
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Առաջարկեցին . Սեյրան Մարտիրոսյանն առաջարկեց օրակարգի 7-րդ հարցը տեղափոխել 2-

րդ հարցից հետո: 

Առարկություններ չեղան:  

Կ.Ավագյանը ներկայացրեց քաղաքացի Նարեկ Միրզոյանի նամակը ուղղված 

հոգաբարձուների խորհրդին, որը նախագահի առաջարկությամբ ընդգրկվեց «այլ հարցեր » 

կետում, որպես 9.5 ենթակետ:  

Ս.Մարտիրոսյանն հարցրեց «Ռեստարտ Գյումրի» նախաձեռնության նամակի մասին: 

Բարսեղյանն առաջարկեց այդ նամակը քննարկել 3-րդ կետի հետ զուգահեռ:  

Այլ առաջարկներ կապված օրակարգի հետ չեղան: 

Որոշեցին ընդունել օրակարգը հետեւյալ խմբագրմամբ.  

Օրակարգ. 

1. ՇՊՀ ՀԽ անդամներ Գայանե Շագոյանի, Հայկակ Արշամյանի եւ Գեւորգ Պետրոսյանի  ՀԽ 

անդամությունից հրաժարականների դիմումների ներկայացում եւ ի գիտություն ընդունում:  

2. ՇՊՀ ՀԽ անդամ Ամալյա Ենգոյանի լիազորությունների դադարեցման հարցը: 

3. ՇՊՀ ուսանողական խորհրդից հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընտրության եւ 

պատվիրակման ընթացքի մասին հաղորդում: Զեկուցում է ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահը:  

4. ՇՊՀ հաստիքացուցակի վերանայումների առաջարկությունների քննարկում եւ 

հաստատում: Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան: 

5. ՇՊՀ բուֆետի աշխատանքի ֆինանսական հաշվետվության ներկայացում եւ քննարկում: 

Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան:  

6. ՇՊՀ-ի կանոնադրության խմբագրում. «ՇՊՀ կանոնադրության 102 եւ 110 կետերից 

հեռացնել «նիստին ներկա» բառերը»: Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան:  

 

7. ՇՊՀ գիտական խորհրդի՝ ՇՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան 

վերակազմավորման ընթացքի մասին: Հաղորդում է ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար Ե.Սերոբյանը:  

 

8. ՇՊՀ հավատարմագրման գործընթացը: Հրավիրել պատասխանատուներին՝ 

հարցուպատասխանի:  

9. Այլ հարցեր. 

9.1 Իրազեկում ՇՊՀ Պատմության եւ փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ Հ. Խորիկյանի 

դիմումի մասին ՀՀ ԿԳՆՄՍ նախարության արձագանքի վերաբերյալ: 

9.2 ՇՊՀ ռեկտորի ընտրությունների հետ կապված հնարավոր լուծումները: 

9.3 Ավագ դպրոցի ուսուցիչների աշխատավարձի վերանայման հարցը: ՇՊՀ ՀԽ 

նախագահ Լ.Բարսեղյան 

9.4 Ավագ դպրոցի ուսուցիչների ատեստացիայի տեստավորման կամ մրցույթի 

խնդիրները, որոնք մասնակի քննարկվել են նախորդ նիստում:  

9.5 Քաղաքացի Նարեկ Միրզոյանի դիմումը ռեկտորի պաշտոնակատարի ռեկտորին 

վերաբերող պահանջների համապատասխանությունը քննարկելու մասին: 

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

 Օրակարգն ընդունվեց: 
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1.. ՇՊՀ ՀԽ անդամներ Գայանե Շագոյանի, Հայկակ Արշամյանի եւ Գեւորգ Պետրոսյանի  ՀԽ 

անդամությունից հրաժարականների դիմումների ներկայացում եւ ի գիտություն ընդունում:  

Առաջարկեցին  

Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ դիմումներ են ստացվել Գայանե Շագոյանից, Հայկակ 

Արշամյանից  եւ Գեւորգ Պետրոսյանից, որոնք  խնդրում են դադարեցնել իրենց 

լիազորությունները որպես հոգաբարձուները եւ այդ հարցն օրակարգում ընդգրկված է որպես 

առաջին կետ: Նշեց, որ ըստ ՇՊՀ կանոնադրության 37-րդ հոդվածի առաջին կետի, 

հոգաբարձուների լիազորությունները դադարում են իրենց դիմումի համաձայն: Ուստի 

առաջարկում է ընդունել դա ի գիտություն, համարել, որ ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդն 

այդ պահից ունի 21 անդամ, քվորումի համապատասխան փոփոխմամբ, մինչեւ նոր 

անդամների նշանակումը: Քվորումի թիվը 21 հոգաբարձուների դեպքում ստացվում է 11-ը:  

 

Որոշեցին . Ի գիտություն ընդունել հոգաբարձուներ Հ.Արշամյանի, Գ.Շագոյանի եւ 

Գ.Պետրոսյանի դիմումները իրենց լիազորությունները դադարեցնելու մասին եւ համաձայն 

ՇՊՀ կանոնադրության 37 հոդվածի համարել այդ լիազորությունները դադարեցված: 

 

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

Որոշումն ընդունվեց:  

 

2. ՇՊՀ ՀԽ անդամ Ամալյա Ենգոյանի լիազորությունների դադարեցման հարցը: 

Օրակարգի 2-րդ հարցով Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ Ենգոյանը եղել է ինչպես այս 

կազմով, այնպես էլ նախորդ կազմով ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդում: Գրեթե մեկ տարի է 

նիստերին չի մասնակցում, կապի դուրս չի գալիս: Էլեկտրոնային նամակներ ուղարկվել են, 

զանգեր եղել են, բոլորը անպատասխան: Հրաժարականի դիմում եւս չի եղել: Ցավով է դա 

արձանագրում, քանի որ Ենգոյանը գիտակ ու փորձառու հոգաբարձու է: Ներկայացվեց, որ 

տիկին Ենգոյանը զրուցել է Կ.Ավագյանի հետ, եւ ասել, որ այլեւս պետական պաշտոն չի 

զբաղեցնում եւ ի պաշտոնե նշանակված լինելով, չի կարող շարունակել մասնակցել 

նիստերին: Լ.Բարսեղյանը չի համարում, որ Ենգոյանը նշանակվել է ի պաշտոնե, ոչ ոք ի 

պաշտոե չի նշանակված եւ ցանկության դեպքում կարղ էր մասնակցել նիստերին: 

Առաջարկեցին՝ ելնելով իրավիճակից, Բարսեղյանն առաջարկեց հիմնվելով Շիրակի 

Պետական Համալսարանի կանոնադրության 37 հոդվածի 6-րդ կետի վրա՝ հոգաբարձուի 

կողմից իր պարտականությունները պատշաճ չկատարելու հիմքով Ա.Ենգոյանի 

լիազորությունները դադարեցնել, որի համար կարիք կա ստանալ հոգաբարձուների քվեների 

¾-ը: Քանի որ ներկա էին 13 հոգաբարձու, առաջարկվեց բացակա անդամների կարծիքը 

իմանալ հեռախոսով կամ էլեկտրոնային եղանակով:  

Բարսեղյանն առաջարկեց, քվեարկել Ենգոյանի լիազորությունների դադարեցման օգտին, 

իսկ ընդմիջման ժամանակ զանգով կամ հետագայում էլեկտրոնային եղանակով բացակայող 

հոգաբարձուներին առաջարկել քվեարկել Ենգոյանի լիազորությունները դադարեցնելու 

վերաբերյալ՝ կողմ, դեմ կամ ձեռնպահ:  

Առարկություններ չեղան: Բոլոր ներկա 13 հոգաբարձուները կողմ էին Ենգոյանի 

լիազորությունների դադարեցմանը: Բարսեղյանի առաջարկով օրակարգի այս կետն 
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հետաձգվեց, մինչեւ պարզվի մյուս, առնվազն երեք հոգաբարձուների կարծիքը: (Նիստից 

հետո էլեկտրոնային նամակով Լ.Բարսեղյանը դիմել է բոլոր հոգաբարձուներին նույն հարցով 

եւ էլեկտրոնային պատասխան նամակով հոգաբարձուների 16 անդամ կողմ է քվեարկել ՀԽ 

անդամ Ամալյա Ենգոյանի լիազորությունները դադարացնելուն: )   

3. Օրակարգի 3 հարցը 

ՇՊՀ ուսանողական խորհրդից հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընտրության եւ 

պատվիրակման ընթացքի մասին հաղորդում: Զեկուցում է ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահը: 

Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ երբ 5 ուսանող հոգաբարձուներ դադարեցին լինել 

ուսանողներ, նրանց լիազորությունները պետք է դադարեցվեին: Ուսանողական խորհուրդը 

նոր հոգաբարձուների ընտրություն պետք է կազմակերպեր եւ կազմակերպելու մեկ փորձ 

եղել է: Բայց այն ընթացել է ՇՊՀ կանոնադարության խախտումներով, որոնց մասին 

հանգամանալից զրույց է եղել ուսխորհրդի նախագահության անդամների հետ այն մասին, որ 

ֆակուլտետային խորհուրդներում առաջադրումներ չլինելու պարագայում խնդրահարույց է 

թեկնածուների առաջադրումն ու ընտրությունը ՇՊՀ կանոնադրության տեսակետից: Զրույցի 

ընթացքը Բարսեղյանի խնդրանքով իր խորհուրդները ձայնագրվել են հետագա 

թյուրիմացություններից խուսափելու համար: Հանդիպումից հետո, որոշ ժամանակ անց 

կազմակերպվել է նոր ընտրություն, որի վերաբերյալ ստացվել է նամակ-հայտարարություն 

հոգաբարձուների խորհրդին՝ ՇՊՀ ում գործող ուսանողական «ռեստարտ Գյումրի» 

նախաձեռնության կողմից: 

ՀԽ նախագահն հանձնարարել էր ՀԽ քարտուղար Կարեն Ավագյանին հրավիրել 

ուսանողական խորհրդի նախագահին ՀԽ նիստին, որպեսզի նա ներկայացնի ուսխորհրդի 

կողմից հոգաբարձուների ընտրության ու պատվիրակման ընթացքը: 

Հրավերով եկել էր ՇՊՀ ուսանողական խորհրդի նախագահ Ժորա Նիկողոսյանը: 

Ժ.Նիկողոսյանը ներկայացրեց, որ այս ամբողջ ընթացքում ոչ հոգաբարձուների խորհրդի 

անդամներից, ոչ ռեկտորի պաշտոնակատարի կողմից որեւէ միջամտություն չի եղել 

ուսանողական խորհրդի աշխատանքներին: Դեռեւս ամռանը ստացել է ռեկտորի 

ժամանակավոր պաշտոնակատար Սերոբյանի բանավոր տեղեկացումը, որ պետք է 

կազմակերպվի ՀԽ ուսանող անդամների ընտրությունը: Հրավիրվել է ուսանողական 

խորհրդի նախագահության նիստ, անցկացվել են ընտրություններ, որի արդյունքները 

դժգոհություններ է առաջացրել բուհի ուսումնական գծով պրոռեկտորի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար Նազելի Ավետիսյանի մոտ, ինչպես նաեւ ՀԽ ուսանող անդամներ 

Օ.Թերզիբաշյանի, Ռ.Պողոսյանի, Մ.Հարությունյանի եւ Ռ.Խաչատրյանի մոտ:  

Խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ են համարել ՀԽ նախագահ Լ.Բարսեղյանի 

միջնորդությունը: Հունիսի 27-ին շուրջ 2 ժամանոց հանդիպում է տեղի ունեցել Լ.Բարսեղյանի 

հետ, որի ժամանակ պարզ է դարձել որ ՇՊՀ կանոնադրության 28-րդ կետի պահանջները չի 

պահպանվել, քանի որ այդ պահին չեն եղել ձեւավորված ֆակուլտետային ուսանողական 

խորհուրդներ: Չի եղել գրված ֆակուլտետային ուսխորհուրդների ձեւավորման կարգ ոչ ՇՊՀ 

կանոնադրության, ոչ ՇՊՀ ՈՒԽ կանոնադրության մեջ: Դրա համար խնդիր է դրվել 

ձեւավորել ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդներ եւ դրա համար գրել հստակ 

աշխատակարգ: Աշխատակարգը կազմելիս ՈՒԽ նախագահությունը հետեւել է ՇՊՀ 

կանոնադրությանը, ՈՒԽ կանոնադրությանը, ինչպես նաեւ խորհրդատվության համար 

համագործակցել է ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան Բ.Պողոսյանի եւ 

ՇՊՀ իրավաբան Ա.Հովհաննիսյանի հետ:  
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Սեպտեմբերի 9-ին ՈՒԽ նախագահության նիստում աշխատակարգն հաստատվել է, 

օրինակը հոգաբարձուների սեղաններին է: Սեպտեմբերի 19-ի ռեկտորի 0124 N1678 հրամանի 

համաձայն ՇՊՀ ՈՒԽ-ն պետք է կազմակերպեր եւ ընտրեր ՇՊՀ ՀԽ 5 ուսանող անդամներին: 

Ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդներ ձեւավորելուց հետո է փակցվել են 

ֆակուլտետային խուրհուրդներից ՀԽ անդամության դիմումների ընդունման 

հայտարարություններ: Բոլոր ֆակուլտետներում եւ ռազմական ամբիոնում: Նրանում նշված 

էր, որ կարող է դիմել ցանկացած ուսանող, որն ունի բարձր առաջադիմություն եւ 

հասարակական ակտիվ գործնեությամբ է զբաղվել: Հայտարարությունը գրվել է ՇՊՀ 

կանոնադրության 28-րդ կետի պահանջների պահպանմամբ: Հայտարարությունը տարածվել 

է նաեւ բուհ-ի ուսանողական խորհրդի ինտերնետ ռեսուրսում:  

Սեպտեմբերի 25-ին հրավիրվել է ՈՒԽ նախագահության նիստ 2 օրակարգային հարցով՝ 

թեկնածուների գրանցում եւ ՇՊՀ ՀԽ ուսանող անդամների ընտրություն: Ընտրությունն 

անցկացվել է ՇՊՀ կանոնադրության 28 եւ ՇՊՀ ՈՒԽ կանոնադրության 4.4 կետերի 

համաձայն: Նիստին կարող էին ներկա գտնվել բոլոր թեկնածուները եւ ներկայացնել իրենց 

ծրագիրը: 

Ընտրություններից հետո քվեարկության արդյունքներն ամփոփվել են եւ ներկայացվել 

ռեկտորի ԺՊ-ին: Ընտրության արդյունքները չեն բողոքարկվել, եւ մինչեւ օրս որեւէ դիմում 

բողոքարկում չի ստացվել:  

Ներկայացվեց նաեւ նիստի արձանագրության օրինակը (որը կցվում է ՇՊՀ ՀԽ նիստի թիվ 24 

արձանագրությանը): 

Նիկողոսյանն ավարտեց իր խոսքը, որից հետո Բարսեղյանն ընթերցեց ՇՊՀ 

կանոնադրության 28-րդ հոդվածը:  

«28. ՇՊՀ-ի սովորողների ներկայացուցիչներից հոգաբարձուների խորհրդի անդամության 

թեկնածուներ են առաջադրում ֆակուլտետների, մասնաճյուղերի ուսանողական 

խորհուրդները: Ուսանողական խորհուրդների կողմից խորհրդի անդամության թեկնածու 

կարող է առաջադրվել բարձր առաջադիմություն եւ ակտիվ հասարակական դիրքորոշում 

ունեցող ցանկացած սովորող: Ուսանողական խորհուրդն ընտրում է ֆակուլտետներից 

առաջադրված ուսանողների թեկնածուներին եւ ներկայացնում լիազոր մարմին: 

Սովորողների կողմից ընտրված հոգաբարձուների խորհրդի անդամները կազմում են 

խորհրդի անդամների 25 տոկոսը եւ խորհրդի անդամի լիազորություններն իրականացնում 

են ՇՊՀ-ում իրենց սովորելու ժամանակահատվածում»:  

Այնուհետեւ Նիկողոսյանից խնդրեց տեղեկություններ ՇՊՀ կանոնադրության 28 հոդվածի 

ՀԽ-ին վերաբերելի մասով, բոլոր դրվագներով: Պահպանվե՞լ են արդյոք ընթացակարգերը, 

ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդները թեկնածուներ առաջադրե՞լ են, եթե այո՝ որ 

ֆակուլտետներից՝ ովքեր:  

 

Ժ.Նիկողոսյանը ներկայացրեց, որ իրենց թեկնածություններն առաջադրել են ներքոհիշյալ 

անձինք. 

Գագիկ Հակոբյան –Մանկավարժության ֆակուլտետ 

Կարեն Խաչատրյան- Մանկավարժության ֆակուլտետ  

Մարիյա Հովհաննիսյան- Հումանիտար գիտությունների եւ արվեստի ֆակուլտետ 

Գինեվարդ Անանիկյան -- Հումանիտար գիտությունների եւ արվեստի ֆակուլտետ 

Միլենա Մխիթարյան- Սոցիալական գիտությունների եւ իրավունքի ֆակուլտետ 
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Մառա Հարությունյան- Սոցիալական գիտությունների եւ իրավունքի ֆակուլտետ 

Գեւորգ Ղուկասյան- Սոցիալական գիտությունների եւ իրավունքի ֆակուլտետ 

Մանվել Արմուտյան- Սոցիալական գիտությունների եւ իրավունքի ֆակուլտետ 

Ժորա Նիկողոսյան- Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ: 

 

Լ.Բարսեղյանը հարցին պատասխանելով, Ժ.Նիկողոսյանը ասաց, որ ֆակուլտետային 

խորհուրդների նիստեր են, ցանկացողները ֆակուլտետային խորհրդին ներկայացրել են 

իրենց դիմումներն ու փաստաթղթերը: 

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե ցանկացողներն ինչպես են իմացել, որ պետք է դիմեն այսինչ 

ժամկետում, այսինչ տեղը, որտեղ է հրապարակվել հայտարարությունը:  

 

Ժ.Նիկողոսյանը պատասխանեց, որ հայտարարությունները փակցված են եղել 

ֆակուլտետների դռներին եւ հայտարարության տախտակներին, ինտերնետ ռեսուրսներում 

եւս եղել են: Հայտարարությունները եղել են նույնաբովանդակ: (ՀԽ թիվ 24 

արձանագրությանը կից «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի ուսանողական խորհրդի նախագահության նիստ N 2019-5 փաստաթղթում ): 

 

Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, թե որ ֆակուլտետից դիմում չի եղել, որին ՈւԽ նախագահը 

պատասխանեց, որ միայն ռազմական ամբիոնից չի եղել դիմող: 

 

Լ.Բարսեղյանը հարցրեց, թե ՈՒԽ նախագահությունը ինչ-որ մեխանիզմով ստուգե՞լ է, թե 

արդյոք եղել են դեպքեր, երբ մարդիկ տեղյակ չեն եղել, որ կարող են դիմել ֆակուլտետային 

խորհրդին, կա՞ ինչ-որ ուսումնասիրություն: Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ բացի 

հայտարարություններ փակցնելուց ֆակուլտետային խորհրդի անդամները թակել են 

յուրաքանչյուր կուրսի դուռ եւ տեղեկացրել այդ մասին:  

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե դրանք ինչ-որ արձանագրային կերպարանք ունե՞ն:  

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ ոչ, ուղղակի անձամբ վերահսկել է պրոցեսը: Բոլորին բացատրվել 

է ուսխորհրդի եւ ՀԽ գործառույթները, հետո կարդացվել հայտարարությունը: 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե ֆակուլտետային խորհուրդներն արձանագրե՞լ են այդ 

դիմումները:  

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ ստացել են դիմումները եւ ներկայացրել իրեն, եւ նիստի ժամանակ 

բացվել են բոլոր դիմումները: 

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե դիմումից բացի որեւէ փաստաթուղթ կա՞, որ ստացել են 

դիմումներ այսքան, այս մարդկանցից, կենսագրականները կա՞ն: 

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ արձանագրություն չկա, պարզապես իրեն են տվել, 

կենսագրականները եւս չկան, ՄՈԳ-ի մասին տեղեկանք է ներկայացվել եւ հասարակական 

ակտիվությունը բնութագրող փաստաթղթեր: 
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Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, որ փաստորեն՝ ով ներկայացրել է, վերցրել են փաստաթղթերը, 

ֆակուլտետային խորհրդում ընտրություն չի եղել:  

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ դիմումները բացվել են ՈՒԽ նախագահության նիստի ժամանակ 

եւ գրանցել որպես թեկնածու:  

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե թեկնածու գրանցելն ինչ է նշանակում, ինչպես է հասկացել 

պարոն Նիկողոսյանը: 

  

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ նայել են փաստաթղթերն ու գրանցել:  

 

Լ.Բարսեղյանն հիշեցրեց իրենց նախկին քննարկումը, որի ամբողջ հարցը 

ներառականությունն էր: Որ ֆակուլտետային մակարդակում ուսանողները կարողանան ինչ 

որ մի բան անել, շարժվել, արդար լինի, հետաքրքրություն ունենան, ֆակուլտետային 

մակարդակով ընտրությունը լինի բաց, հրապարակային, թափանցիկ: Հետո նոր այդ ցանկից 

ՈՒԽ նախագահությունը վերջնական ընտրությունը կատարեր: Հիմա ֆակուլտետային 

խորհուրդները ցրիչի դեր են կատարե՞լ, ստացա-փոխանցեցի տարբերակով, թե՞ իրենք 

այնուամենայնիվ ինչ-որ մի ընտրություն, սելեկցիա արել են, փաստաթղթեր են 

ուսումնասիրել, գուցե ուսումնասիրել են, նայել են, որ հասարակական ակտիվության 

մակարդակն անբավարար է: 

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ նրանք ՄՈԳ-ի համար են նայել հասարակական ակտիվությունից 

բացի, բայց օրինակ բարձր առաջադիմությունը հստակ ցուցանիշ չուներ, որի համար 

կատարել են ճշտում նիստի ժամանակ ուսումնական բաժնից, որ այդ թիվը 71-ն է: 

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե, այսինքն այն տերմինը, որ սահմանված է՝ «բարձր 

առաջադիմություն» կանոնադրության մեջ, փորձել են ճշտել բուհ-ի հաստիքային 

աշխատողների՞ց, այլ ոչ թե իրենք են ինչ-որ ցենզ սահմանել:  

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ ճշտել են տիկին Ավետիսյանից:  

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե դա բոլորն իմացե՞լ են դիմումներ տալու փուլում, ե՞րբ են ճշտել՝ 

ֆակուլտետային խորհուրդներում առաջադրումներն ստանալուց առա՞ջ, թե՞ հետո: 

  

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, թե ստանալուց հետո:  

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե հնարավո՞ր է, որ 72 ՄՈԳ ունեցող մարդ լինի, որը չիմանա, որ 

դա բարձր առաջադիմություն է: 

 

Ժ.Նիողոսյանն ասաց, որ 40-ից ավել ունեցողները ներկայացրել են, բայց 71 եւ ավելի ճշտումն 

անելուց հետո որոշ մարդկանց թեկնածությունը չի գրանցվել: Օրինակ Կ.Խաչատրյանի 

թեկնածությունը չի գրանցվել այդ պատճառով:  

 

Լ.Բարսեղյանը արձանագրեց, որ փաստորեն հայտերն ստանալուց հետո են ճշտել բարձր 

առաջադիմության ցուցանիշը, իսկ հայտարարության մեջ նշե՞լ են այդ ցուցանիշը: 
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Պատասխանը եղավ, որ ոչ, չեն նշել: 

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե բացառու՞մ են, որ 80 եւ ավելի ՄՈԳ ունեցողը կարող է չդիմեր, 

մտածելով, որ դա բարձր առաջադիմություն չէ:  

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ դրա համար բոլոր դիմումներն ընդունել են:  

 

Հոգաբարձու Սուրեն Մանուկյանն հարցրեց, թե հայտարարության մեջ գրված եղե՞լ է, որ 

հարցերի դեպքում դիմեն այսինչ մարդուն: Ժորա Նիկողոսյանն ասաց, որ հայտարարության 

մեջ այդ տողը կա: 

  

Լ.Բարսեղյանն հիշեցրեց, որ սա խորհրդակցական հանդիպում է, եւ ՈՒԽ ներկայացուցիչը 

նույնիսկ պարտավոր չէ պատասխանել հարցերին, քանի որ իրենց ինքնավարությանը ոչ ոք 

չի ուզում ոտնձգել: Ապա ճշտեց, որ ՈՒԽ նիստում թեկնածու գրանցվեցին 9-ից 8-ը:  

Հնչեց պատասխանեց այո: Ժ.Նիկողոսյանը ներկայացրեց, որ նիստի ընթացքում 

Գ.Ղուկասյանը հետաքրքրվեց, թե արդյոք ուսանողական խորհրդի նախագահը կարո՞ղ է 

առաջադրվել որպես թեկնածու: Պատասխանել է, որ 28-րդ կետը չի խոչընդոտում դրան, 

ուսանողական խորհուրդը չի հանդիսանում ՇՊՀ մարմին: 

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե ուսխորհրդում քննարկվե՞լ են հարցեր, թե ուսխորհրդի 

նախագահը լինի թե ոչ ՀԽ անդամ, նկատու՞մ են արդյոք շահերի բախում: 

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ այո, քննարկվել են եւ եկել են եզրակացության, որ՝ այո, կարող են 

գրանցվել որպես թեկնածու եւ հանդիսանալ հետագայում նաեւ հոգաբարձուների խորհրդի 

անդամ:  

 

Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, թե նկատի ունի միաժամանա՞կ լինելը: 

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց՝ այո:  

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե շահերի բախման կարգավորման որեւէ մեխանիզմ ունե՞ն ՈՒԽ-

կանոնադրությամբ կամ կարգավորումներով: 

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ  չունեն:  

 

Այնուհետեւ հարցվեց, թե ինչպես են ընտրել: ՈՒԽ նախագահը պատասխանեց, որ փակ 

գաղտնի քվեարկությամբ, կազմել են հաշվիչ հանձնաժողով, բոլոր քվեաթերթիկներն 

ստորագրվել են, քվեարկել են խցում: Որոշվել է, որ քվեարկեն 8 թեկնածուից 5-ի օգտին: 

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե դա նախկինում կարգավորված եղե՞լ է: Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, 

որ ոչ, այդ պահին է որոշվել, իսկ հինգ թեկնածուից ավել կամ պակաս քվեարկություն 
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ունեցող քվեաթերթիկները պետք է համարվեին անվավեր: Անվավեր քվեաթերթիկներ չեն 

եղել: 

 

Լ.Բարսեղյանն ճշտեց, որ բողոք չեն ստացել որեւէ ուրիշ ուսանողից: Գրավոր դիմում բողոք 

չէր ստացվել: Բարսեղյանն հարցրեց բանավոր բողոքի մասին, եղե՞լ է նման բան տեղում, թե՞ 

ավելի ուշ: Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ տեղում բողոքներ կային, թե կարող է առաջադրվել ՈՒԽ 

նախագահը, եւ թե ՈւԽ նախագահ լինելը կարո՞ղ է համարվել հասարակական 

ակտիվությունմ ասաց՝ այո, համարվում է: 

  

Հարցին, թե ինչպես ճշտվեց՝ այդ պահին գիտեին, թե՞ հետո ճշտեցին, Նիկողոսյանը 

պատասխանեց, որ ճշտվել է իրավաբանից:  

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե ի՞նչ փաստաթղթեր է ներկայացրել Նիկողոսյանն 

հասարակական ակտիվության մասին: Պատասխանեց, որ ուսանողական խորհրդի 

նախագահ լինելու մասին փաստաթուղթ է ներկայացրել եւ գովասանագրեր: Հարցին, թե ինչ 

գովասանագրեր են դրանք, պատասխանեց, որ հիմնականում դպրոցական: Բարսեղյանի 

հարցին, թե արդյո՞ք համարում են դպրոցական գովասանագրերը հասարակական 

ակտիվության չափանիշ: Նիկողոսյանն ասաց, որ չէ, բայց ՈՒԽ նախագահի պաշտոնը 

համարում է: 

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց մյուս թեկնածուների հասարակական ակտիվության ցուցանիշների 

մասին: Ժ.Նիկոգոսյանը պատասխանեց, որ նիստի ժամանակ բոլորի թղթերը նայել է: 

  

Բարսեղյանն հարցրեց, թե թեկնածուների մեջ կայի՞ն մարդիկ, որոնք եւս ՈՒԽ անդամ էին: 

Ժ.Նիկողոսյանը պատասխանեց, որ Մարիա Հովհաննիսյանը եւս ՈՒԽ անդամ է:   

 

Բարսեղյանն հարցրեց, թե մյուսների հասարակական ակտիվությունը նույնպե՞ս այդ 

հանգամանքներով է պայմանավորվել: Ժ.Նիկողոսյանը պատասխանեց, որ ներկայացվել են 

կամավորական աշխատանքի մասին թղթեր: 

Հոգաբարձու Ռ.Պողոսյանն հարցրեց, թե արդյո՞ք կարող է ՈՒԽ նախագահը թեկնածություն 

դնել ՀԽ անդամ դառնալու համար ու ովքե՞ր են եղել ընտրողները:  

 

Լ.Բարսեղյանն ասաց, ու թեկնածություն դնելու հարցով արդեն հարցը եւ պատասխանը եղել 

է, սահմանափակում չի եղել, շահերի բախումն անհասկանալի է, այնուամենայնիվ, եւ դրա 

համար կարգավորված չի եղել, որի մասին իր առաջարկությունները կանի, իսկ հարցի 

երկրորդ մասով խնդրեց պատասխանել:  

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ ըստ ՇՊՀ ՈՒԽ կանոնադրության 4.2 հոդվածի, ընտրում են 

նախագահության անդամները: Նրանք են՝ նախագահը, երկու փոխնախագահները եւ 

ֆակուլտետային խորհուրդների նախագահները: 
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Ռ.Պողոսյանն հարցրեց, թե փաստորեն Նիկողոսյանն ընտրել է նաեւ իրեն: Նիկողոսյանը 

պատասխանեց, որ այդ պահին եւ թեկնածու էր եւ ընտրող, ու ընտրել է: Նախկինում եւս նույն 

կերպ են ընտրվել: 

 

Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, որ փաստորեն 9-ից երկուսը, որ նաեւ թեկնածու են եղել, քվեարկել են, 

բոլորն արդյունավետ են քվեարկել, քանի որ անվավեր քվեաթերթիկ չկա:  

 

Կ.Ավագյանն հարցրեց Նիկողոսյանին, թե ինչպե՞ս է բացատրում, որ 2000 ուսանող ունեցող 

բուհ-ում 5 հոգաբարձուի տեղի համար ընդամենը 9 թեկնածու է առաջադրվել, ինչո՞վ է 

պայմանավորված այս պասիվությունը: 

 

Ժ.Նիկողոսյանը պատասխանեց, որ հայտարարությունները փակցվել են, ուղղակի 

հետաքրքրվողներ չեն եղել: 

 

Սուրեն Մանուկյանն հարցրեց, թե 9-ից բացի, տեղում, խորհուրդներում էլի այդքանն են եղե՞լ: 

 

Պատասխանեց, որ այո: 

 

Դահլիճից ուսանող Գ.Ղուկասյանն ասաց, որ եղել են, բայց հետո հետ են վերցրել 

դիմումները: 

  

Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ եթե հետ են վերցնում դա չի քննարկվում, բայց դրա համար էր 

ճշտում, թե արձանագրություններ, արձանագրությունների մատյան կա՞ ֆակուլտետային 

խորհուրդների նիստերից, թե՞ ուղղակի ֆակուլտետային խորհրդի նախագահն ստացել 

փոխանցել է: 

 

Հոգաբարձու Սուրեն Մանուկյանը հարցրեց, թե միգուցե ինքն էլ ընտրե՞լ է:  

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց ֆակուլտետային ՈՒԽ նիստեր գումարվե՞լ են: 

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ ընդունել են թղթերը: Բարսեղյանն հարցրեց, թե կրճատե՞լ են 

ոմանց: 

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ այո, ոմանց կրճատել են, պահանջներին չբավարարելու 

պատճառով: 

 

Լ.Բարսեղյանն հիշեցրեց, որ հունիսին խոսել են այդ մասին եւ միակ թեման եղել է այն, որ 

այդ ամբողջ գործընթացը լինի համալսարանի կանոնադրության 28 հոդվածի պահանջներին 

համապատասխան, քանի որ իրավական կարգավորումը դա է, հետեւաբար արդարը դա է եւ 

դա կազատի հետագա վեճերից: Դրա համար ասվում էր, որ խնդրվել է քննարկումը 

ձայնագրել ու առաջարկը, ՈՒԽ-ին օգնելու համար եղել է այն, որ ուսանողական 

ֆակուլտետային խորհրդի նիստեր գումարվեն, քննարկվեն, սկզբնական սելեկցիա է արվում 
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հետո թեկնածություններն առաջարկվում են նախագահությանը: Եղե՞լ են ֆակուլտետային 

խորհուրդների նիստեր: 

 

Ժ.Պողոսյանն ասաց, որ հենց այդ պահին են նայել, եթե հասարակական ակտիվության 

մասին թղթեր եղել են, միանգամից ընդունել են թեկնածությունը: 

  

Լ.Բարսեղյանը կրկնեց հարցը,-Ֆակուլտետային ուսանողական խորհրդի նիստեր գումարվե՞լ 

են:  

 

Ժորա Պողոսյանը նորից կրկնեց, որ «իրենք տեղում որոշել են»: 

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե «ո՞վ իրենք»: 

 

Ժ.Պողոսյանը պատասխանեց, որ ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդը:  

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե քանի հոգուց է բաղկացած ֆակուլտետային ուսանողական 

խորհուրդը:  

 

Պատասխան.«կախված է ֆակուլտետի ուսանողների թվից»:  

 

Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ ենթադրաբար դա պետք է արձանագրվի, քանի որ բողոքարկելու 

դեպքի համար պետք է որեւէ փատաթուղթ լինի: Հարցվեց նաեւ պատասխանները տրվել է 

բանավո՞ր, թե՞ նիստ է գումարվել:  

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ նիստ չի եղել, ուղղակի բացատրվել է տեղում, բանավոր, 

ֆակուլտետային խորհրդի անդամների կողմից: 

 

Բարսեղյանն հարցրեց, թե օրինակ 5 հոգանոց խորհուրդ է: Նիկողոսյանն ասԱց, որ ուրեմն 

հինգն էլ բացատրել են: 

 

Բարսեղյանն հարցրեց, թե քանիսն են դիմող եղել: Օրինակ մանկավարժության 

ֆակուլտետից քանիսն են դիմել: Ինչքան մարդ է դիմել, որից ընտրվել են երկուսը: Միայն 

սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետից են երկու հոգի դիմել, որոնց հասարակական 

ակտիվության մասին փաստաթղթերը բացակայել են: 

 

Բարսեղյանն հարցրեց, թե ինչ-որ տեղ արձանագրվա՞ծ է, որ ասենք՝ դիմել են 6-ը, բայց նրանց 

մի մասը չափորոշիչներին չի համապատասխանել: 

 

Կ.Ավագյանն ասաց, որ այնուամենայնիվ չի ստացել պատասխան, թե ինչով է 

պայմանավորված այդ ցածր ակտիվությունը, ուսանողական խորհրդի գործնեության հետ 

չե՞ն կապում այդ ակտիվությունը, լավ կամ վատ:  
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Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ պատշաճ տեղեկացրել են, ուղղակի ուսանողներն հետաքրքրված 

չեն եղել: 

  

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե ՇՊՀ կայքում, օրինակ, եղե՞լ է հայտարարությունը: 

  

Ժ.Նիկողոսյանը պատասխանեց, որ ՇՊՀ ինստագրամյան էջում է եղել հայտարարությունը: 

Եղել է նաեւ ՈՒԽ ֆեյսբուքյան էջում: 

 

Կ.Ավագյանն ասաց, որ ՇՊՀ պաշտոնական կայքում ՈՒԽ էջ կա, որտեղ որեւէ 

հայտարարություն չի տեսել: 

  

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե ՈՒԽ-ն տեղյա՞կ է, որ նման էջ ունեն ՇՊՀ կայքում: Ժ.Պողոսյանն 

ասաց, որ այո, տեղյակ են, եւ արդեն ուզում են օգտագործել: 

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե տեղյակ լինելով տվե՞լ են հայտարարությունը ՇՊՀ 

պաշտոնական էջում: 

 

Ժ.Նիկողոսյանը պատասխանեց, որ ՇՊՀ պաշտոնական էջում չի տեղադրվել: 

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե ինչն է խնդիրը: Կայքը կա, կայքը թարմացնելու համար կա 

աշխատակից, որն ռոճիկ է ստանում կայքն հսկելու, թարմացնելու համար: 

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, թե որեւէ խնդիր չի եղել ... 

 

Ս.Հովսեփյանն հարցրեց, թե, եթե ուսանողները, որ ՀԽ անդամ էին, եթե ընդունվել են 

մագիստրատուրա, ինչու պետք է չշարունակեն մնալ ՀԽ-ում: 

 

Լ.Բարսեղյանը բացատրեց, որ իրենք դադարել են լինել ՇՊՀ ուսանող, երբ դադարել են լինել 

սովորող: Եղել է երկու-երեք շաբաթ ընդմիջում: 

  

Ս.Հովսեփյանն հարցրեց, թե «ՇՊՀ Ռեստարտ» կազմակերպության նամակում գրված էր, որ 

Ժ.Նիկողոսյանն հասարակական ակտիվության վերաբերյալ փաստաթղթեր չի ունեցել, եւ 

ներկայացրել է դպրոցի գովասանագրերը, որը չի համարվում հասարակական 

ակտիվություն: Հովսեփյանին հետաքրքրում էր, թե ինչպես է ընտրվել տվյալ մարդը, երբ 

երկու պահանջներից մեկը փաստացի չի բավարարվել: 

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ տվյալ մարդն ինքն է եւ ՈՒԽ նախագահ լինելը համարվել է 

հասարակական գործնեություն: 

 

Օ.Թերզիբաշյանն հարցրեց, թե Նիկողոսյանը նախագահն է, թե նախագահի ժամանակավոր 

պաշտոնակատարը: Հնչեց պատասխան, որ նախագահի ժամանակվոր պաշտոնակատարն է: 
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Ս.Հովսեփյանն հարցրեց, որ Նիկողոսյանն համարում է, որ մայիսից, երբ բուհում գրեթե չեն 

լինում միջոցառումներ եւ սեպտեմբերին կայանում է ընտրություն, այդ 

ժամանակահատվածում եղածը համարում են հասարակական գործնեությու՞ն: 

 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ նշված չէ, թե ինչքան պետք է լինի հասարակական ակտիվության 

ժամանակաշրջանը:  

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե դա բավարար համարելո՞վ է Նիկողոսյանն առաջադրվել: 

Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ այո: 

 

Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ քանի որ առաջ մեծ է եղել կառավարչական մարմինների 

ազդեցությունը ուսանողական խորհուրդների վրա, եղել են նման պահանջներ: Հիմա մենք, 

իհարկե չոտնձգելով ինքավարության վրա, ուզում ենք, որ այն իսկապես ինքնավար լինի եւ 

եթե ներսում իրենք վեճեր ունեն, այդ վեճերը պետք է պարզեն իրար հետ կամ դատարանում: 

Մենք դատավոր կամ արբիտր չենք: Մեր միակ մտահոգության տիրույթը այս մասով ՇՊՀ 

կանոնադրությունը խախտել թույլ չտալն է: Այս իմաստով մայիսի վերջին, հունիսի սկզբին 

եղած ընտրությունն ակնհայտ խախտում էր, քանի որ միայն նախագահությունում էին 

առաջադրվել, քվեարկվել ու ընտրվել: Ընկերական կարգով զրույց է կայացել իրենց հետ, որ 

դա կանոնադրության 28-րդ հոդվածի խախտում է եւ խորհուրդ է տրվել կանոնակարգեր 

մշակել, մտածել շահերի բախումների մասին, որպեսզի ընտրության լեգիտիմության վրա 

ստվեր չընկնի: Դա երեւում է նամակ հայտարարությունից: 

 

Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ ՀԽ-ն կարող է կարծիք գրել եւ ուղարկել վարչապետին, որ, օրինակ 

կա լեգիտիմության խնդիր, կարո՞ղ է յուրաքանչյուրը, կամ ով հետաքրքրված է, գրել 

անհատական կարծիք, եթե խնդիր տեսնում է: Բարսեղյանն ունի իհարկե իր կարծիքը, 

շահերի բախման կարգավորված չլինելը: Կամ ՈՒԽ նախագահի երեք ամիս 

պաշտոնակատար լինել եւ առաջադրվելը: Հարցը Նիկողոսյանը չէ, այլ այն, որ 

կարգավորումները թերի են: 

 

Ս.Մարտիրոսյանն շատ կարեւորեց ուսանողական ինքնավարությունը, նույնիսկ սովորական 

չափանիշներից դուրս, քանի որ խոսքն այն մարդկանց մասին է, որ հետո պետք է գնան 

դպրոց, դասարաններ, լսարաններ, պատգամավորներ դառնան եւ այլն, ու իրենց վրա պետք է 

չունենան այնպիսի բեռ, ինչպիսիք են «ոչ լեգիտիմ», «բյուրոկրատական», «մեծերի ձեռագրի 

նման ձեռագրով», «խեղճ ու կրակ» պիտակները: Ճիշտ է համարում ամենաամենաների 

ընտրությունը: Կանոնադրությունում գրվածի պահով, մի թե՞ իրավիճակի փոփոխությունը չի 

ազդել ուսանողական խորհրդի թղթաբանության ու կարգավորումների վրա: Այնուհետեւ 

ասաց, որ ուղղելու է «Ռեստարտ Գյումրի» նախաձեռնության հարցերը: Հարցրեց 

Նիկողոսյանին, թե ուսանողական խորհուրդն ունի՞ համագումար, թե ոչ, եւ ով է այն 

վարչական աշխատակիցը, որը միջամտում է ուսանողական խորհրդի աշխատանքներին: 

Մյուս հարցն իրավաբանին, թե արդյոք ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը 

իսկապե՞ս չի բավարարում տարրական իրավաբանական նորմերին, ինչպես «Ռեստարտ 

Գյումրու» նամակում է նշված: 
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Ժ.Նիկողոսյանն ասաց, որ զեկույցի սկզբում ասել է, որ խանգարող որեւէ վարչական 

աշխատող չի եղել: Համագումար կազմվում է բոլոր կուրսերի ավագներից կամ կուրսի որեւէ 

ներկայացուցչից, կախված կուսրի ուսանողների թվաքանակից, ու սրանով որոշվում է, թե 

քանի հոգի կարող են լինել համագումարում: Եթե կուրսի ուսանողների քանակը 25-ից ավել 

է, ուրեմն 1-ից ավելի ներկայացուցիչ կունենան: 

 

Կանոնադրությունն հաստատված չէ, բայց չի հակասում նորմերի: Ինքը հարց ունի, թե 

ուսանողական խորհրդի լիազոր մարմինն արդյո՞ք նախարարությունն է: Համագումար 

սպասվում է: Վերջինը գումարվել է 2018-ին: Ուսխորհրդի կանոնադրությունը չի հակասում 

որեւէ այլ կանոնադրության եւ որեւէ այլ իրավական ու վարչական նորմերի ու այս 

կանոնադրությունն ինքը ժառանգել է նախորդ ուսխորհրդից: Փոփոխություններ սպասվում 

են:  

 

Իրավաբան Հովհաննիսյանը պատասխանեց, որ որեւէ նորմ չի սահմանում, որ 

համալսարանի իրավաբանը ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն պետք է մշակի, ու 

ներկայացնի որեւէ տեղ հաստատման:  

 

Իրավական օգնություն եղել է ՇՊՀ կանոնադրությանն համապատասխանեցնելու մասով 

միայն: Մարտիրոսյանը խնդրեց ասել եղած ՈՒԽ կանոնադրության իրավական հիմքերը 

լիարժե՞ք են, թե ոչ: 

 

Իրավաբանը պատասխանեց, որոշ թերություններ կան: Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ օրինակ 

ուսխորհրդի նախագահի լինելը հոգաբարձուների խորհրդում, շահերի բախում է, թե ոչ, կամ 

մասնակցի քվեարկությանը, երբ ինքը թեկնածու է, թե ոչ: Իրավաբանը պատասխանեց, որ 

ինքն իրավասու չէ միջամտել, բայց ինչ-որ շահեր բախում կարող է լինել: Լ.Բարսեղյանն 

հարցրեց, թե խորհրդատվությունն այդ թեմայով, երբ է եղե՞լ, ընտրությունից առա՞ջ, թե՞ 

հետո, քանի որ հնարավոր է մարդը չգիտակցի, որ շահերի բախում ունի, եթե 

իրավաբանական գիտելիքներն այդ բնագավառում բավարար չլինեն: Իրավաբանը 

պատասխանեց, որ ընտրությունից հետո: 

 

Կ.Սարուխանյանն հարցրեց, թե բացի ուսխորհրդի նախագահի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար լինելուց բացի Նիկողոսյանն այլ գործունեություն ունեցե՞լ է ծավալած: 

ՈՒԽ ԺՊ-ն պատասխանեց, որ մինչեւ մայիս եղել է ուսխորհրդի անդամ, մասնակցել է 

տարբեր միջոցառումների, եղել է նաեւ ուսխորհրդի փոխնախագահ եւ դա եւս եղել է 

հասարակական գործնեություն: 

 

Կ.Սարուխանյանն ՀԽ-ին առաջարկեց ընդհանրական տեքստ կազմել եւ ուղարկել 

վարչապետին: 

 

Լ.Բարսեղյանը հիշեցրեց իրենց զրույցը Նիկողոսյանին, խնդրեց բացել ձայնագրությունը, ուր 

ասված էր, որ ճիշտ կլիներ հստակ չափորոշիչներ մշակվեին, թե որն է հասարակական 

ակտիվություն եւ այլն, որպեսզի, եթե դա չի սահմանված, անցած տարի հեղափոխության 

օրերին մեկ անգամ ցույցին ենթադրաբար մասնակցելը չհամարվի հասարակական 
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ակտիվության ցուցանիշ: Եթե այդպես լինի, գրեթե պասսիվ մարդ չի եղել, բոլորը 

հասարակական ակտիվ գործունեություն են ունեցել: Սա ի միջի այլոց: Բացի այդ, ստացվել է, 

որ խորհրդի երկու անդամ գնահատել է իր հայտունակությունը: Նիկողոսյանն ասաց, որ 

մնացածն էլ են գնահատել: Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ այնուամենայնիվ նաեւ իրենք են իրենց 

գնահատել ու որոշել է, որ պատշաճ հասարակական ակտիվության չափ առկա է: 

Բարսեղյանը հոգաբարձուների խնդրեց ներկայացնել այլ կարծիքներ:  

 

Այլ կարծիքներ չեղան: 

 

Խոսք տրվեց ներկաներին:  

 

Ուսանողներից մեկն ասաց, որ քանի որ գիտական խորհուրդը ՇՊՀ մարմին է համարվում, 

ապա համաձայն կանոնադրության 32 կետի ՇՊՀ այլ մարմնի անդամը չի կարող լինել ՀԽ 

անդամ: Ուսխորհրդի նախագահն ի պաշտոնե գիտխորհրդի անդամ է: Լ.Բարսեղյանն ասաց 

որ, «Ռեստարտ Գյումրու» նամակում նշված հանգամանքների մեծ մասը ՇՊՀ ՀԽ քննարկման 

դաշտից դուրս է, եւ դիմումատուներին է տեղեկացնում, եւ ներկաներին, եւ ուսանողական 

խորհրդին: Ինչ մնում է անձնական կարծիքին, ՀԽ-ն կամ անդամները այն կունենան, կամ 

կհրապարակեն, կամ չեն հրապարակի: Այս փաստաթղթի մասին դա է իր կարծիքը: 

Միջամտության մասին, որն հիշատակված է եւ հարցն ուղղեց Մարտիրոսյանը, անուն էլ է 

գրված փաստաթղթում, Ա.Չարչօղլյան: Ինչպիսի՞ միջամտության մասին է խոսքը: Խոսք 

տրվեց ներկաներից ուսանող եւ դիմումատու Գ.Ղուկասյանին:  

 

Գ.Ղուկասյանն ասաց, որ ընտրություն չի եղել իր կարծիքով, քանի որ դիմելու կարգ պատշաճ 

գրված չէր, թե ինչ կերպ կարելի է դառնալ ֆակուլտետային ուսանողական խորհրդի անդամ, 

տառասխալներ կային: Դիմել է ՈՒԽ նախագահի ԺՊ-ին, հետո ֆակուլտետային ՈՒԽ 

նախագահին: Դիմելու ընթացքում միջամտություն է եղել վարչական աշխատողի կողմից, 

անունը նշված է: Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, թե ինչպիսի՞ միջամտություն: Ղուկասյանը 

պատասխանեց, որ դուրս է հրավիրվել, հեռախոսահամար են ճշտել, խոչընդոտել: 

Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, թե արդյո՞ք ֆակուլտետային ՈՒԽ նախագահին դիմելիս են 

խոչընդոտել: Գ.Ղուկասյանն ասաց՝ այո: 

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց Չարչօղլյանին մեկնաբանել ասվածը: Չարչօղլյանը պատասխանեց, 

որ ուսխորհրդի աշխատանքին միջամտություն չի եղել, ուղղակի ինքը դիմել է «աղջիկ ջան» 

եւ այլն, ուստի ինքն ընդամենը խորհուրդ է տվել այդպես չդիմել: Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե 

հնարավոր է հարազատ մարդիկ են եղել, դիմել է: Ա.Չարչօղլյանն ասաց՝ ոչ: Ու պնդեց, որ 

ինքը դրսում է եղել, միջանցքում եւ չի խոչընդոտել ՈՒԽ աշխատանքին: 

 

Այնուհետեւ Բարսեղյանը նայեց գիտխորհրդի կազմը, ըստ ՇՊՀ կանոնադրության, որի 

անդամներից 25 տոկոսը կարող են առաջադրվել լինել ֆակուլտետային ՈՒԽ-ներից, իսկ 

ընտրությունը կատարում է ՇՊՀ ՈՒԽ-ն: Ասաց, որ կանոնադրությունում գրված չէ, թե ի 

պաշտոնե ՈՒԽ նախագահը գիտխորհրդի անդամ չի կարող դառնալ: 

 

Կ.Ավագյանն ասաց, որ հնարավոր է գործում է նախորդ կանոնադրությունը, քանի որ դեռ 

գործում է նախորդ կանոնադրությամբ ձեւավորած գիտխորհուրդը:  



ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստի արձանագրությ ուն. 05.10.2019 17 
 

 

Սերոբյանն ասաց, որ գիտխորհրդի կազմում ՈՒԽ նախագահ կամ ԺՊ փաստացի չկա: Նաեւ 

ասաց, որ ըստ գործող կանոնակարգի, ուսանողական խորհուրդների կանոնադրությունը 

հաստատվում է նախարարության կողմից: Մեկ անգամ, նախկին ՈՒԽ նախագահի օրոք, 

ՈՒԽ կանոնադրությունն ուղարկվել է նախարարություն, շտկումներով հետ է եկել, 

անավարտ է մնացել այն հաստատելու գործընթացը: Համագումարն ուսխորհրդի 

կանոնադրությունը չի հաստատում, այլ ներկայացնում է նախարարությանը հաստատման: 

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե ի վերջո հաստատված գործող կանոնադրություն ուսխորհուրդն 

ունի՞:  

 

Սերոբյանն ասաց, որ նախարարության կողմից հաստատված՝ ոչ, չունի: ՀՀ-ում ոչ մի բուհի 

ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն նախարարության կողմից հաստատված 

կանոնադրություն չունի երեւի: 

 

Գ.Ղուկասյանն ասաց, որ կան հաստատված կանոնադրությունով բուհերի ուսխորհուրդներ: 

Լ.Բարսեղյանն ու Ս.Մարտիրոսյանը բանավիճեցին, թե կանոնադրության հաստատված 

չլինելը նշանակու՞մ է արդյոք, որ կանոնադրությունն առոչինչ է: Մարտիրոսյանն ասաց, որ 

կանոնադրությունն ստեղծելուն պես արդեն առկա է, ուղղակի հաստատված չէ: Բարսեղյանն 

ասաց, որ այն չի ճանաչվում, բանկային հաշիվ չի կարող ունենալ, կնիք չի կարող ունենալ: 

Մարտիրոսյանն ասաց, որ այո, բայց դա չի խանգարում ուսանողությանը շարժվել ըստ այդ 

կանոնադրության: 

 

Մարտիրոսյանը խորհրդատվության կարգով ասաց, որ ստեղծագործ է պետք մտածել, 

ուսանողական խորհրդի համագումարը ավագներից ու ՈՒԽ նախագահներից կազմելը 

սահմանափակում է հնարավորությունը համագումարի լինել ակտիվ ու բազմամարդ, 

ներկայացուցչական: Ռեկտորի մրցույթի հայտարարության հետ օրինակ կարող էին 

համեմատել ուսխորհրդից հոգաբարձուներ ընտրելու հայտարարությունը, դնել իրար կողք, 

գրել ավելի լավ հայտարարություն: Դա կբերեր թեկնածուների թվի ասենք 80-ի հասցնելուն, 

բարձր վստահության:  

Ա.Մելքոնյանն ասաց, որ եղել է ՈՒԽ նախագահ, համագումարն, կարգն հետեւյալ կերպ էր, 

այն հաստատում էր կանոնադրությունը եւ ընտրում ՈՒԽ նախագահ, եւ այդ նախագահը 

ձեւավորում էր եւ ֆակուլտետային ՈՒԽ-ները: Անգամ կնիք կա: Ա.Մելքոնյանն ասաց, որ եթե 

ՈՒԽ-ն ոչ լեգիտիմ է, կանոնադրությունն իրավական ուժ չունի, կարող են լինել մի քանի 

ուսանողական խորհուրդներ, որոնք ամենքն իր հերթին կկազմակերպեն ընտրություններ ու 

կառաջադրեն իրենց թեկնածուներին: Եթե հին ձեւով վարվեն՝ պետք է հրավիրվի 

համագումար, նշանակվի ՈՒԽ նախագահ եւ կարգի բերվի կանոնադրությունը, որի հիմքի 

վրա էլ տեղի կունենան մյուս պրոցեսները:  

 

Կ.Ավագյանը նշեց որ գիտական խորհրդի այժմյան կազմում կա ՈՒԽ նախագահ, այդ տողի 

դիմաց նշված է Ղազարյան Ջեմմա անունը, որն այս պահին ՈՒԽ նախագահ չէ:  

 

Լ.Բարսեղյանը հարցեր տվեց ՈՒԽ անդամներին, որոնցից երեքը ներկա էին:  
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Նախ հարցրեց, թե համամիտ են, որ շահերի բախումը պատշաճ կարգավորված չէ ՈՒԽ 

ընթացակարգերում: Ժ.Նիկողոսյանը պատասխանեց, որ կարգավորված չեն, բայց 

կկարգավորեն: Լ.Բարսեղյանը խնդրեց կոնկրետ պատասխանել, համարու՞մ են, թե՞ չեն 

համարում: Ժ.Նիկողոսյանն ընդունեց, որ կային շահերի բախման հանգամանքներ: Հաջորդ 

հարցն այն մասին էր, որ եթե գտնում են այդ հարցերը կարգավորելն անհրաժեշտ, 

կարգավորելուց հետո հնարավո՞ր է որ ընտրություններն այլ լինեին:  

ՈՒԽ նախագահը ասաց, որ հնարավոր է, բայց դա կերեւա հետագայում: Բարսեղյանն 

հարցրեց, թե պատրա՞ստ են արդյոք շահերի բախումը չեզոքացնելու համար հրաժարվել 

նախագահությունից եւ փոխնախագահությունից, եթե լինելու ՀԽ անդամ, եւ ՈՒԽ նախագահ, 

փոխնախագահ մասնակցելու են երկու խորհուրդների քվեարկություններում ու նկատվելու է 

շահերի բախում: Ուխ նախագահի ԺՊ-ն պատասխանեց, որ պատրաստ չէին հրաժարվելու: 

Փոխնախագահը եւս նույն կերպ պատասխանեց: Լ.Բարսեղյանը շնորհակալություն հայտնեց 

ՈՒԽ անդամներին մասնակցության ու հարցերին պատասխանելու համար եւ ամփոփեց, որ 

Սերոբյանին այսպես, թե այնպես ներկայացրել են ընտրության արդյունքները:  

 

Ե.Սերոբյանն ասաց, որ այո, ստացել է ընտրության արդյունքները, մինչեւ «Ռեստարտ 

Գյումրի» նախաձեռնության նամակն ստանալը, եւ իմանալով իրավիճակը, դեռ չի 

ներկայացրել ոչ մի տեղ, սպասելով, որ հոգաբարձուների խորհրդի նիստում եւս կարծիք 

ձեւավորվի, որպեսզի նմանատիպ հիմքերով ամբողջական փաթեթն ուղարկվի 

վարչապետին: Բարսեղյանը նշեց, որ ՀԽ կարծիքը բեկանող ազդեցություն չունի Ե.Սերոբյանի 

պարտականությունները կատարելու վրա: 

 

Առաջարկեցին. Բարսեղյանն առաջարկեց ի գիտություն ընդունել եւ հավաքական կամ ՀԽ 

առանձին անդամների կարծիքները պարունակող նամակով դիմել ՀՀ վարչապետին՝ ՈՒԽ-ից 

ՀԽ անդամների ընտրությունների թերությունների եւ չկարգավորված շահերի բախուների 

մասին: 

 

ՀԽ անդամներ Ս.Հովսեփյանն ու Ս.Մարտիրոսյանն առաջարկեցին հանդես գալ միասնական 

կարծիքով: Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ կարող է ինչ-որ մի անդամ համաձայն չլինի: 

Կ.Սարուխանյանն առաջարկեց կազմել ընդհանուր տեքստը, շրջանառել, ովքեր որ միացան, 

այդ կազմով ստորագրել եւ ուղարկել: 

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց դեռեւս դահլիճում ներկա Ժ.Նիկողոսյանին պատասխանել եւս մեկ 

հարցի, թե հնարավո՞ր է իրենք խնդիրներ ունեն ռեկտորատի հետ հարաբերվելու ընթացքում, 

հնարավո՞ր է, որ միջնորդների կարիք ունեն կամ ունենո՞ւմ են նման կարիք: ՈՒԽ 

նախագահի ԺՊ-ն պատասխանեց, որ չկան նման խնդիրներ, հարցեր լինելու դեպքում ՈՒԽ-ն 

նորմալ հաղորդակցվոմ է ռեկտորատի հետ: Լ.Բարսեղյանը պատրաստակամություն 

հայտնեց որեւէ խնդրի դեպքում ներկայացնել դրանք ՀԽ-ին:  

 

Ե.Սերոբյանը հարցրեց, թե երբ ուղարկի ՈՒԽ ընտրության արդյունքները նախարարություն: 

Բարսեղյանը նշեց, որ ժամկետներում սահմանված կարգով դրանք պետք է ուղարկվեն, իսկ 

ՀԽ կարծիքը կուղարկվի առանձին: Ուղղակի ուղարկելիս պետք է նշվի նամակում, որ ՀԽ –

ում ՈՒԽ կողմից հոգաբարձուների ընտրության հետ կապված խնդիրներ են քննարկվել, ՀԽ-ն 

կարծիքը գրավոր ուղարկելու է վարչապետին, որը խնդրում ենք հաշվի առնել: 
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Որոշեցին. Ի գիտություն ընդունելՇՊՀ ուսանողական խորհրդում կայացած հոգաբարձուների 

խորհրդի նոր անդամների ընտրության մասին որոշումը եւ հավաքական կամ ՀԽ առանձին 

անդամների կարծիքները պարունակող նամակով դիմել ՀՀ վարչապետին:  

 

4. ՇՊՀ հաստիքացուցակի վերանայումների առաջարկությունների քննարկում եւ 

հաստատում:  

 

Լսեցին. Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ հաստիքացուցակի փոփոխությունները փաթեթն 

ուղարկվել է հոգաբարձուներին նախօրոք, խնդրվել է ուսումնասիրել եւ պատրաստ լինել 

Սերոբյանի զեկուցմանը, քանի որ ՇՊՀ ՀԽ բաառիկ իրավասությունն է հաստատել 

հիմնադրամի հաստիքացուցակը եւ նրանում կատարել փոփոխություններ: (Կցվում է ՀԽ 

նիստի արձանագրությանը): 

 

Խոսք տրվեց Սերոբյանին:  

 

Սերոբյանը նշեց, որ կրճատվում է 30.75 հաստիքային միավոր, ներառյալ նաեւ ավագ դպրոցի 

եւ քոլեջի կրճատումները: Ներկա պահին արդեն 24.75 հաստիքային միավորները թափուր են:  

Դա տեղի է ունեցել վերջին մեկ տարվա ընթացքում, կան բաժանմունքներ, որ գրեթե 

ամբողջական են կրճատվել: Եթե կրճատվող հաստիքները լրիվ զբաղված լինեին, ապա 

կունենայինք ամսական 4.544 հազար դրամի, իսկ տարեկան 55 մլն դրամի կարգի ծախս: 

Այսինքն կրճատելով, կունենայինք նման տնտեսում: Բայց քանի որ կրճատման ենթակա 

հաստիքներից միայն 7-ում աշխատողներ կան, ապա վերջնարդյունքում 1.010 հազար դրամի 

կարգի տնտեսում կստացվի: Աշխատանքը կորցնում է միայն մեկ մարդ, որը 

կենսաթոշակային տարիքի է: Ներառական կրթության հետ կապված համակարգային 

փոփոխությամբ կրճատվում է մոտ 5,5 հաստիք նաեւ սոցաշխատող, հոգեբան եւ այլն, քանի 

որ օրենքն ասում է, որ ուսուցչի օգնական կարող ենք ունենալ 7-ից ավել ներառական 

կրթություն ստացողների պարագայում, իսկ 150 հաշվով մենք 0 ներառական դիրք ունենք:  

Քոլեջում եւ դպրոցում կա հաստիքների կրճատում, բայց կան հաստիքներ, որ անգամ 

օրենքով սահմանված կարգով չեն կարող կրճատել, որովհետեւ կամ գտնվում են 

ֆիզարձակուրդում, կամ այս պահին աշխատողը ներկայացրել է հղիության մասին 

տեղեկանք: Քոլեջում շատ ցածր էր աշխատավարձերի վիճակը, բացի տնօրենից, բոլորը 

նվազագույն աշխատավարձ էին ստանում: Առաջարկվել է քոլեջի տնօրենի եւ փոխտնօրենի 

հաստիքների աշխատավարձերը բարձրացնել ամսական 10.000-ական դրամով, իսկ մնացած 

հաստիքների դրույքաչափերը, բացառությամբ ժամավարձով աշխատող հաստիքների, 5.000-

ական դրամի չափով: Վերեւում նշված խնայողությունները հաշվարկված են այս 

բարձացումների հաշվարկն ի նկատի ունենալով նաեւ: Սա սոցիալական մեծ հարց միգուցե 

չի լուծում, բայց գոնե աշխատակիցն զգում է վերաբերմունք, որ հասկանում ենք իր վիճակը:  

 

Հոգաբարձուները հարցեր տվեցին: Խ.Իսրայելյանն հարցրեց 68.000 նվազագույն 

աշխատավարձ սահմանելու մասին ԱԺ նախաձեռնության մասին, թե դա ինչպես է 

անդրադառնալու Համալսարանի վրա: Սերոբյանն ասաց, որ երբ ընդունեն, 

կառավարությունը համապատասխան հաշվարկները կանի եւ ՇՊՀ հետ համատեղ այդ 
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հարցը կկարգավորվի ֆինանսավորման փոփոխմամբ, քանի որ այդ աշխատավարձերն 

ստացվում են նախարարությունից:  

 

Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե այս բոլոր հաստիքների նկարագրերը համալսարանն ունի՞, պամ 

պաշտոնների անձնագրերը: Ե.Սերոբյանը նշեց, որ այս պահին համալասրանը այդ 

փաստաթղթերը չունի: Սկսել են այդ աշխատանքը ամբիոնի վարիչների հետ կապված 

հարցումներով: Լ.Բարսեղյանի հարցին, թե ինչ-որ մասը կա՞ այդ փաստաթղթերի, 

պատասխանեց, որ ոչ, չունի: Բարսեղյանը նշեց, որ այս մասին էլի խոսվել է, ուղղակի 

հարցնում է, թե պաշտոնների անձնագրերը, պարտականությունների նկարագրերը, երբ 

կունենանք, խնդրեց վերջնաժամկետ ասել, հատկապես հաշվի առնելով, որ այդ հարցը 

հավատարմագրման ընթացքում դիտարկվելու է: Սերոբյանը նշեց, որ հավատարմագրման 

առաջին փուլը համալսարանն անցել է: Արդեն կա աշխատակազմի ղեկավար պրոռեկտոր, 

որն անմիջականորեն սկսելու է զբաղվել այս հարցերով: Դա մոտ 6 կամ 7 ամսվա 

աշխատանքային գործընթաց է: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց, որ ճանապարհներից մեկը 

կարող է լինել աշխատողներին խնդրել թղթին հանձնել իրենց իմացած 

պարտականությունները: Երկրորդ քայլը՝ այլ բուհերից ճշտել, թե որ հաստիքների ինչ 

նկարագրեր ունեն, չէ որ կան համանման հաստիքներ: 3-րդ քայլը՝ փորձագետներ հրավիրելն 

է, թեկուզ վճարվի, որոնք կօգնեն իմ մի բերել պաշտոնների եւ հաստիքների 

անձնագրավորումը: Նման դեպքում, Լ.Բարսեղյանը գտնում է, որ չորս ամիսը բավարար 

կլինի: Այդ նկարագրերի շնորհիվ յուրաքանչյուր աշխատակից հստակ կիմանա իր 

պարտականությունները, որոնք կամրագրվեն պայմանագրում, ավելորդ չի ծանրաբեռնվի 

կամ չի թերակատարի իրենից ակնկալվող պարտականությունները: Սերոբյանը ասաց, որ 

այդ գործով զբաղվող կենտրոններ կան համալսարանում, գործընթացն կա եւ հաշվի կառնեն 

առաջարկները: 

  

Բարսեղյանը Չարչօղլյանի զբաղվածության մասին հարց հնչեցրեց, կապված «Ռեստարտ 

Գյումրի» շարժման բողոքի հետ: Հաստիքը նշված է՝ «ուսանողների աջակցության բուհ-

գործատու համագործակցության առաջին կարգի մասնագետ» հաստիքը կա՞ հիմա եւ ի՞նչ 

գործառույթներ ունի: Ե.Սերոբյանն ներկայացրեց հաստիքացուցակի անձնակազմի 

կառավարման իրավական ապահովման բաժնի համապատասխան տողը: 

Այդ բաժնում կար 3 աշխատող: Բարսեղյանը ճշտեց, որ պաշտոնի անձնագրերն այդ բաժնում 

եւս չկա՞ն: Սերոբյանն ասաց, որ չկան: Լ.Բարսեղյանն հարցրեց հյուրատան լուծարվող 

հաստիքների մասին, լուծարվող բաժնի մասին, տեղափոխվող հաստիքի մասին: Այդ բաժնից 

մնում է միայն հյուրատան պատասխանատու հաստիքը, որը տեղափոխվում է տնտեսական 

գործնեության եւ գնումների համակարգման բաժին: Նշվեց, որ դրույքաչափի նվազեցում կա 

ռեկտորի գործավարի հետ կապված: Մարզական ակումբի համակարգողի հաստիքն է 

կրճատվել, բժշկի հաստիքն հանվել է, բարձրացվել է բուժքրոջ աշխատավարձը: Հյուրատան 

հարցերով զբաղվելու է շենքի պարետը, որը լիարժեք բավարարում է հյուրատան 

սպասարկման պահանջներին:  

 

Հոգաբարձու Ս.Մանուկյանը նկատեց, որ հյուրատունը գրեթե չաշխատելով, բավականին 

ծախսատար է եղել եւ ավելորդ հաստիքներ է ունեցել: Ե.Սերոբյանը նշեց, որ հյուրատունը 

հիմա էլ կա, գործում է: Մարտիրոսյանն հարցրեց, թե օրինակ սեպտեմբերի 21-ին գործե՞լ է: 
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Ե.Սերոբյանը պատասխանեց, որ նախարարությունը տեղեր պատվիրել էր, բայց ցավոք 

հյուրեր չեկան: Խոսքը 12-15 տեղի մասին է: Բարսեղյանն հարցրեց, թե հաստիքների 

կրճատման դեպքում, եթե հյուրեր գան, այնտեղ խնդիր չի՞ լինի, սննդի, գույքի սպասարկման 

հետ կապված: Ռեկտորի ԺՊ-ն պատասխանեց, որ կա էլեկտրաջեռոց, սառնարան, կարող է 

ինքնասպասարկվել հյուրը: Գույքի սպասարկման համար պարետի հաստիքը բավարար է: 

 

Կ.Սարուխանյանն հարցրեց, թե հյուրեր վերջին անգամ երբ են ընդունել: Ե.Սերոբյանը 

չհիշեց: Նշեց, որ չգիտեն, թե ինչպես վարձով տալու խնդիրը ձեւակերպեն: Լ.Բարսեղյանն 

առաջարկեց սպասարկման վճար գանձել հդմ-ով կտրոն տրամադրելով: Ե.Սերոբյանը նշեց, 

որ դա պետք է ՊԵԿ-ի հետ ձեւակերպման հարց պարզեն եւ հդմ տեղադրեն: Բարսեղյանը 

խնդրեց ժամկետ ասել: Սերոբյանը առաջարկեց 2 ամիս, Բարսեղյանն առաջարկեց 

դեկտեմբերի 10-ին վերջնաժամկետ, բուքինգ.քոմ-ի միջոցով սկսել օգտագործել: 

  

Ճշտվեց ամբիոնների վարիչների 70.000 հավելավճարների հարցը, որը մեկնաբանվեց, որ դա 

գիտամեթոդական աշխատանք է, որը ըստ բուհ-ի կանոնակարգի վճարվում է լրացուցիչ, 

դասախոսական աշխատանքից բացի: 

 

Ֆիզիկա բաժնում առկա կա 4-5 ուսանող, կա մեկ լաբորանտ եւ մեկ լաբորանտը 

բավարարում է եղած պահանջները եւ կենսաբանության եւ ֆիզիկայի բաժինների համար: 

Կրճատվում է նաեւ հոգեբանության եւ սոցիոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտի հաստիքը, որն 

այս պահին թափուր է: Բարսեղյանն ասաց, որ թափուր լինելուց բացի այդ գործն ով է անելու: 

Աշխատանքի նկարագիր լինելու դեպքում կարելի կլիներ արագ կողմնորոշվել:  

 

Միանգամից այլ հարցեր բաժնից քննարկվեց նաեւ օրակարգի քոլեջին ու դպրոցին 

վերաբերող 9.3 կետը: Սերոբյանն հոկտեմբերի մեկին ստացել է նամակ ԿԳՄՍ 

նախարարությունից, որտեղ հանձնարական էր տրված ստացված միջոցները տնօրինել 

բացառապես ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացման նպատակով, ինչպես նաեւ 

անձանց, որոնց աշխատավարձի հաշվարկման հիմքում ընկած է մանկավարժի 

դրույքաչափը, այսինքն զինղեկին նույնպես վերաբերում է:  

Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, թե որտեղ է երեւում ՀԽ-ին տրամադրված փաստաթղթերում այդ 

թվերը: Սերոբյանն ասաց, որ ուսուցիչները եւ դասախոսները այս հաստիքացուցակի մեջ չեն 

մտնում, քանի որ այդ հաստիքները ձեւավորվում են հետո: Ներկայացվածը վերաբերում է 

վարչական, ուսումնաօժանդակ եւ տեխնիկական աշխատակազմերին: Լ.Բարսեղյանի ճշտող 

հարցին, թե ինչու չպետք է մտնի, Սերոբյանը պատասխանեց, որ այդ ամենը գնում է 

տարիֆիկացիայով, եւ որոշվում է պայմանագրերով: Լ.Բարսեղյանն հարցրեց թե երբվանից է 

բարձրանալու մանկավարժների աշխատավարձը: Ասվեց, որ սեպտեմբերի մեկից՝ 10 

տոկոսով: Աշխատավարձը վճարվել է, լրավճարը կլինի ստանալուն պես: 

 

Ս.Մանուկյանն հարցրեց ուսումնամեթոդական գործընթացի կազմակերպման կենտրոնի 

ծանրաբեռնվածության մասին, դրա համար պրոռեկտոր տնօրենը ստանում է բարձ 

աշխատավարձ: Իսկ աշխատանքն այնքան շա՞տ է, որ փոխտնօրենի լինի: Սերոբյանն ասաց, 

որ այո: Մանուկյանին անհասկանալի էր արտաքին համագործակցության եւ կապերի 

կենտրոնի տնօրենի հաստիքը, քանի որ, եթե կա առանձին արտաքին համագործակցության 
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պատասխանատու, ունենք առանձին հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու 

եւ մամլո խոսնակ, եւ եթե վերջինս միանգամից ռեկտորից ստանում է տեղեկատվություն, 

հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուն եւս ուղղակիորեն ենթակա է 

ռեկտորատին:  

 

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ համալսարանը 4 կենտրոններով է աշխատում, որոնք կառավարում են 

կենտրոնների տնօրենները: Այդ կենտրոնների տնօրեններից 2-ը պրոռեկտորներ էին, այժմ 

միայն մեկն է պրոռեկտորի կարգավիճակում, մնացած կենտրոնները ղեկավարվում են 

տնօրենների կողմից: Մանուկյանը նշեց, որ օրինակ ԵՊՀ-ում այս 3 գործառույթները հստակ 

մտնում են ռեկտորատի գործառույթների մեջ: Սերոբյանը նշեց, որ ԵՊՀ-ում կա պրոռեկտոր 

որն այդ հարցերով (արտաքին կապեր) զբաղվում է: Ս.Մանուկյանն հարցրեց գիտական 

քաղաքականության, որակի կառավարման ապահովման կենտրոնի հետազոտական 

գործունեության համակարգողը ինչու է առկա, եթե կա հետազոտությունների 

իրականացման համակարգող, ունենք հետազոտական վերլուծությունների համակարգող: 

Սերոբյանն ասաց, որ հետազոտական գործնեության համակարգողը պատրաստում է 

հարցաշարեր, նախապատրաստում դրանք եւ ֆոկուս խմբերի հետ աշխատանքը, 

ուսանողների, շրջանավարտների, գործատուների հետ աշխատանքը: Վերլուծող խումբն 

ուրիշ է, ունի իր պատասխանատուն: Աշխատանքը ծավալուն է: Ս.Մանուկյանը հարցրեց, թե 

արդյոք 2800 ուսանող ունեցող բուհ-ի գրադարանը պետք է բացի տնօրենից նաեւ տնօրենի 

տեղակալ ունենա: Սերոբյանը պատասխանեց, որ ՇՊՀ-ում միայն գրադարան չէ, գրադարան 

ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների եւ ՏՏ կենտրոն է: 

Տնօրենի տեղակալը ՏՏ մասով է գործում: Ս.Մարտիրոսյանը նշեց, որ նորից առաջանում է 

պաշտոնի անձնագրերի հարցը: Ե.Սերոբյանն ասաց, որ հանձնարարականով է այդ 

աշխատանքը կատարում կենտրոնի տնօրենի տեղակալը: Ս.Մանուկյանն 2500 ուսանող 

ունեցող համալսարանի գրադարանի 9 հաստիքն համեմատեց ԵՊՀ հետ, որին Սերոբյանը 

պատասխանեց, որ ԵՊՀ ֆակուլտետներինն էլ, եթե միացվի ԵՊՀ գրադարանին, ավելի մեծ 

թիվ կլինեն: Արխիվում երկուսը պետք է աշխատեն, սպասարկման սրահում երկուսը պետք է 

աշխատեն, ընթերցասրահում մեկ աշխատող պետք է լինի: Մանրամասն ուսումնասիրված է 

այդ ծանրաբեռնվածությունը:  

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց բուհ-գործատու բաժնի հաշվետվությունը 2018 եւ 2019-ի առաջին 

կիսամյակի արված գործերի մասին տրամադրել հոգաբարձուներին մինչեւ նոյեմբերի 30-ը:  

 

Լ.Բարսեղյանը հարցրեց մամլո խոսնակի հաստիքի մասին, որը երկար ժամանակ է կա, բայց 

համալսարանից մամլո հաղորդագրություն, մամլո ասուլիս չի հիշում: Ի՞նչ է անում այդ 

հաստիքի աշխատողը 180.000 աշխատավարձի դիմաց: Առաջարկեց լուծարել այդ հաստիքը 

եւ այդ պարտականությունները դնել հասարակայնության հետ կապերի բաժնի 

պատասխանատուի վրա, դրույքաչափի ավելացմամբ ամսական 20.000 դրամի չափով:  

Խոսք խնդրեց ՇՊՀ աշխատակից Մերի Աղաբաբյանը, որը ասաց, որ ինքն զբաղեցնում է այդ 

կրճատել նախատեսվող հաստիքը, բայց բացի այդ աշխատանքից, նա կատարում է 

համալսարանի լրատվության համակարգումը, զբաղվում է կայքով: Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, 

թե նշանակու՞մ է արդյոք դա, որ ինքը կատարում է աշխատանք, որն հաստիքացուցակով 

չկա: Մ.Աղաբաբյանն ասաց, որ կառուցվածքայի փոփոխություններից առաջ լրատվության եւ 

հասարակայնության հետ կապերի աշխատակցի հաստիքն էր դա: Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, 



ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստի արձանագրությ ուն. 05.10.2019 23 
 

արդյո՞ք մամուլի խոսնակի պարտականություններ իր պայմանագրում չեն եղել: 

Մ.Աղաբաբյանն ասաց, որ նախկինում եղել է առանձին բաժին, որում ինքն առաջատար 

մասնագետ է եղել, հետո կառուցվածքային փոփոխություններից հետո նույն 

գործառույթներով պաշտոնի անունն է փոփոխվել: Լ.Բարսեղյանը հանեց իր առաջարկը, 

պայմանով, որ մինչեւ նոյեմբերի 30-ը հաշվետվություն ներկայացվի հոգաբարձուներին, թե 

ինչ աշխատանքներ է կատարել մամուլի խոսնակը 2018 թ. եւ 2019 թ. առաջին կիսամյակում: 

 

Գրադարանների հարցի վերաբերյալ Բարսեղյանն ասաց, որ արդեն համարում է, որ պետք է 

ՀԽ-ն հաշվետվություններ ստանա կենտրոնների կատարած աշխատանքի մասին:  

Օրինակ քանի գիրք է տրամադրվել մի գրադարանից, որտեղ գիրք են տրամադրում երեք 

հոգի: Այստեղ կրճատվում է միայն մեկ հաստիք՝ գլխավոր մասնագետ: 

  

Առաջարկեցին. Լ.Բարսեղյանը ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին խնդրեց 

հանձնարարել գրադարան ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների եւ ՏՏ կենտրոնի տնօրենին մինչեւ նոյեմբերի վերջը իրեն ներկայացնել 

2018թ-ի եւ 2019 թ-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարած աշխատանքների 

հաշվետվությունը՝ կոնկրետ ցուցանիշերով, վիճակագրությամբ, ամսաթվերով, կատարված 

աշխատանքներով, ըստ որի կարելի կլինի հաստիքացուցակի վերանայում կատարել կամ 

չկատարել:  

 

Կ.Ավագյանն հարցրեց տնտեսվարի հաստիքի կրճատման մասին եւ, թե այդ գործառույթներն 

ում վրա են դրվելու, հաշվի առնելով, որ անգամ 200 աշակերտով դպրոցներում նման 

հաստիքի կարիքը կա եւ անհրաժեշտ է: Ե.Սերոբյանը պատասխանեց, որ այս պահին էլ այդ 

հաստիքը թափուր է ու բաժնի պետը կատարում է այդ հաստիքի բոլոր ֆունկցիաները: 

Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, որ իր պարտականությունների նկարագրում պետք է ավելացվեն այդ 

գործառույթները: Կ.Ավագյանը ճշտեց՝ այդ դեպքում բաժնի պետին հավելավճար տրվելու՞ է: 

Նաեւ հարցրեց մարզական ակումբի համակարգողի կրճատման մասին, հիշեցնելով, որ 

ռեկտորի թեկնածուներին հարցրել է մարզական ակումբի մասին, եւ կարեւորում է, որ 

համալսարանը մարզական ակումբ ունենա, քանի որ ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոն կա: 

Մարզական ակումբի համակարգողին կրճատելով արդյո՞ք չենք փակում այդ ուղղությունը:  

 

Ե.Սերոբյանը պատասխանեց, որ մարզական ակումբի գործնեությունը գնահատվել է 

անբավարար, ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնը մնացած ամբիոններից տարբերվում է, ոչ 

թե համաբուհական է, այլ ֆիզիկական կուլտուրայի մեթոդիկայի մասնագետներ է 

թողարկում: Այդ ամբողջ գործնեությունը կառավարվում է հասարակական կարգով, ամբիոնի 

կողմից: Ձեւավորվել են երեք թիմեր՝ հնգամարտի, թենիսի եւ հրաձգության, որոնք 

մասնակցելու են Հայաստանի ուսանողական առաջնությանը: Հաստիքի կրճատման 

առաջարկը եղել է ամբիոնի կողմից եւ արդարացված է: 

  

Առաջարկեցին. Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց հաստատել հաստիքացուցակի 

փոփոխությունները, պայմանով, որ ՀԽ-ին կներկայացվեն նշված մի քանի 

հաշվետվությունները: Սուրեն Մանուկյանն առաջարկեց շնորհակալություն հայտնել 
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Սերոբյանին, հաշվի առնելով, որ պրոցեսը գնում է առաջ, ուռճացված հաստիքացուցակը 

կրճատվում է:  

 

Ս.Հովսեփյանը նշեց, որ բնականաբար գնահատելի առաջընթաց է:  

Կ.Ավագյանը խնդրեց ճշտել նաեւ դպրոցի թեման: Լ.Բարսեղյանն հարցրեց հատուկ 

մանկավարժի մասին եւ այդ դեպքում ուսուցչի օգնականն ի՞նչ աշխատանք է կատարում:  

Սերոբյանն ասաց, որ դա ներառական ուսուցման հետ կապված է եղել, հիմա չկա 

ներառական ուսուցում: Լ.արսեղյանն հարցրեց, թե այդ դեպքում, եթե առաջարկվում է 

ավելացնել ուսուցչի օգնականի հաստիքը, ինչու է դա արվում: Սերոբյանն ասաց, որ դա 

օրենքի պահանջն է, բայց եթե երեխաներ չլինեն, ապա աշխատակից չի ընդունվի: 

Հովսեփյանը նշեց, որ հնարավոր է ուսուցչի օգնական չունենան, քանի որ ավագ դպրոցների 

համար այդ կարգը չի գործելու եւ գործելու է միայն ավագ դպրոցների համար: 

 

Որոշեցին՝ հաստատել փոփոխված հաստիքացուցակը, միաժամանակ առաջարկել ռեկտորի 

պաշտոնակատար Սերոբյանին հանձնարարել, որ քննարկված ստորաբաժանումները 

հաշվետվություններ ներկայացնեն մինչեւ նոյեմբերի 30-ը, հաստիքացուցակի հետագա 

ճշգրտումների համար: 

 

Քվեարկեցին. կողմ՝ 12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 1 (Ս.Հովսեփյան), բացակա էր Գ.Բարսեղյանը: 

Որոշումն ընդունվեց:  

 

5. ՇՊՀ բուֆետի աշխատանքի ֆինանսական հաշվետվության ներկայացում եւ քննարկում: 

Բացվածքը էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվում է հոգաբարձուներին: 

Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան: Г8ел 24/4 որոշում: 

 

Լսեցին. Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց, որ ի սկզբանե մտահոգություն է ունեցել, որ բուֆետը 

կարող է վնասով աշխատել, դրա համար առաջարկել է մրցույթ հայտարարել, 

խորհրդատվություն տրամադրել ընթացքում, որ այն եկամտաբեր աշխատի, համալսարանը 

ֆինանսական վնաս չկրի: Բոլոր հոգաբարձուներն ստացել են բուֆետի 8 ամսվա 

աշխատանքի հաշվետվությունը, որոնք իրենց ձեռքի տակ ունեն հոգաբարձուները: 

Այնուհետեւ Սերոբյանը խնդրեց Քալաջյանին ներկայացնել բուֆետի հետ կապված շարժը:  

 

Ր.Քալաջյանը ներկայացրեց, որ բուֆետն աշխատել է 2018թ.նոյեմբերից մինչեւ 2019 հունիս 

ամիսը: 8 ամիս: Փաստացի հասույթը կազմել է 9 միլիոն 315 հզ. դրամ: Այդ գումարից 16,67% 

դրույքաչափով ԱԱՀ-ն կազմել է 1 մլն 552 դրամ, որից 378հզ դրամը հաշվանցվել է 

(կլորացումը՝ քարտուղարի): Զուտ հասույթը կազմել է 8 մլն 140 հզ դր: Վաճառված 

ապրանքների եւ իրացված խոհարարական արտադրանքի ինքնարժեքը կազմում է 6 մլն 

784հզ դրամ: Խոտանը կազմել է մոտ 241 հզ դրամ: Ծախսված էլեկտրաէներգիայի համար 378 

հզ դրամ: Հաշվարկված աշխատավարձ՝ 771 հզ դրամ (կլորացումը քարտուղարի): 

Քաղիրավական պայմանագրերով աշխատողների ծառայության վճարները՝ 719 հզ դրամ: 

Ընդամենը ինքնարժեքը կազմել է 8 մլն 894 հզ դրամ: Արդյունքում ստացվում է վնաս 753 հզ 

դրամի չափով: 
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Այնուհետեւ ամսեամիս ներկայացրեց շրջանառությունը, ձեռքբերումներն ու հասույթը: 

Ֆինանսական հաշվետվությունը ներկաայցվում է այս արձանագրությանը կից։  

 

Ր.Քալաջյանն ուշադրություն հրավիրեց, որ բարձր է ինքնարժեքի տեսակարար կշիռը, եւ 

նման ձեռնարկ հաջողակ լինելու համար պետք է ինքնարժեքը 50-60%-ը չգերազանցի: Այս 

դեպքում խնդիրն իրացման փոքր ծավալն է: Դա կարելի բացատրել տարբեր գործոններով՝ 

գնողունակության ցածր մակարդակ, գների բարձր լինել, բայց դրանք բարձր չեն համեմատած 

այլ նման հիմնարկների հետ: Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, թե ամսական ամփոփում եղե՞լ է, թե 

ոչ: Եթե ամսական ամփոփում եղել է, ամսական միջին հաշվով 100.000 դրամ վնասը պետք է 

նկատվեր ավելի շուտ: Ր.Քալաջյանն ասաց, որ նոյեմբերին ցուցանիշը բավարար է եղել: 

Դեկտեմբերին եւս բավարար է եղել: Սկսած հունվարից, հասույթի նվազելուն զուգընթաց 

ունեցել են վնասներ: Փետրվարին որոշակի շտկում է եղել: Մարտ-ապրիլ բավարար հասույթ 

չի եղել, մայիս-հունիսին եւս վնաս է եղել, որը բացատրելի է, քննաշրջանի հետ կապված 

ուսանողը համալսարանում երկար չի մնացել: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ սա իհարկե, 

անհամեմատելի է նախորդ տարվա վնասների հետ, բայց վատ է, որ գոնե անվնաս չի 

աշխատել, այսինքն բուհը դրամ է կորցրել: Հարց է ծագում, թե ինչպես են դրսում շահույթով 

աշխատում սննդի կետերը, իսկ համալսարանի ներսում, բոլոր հարմարությունների եւ 

կոնկրետ շուկայի առկայության պայմաններում վնասով աշխատում: Ի՞նչ է արվելու 

հետագայում: Ե.Սերոբյանն ասաց, որ անցած տարի 2 դիմող է եղել բուֆետն աշխատեցնելու 

համար: Այս տարի եւս հայտարարվել է մրցույթ, բայց ոչ մի դիմող չի եղել: 

Նախարարությունից ստացվել է թույլտվություն՝ նաեւ բուֆետը վարձակալության տալու: 

Հիմա գնահատման ընթացքի մեջ է: Անկախ փորձագետը պետք է որոշի՝ ինչ գնով է 

առաջարկվելու վարձակալել: Տարածքը վարձով կտրվի, գումարը կգնա պետգույքի կոմիտե, 

բայց համալսարանը հնարավորություն կունենա արտադրական գույքը վարձով տալ: 

Բարսեղյանն հարցրեց, թե հիմա բուֆետն աշխատու՞մ է, եւ ով է աշխատեցնում: Սերոբյանը 

նշեց, որ դեռ նույն անձինք են աշխատում բուֆետում: Քաղիրավական պայմանագրերը 

երկարացվել են: Բարսեղյանն հարցրեց, թե նույն գներո՞վ են աշխատում դեռեւ դա 

նշանակում է, որ դեռ վնասով է աշխատում բուֆետը, հենց հիմա: Սերոբյանն ասաց, որ այո, 

նույն գներն են, եւ վնասը բացառված չէ: Մանուկյանը նշեց, որ ամեն դեպքում կորուստները 

մեծ չեն, եւ ճիշտ կլինի, որ համալսարանն ունենա բուֆետ: Սերոբյանը մեկնաբանեց, որ 1 

մլրդ դրամանոց բյուջեի պարագայում 750 հազարը ճիշտ կլինի համարել սոցիալական 

ներդրում, քանի որ բուֆետը բուհում խիստ անհրաժեշտ է: Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ երբ 

անխուսափելի է, պատճառաբանությունն հասկանալի է, իսկ երբ խուսափելի է, ուրեմն պետք 

է խուսափել: Շարունակվում է նույն աշխատանքը առանց գները, ճաշացանկը, շուկան 

փոխելու, ուրեմն վնաս է լինելու: Հնարավոր չէ՞ գներ փոխել, գտնել ավելի էժան մթերք գնելու 

տարբերակներ: Հնարավոր է վատ կառավարման հետեւանք է վնասը: Ինչու՞ դրսում 

աշխատողը շահույթով է աշխատում, ներսում մենք վնաս ենք տեսնում: Քալաջյանը նշեց, որ 

դրսում շրջհարկով են աշխատում, ոչ թե ԱԱՀ-ով: Ամիսը մոտ 200 հազար դրամ ԱԱՀ է 

ստացվել: Բարսեղյանն ընդունեց ասվածը եւ հարցրեց, թե համարու՞մ են, որ այս 

համակարգը պետք է դոտացիոն աշխատի: Կամ՝ որոշ սոցիալական խմբերի ուսանողների 

պետք է զեղչ արվի, մյուսների հաշվին, դա էլ կարող է սոցիալական ներդրում լինել:  
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Կ.Ավագյանը նշեց, որ եթե ԱԱՀ շատ է մուծվում, ուրեմն պետք է ապրանքները գնել այնպիսի 

ընկերություններից, որոնք ԱԱՀ-ով են հարկվում, որպեսզի հաշվանցումը շատ լինի, բուֆետի 

հասույթից շատ գումար չգնա որպես ԱԱՀ: Ո՞վ է գնումների պատասխանատուն եւ ինչո՞ւ է 

ԱԱՀ-ն այդքան մեծ: Վերահսկողության համար խնդրել էր, որ հդմ-ի վրա դրվի հսկիչ 

տեսախցիկ, որի միջոցով հնարավոր կլիներ հաշվել միջին գնորդի գնումն ու գնորդների 

միջին թիվը: Այդպիսով ամեն ինչ կարելի կլիներ պատշաճ հսկել: Լ.Բարսեղյանը խնդրեց 

Սերոբյանին խոսել վերահսկողության մասին, ինչպես է վերահսկվել բուֆեռտի 

աշխատանքը, չէ որ աշխատողները եղել են համալսարանի աշխատողները: Սերոբյանն 

ասաց, որ չի եղել ոչ մի դեպք, որ հդմ չխփվի: Տեսախցիկ դրված է, ավելին պատահաբար 

միշտ այցելել է, եթե հդմ կտրոն չեն վերցրել, հդմ-ի կտրոնների ժապավենի երկարությունն է 

նայել նույնիսկ: Թվում է, որ պարզապես միջինը մեկ գնորդը կատարում է 300-350 դրամի 

գնում, եւ մուտքը 100-150 գնորդ կա: Դրսից գրեթե օգտվողներ չկան:  

Օ.Թերզիբաշյանն ու Ռ.Պողոսյանը նշեցին, որ ընդմիջումն է կարճ, եւ երբեմն սպասարկման 

հերթը չի հասնում, սեղաններն են քիչ: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց ավելացնել սեղանների 

թիվը կամ մտածել դրսում սուրճի սեղաններ դնել, դասամիջոցը երկարացնել, եթե դա նեղում 

է ուսանողներին: Օ.Թերզիբաշյանը կատակով նկատեց, թե երբեմն ուսանողները երկար են 

ընտրություն կատարում: Լ.Բարսեղյանը ուսանողներից ճշտեց գների համեմատությունը 

դրսի հետ: Ասացին, որ համալսարանում գները նորմալ էին, նույնիսկ ավելի մատչելի: 

Լ.Բարսեղյանը խնդրեց ստուգել հդմ-ի վրա տեղադրված տեսախցիկը տեսաձայնագրում է, թե 

ոչ: 

 

Որոշեցին: 

ՇՊՀ բուֆետի աշխատանքի ֆինանսական հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն: 

Կողմ՝ 12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

6. ՇՊՀ-ի կանոնադրության խմբագրում. «ՇՊՀ կանոնադրության 102 եւ 110 կետերից 

հեռացնել «նիստին ներկա» բառերը»:  

 

Լսեցին.  

Լ.Բարսեղյանն ընթերցեց կանոնադրության համապատասխան կետերը, որոնք վերաբերում 

էին դեկանի եւ ամբիոնի վարիչի ընտրության քվեարկությանը: Առաջարկվում է «նիստին 

ներկա» բառերն հանել, այսինքն, ընտրության ավելի բարձր ցենզ է սահմանվում: 

  

Ե.Սերոբյանը ներկայացրեց նկատառումները, առաջարկելով նաեւ կանոնադրությամբ 

չսահմանված դեպքերում 51 հոդվածում նախատեսել մեղմացում: Օրինակ հոդվածների 

հրատարակման որոշումը ավելի քիչ ձայներով ընդունելու հնարավորություն տալ:  

 

Հոգաբարձու Ս.Մանուկյանը Սերոբյանին հարցրեց, թե չկա արդյոք մտավախություն, որ 

ռեկտորի ընտրության ճակատագրին կարժանանան դեկանների եւ ամբիոնի վարիչների 

ընտրությունները ցենզի բարձրացման հետեւանքով: Սերոբյանն ասաց, որ 42 անդամով 

գիտական խորհրդում, եթե նիստին առնվազն 28 հոգի ներկա պետք է լինեն, 23 ձայն միշտ էլ 

կարելի է հավաքել: Դեկանների ընտրության պրակտիկան ցույց է տվել, որ սովորաբար 2-4 

դեմ ձայն է գրանցվում: Լ.Բարսեղյանն ընդունեց մտահոգությունը, բայց նշեց, որ կարելի է 
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նման դեպքում հետո անդրադառնալ փոփոխությանը, բայց ցենզի բարձրացումը դրական է 

գնահատում: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց ընդունել փոփոխությունը, կապված 

կանոնադրության 102 եւ 110 կետերի հետ: 

 

Որոշեցին. 

Կատարել ՇՊՀ-ի կանոնադրության խմբագրում. «ՇՊՀ կանոնադրության 102 եւ 110 կետերից 

հեռացնել «նիստին ներկա» բառերը»:  

Քվեարկեցին. կողմ՝ 12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0  

 

51 կետի վերաբերյալ Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց փոփոխությունը կատարել գիտական 

խորհրդի կանոնադրության մեջ, հաշվի առնել նաեւ հաճախակի բացակայություններ 

արձանագրելիս գիտական խորհրդի անդամի փոփոխման հնարավորություն:  

 

 

7. ՇՊՀ գիտական խորհրդի՝ ՇՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան 

վերակազմավորման ընթացքի մասին: 

  

Լսեցին: Խոսքը տրվեց Սերոբյանին:  

Ե.Սերոբյանն ասաց, որ շատ կարեւոր երկու փաստաթուղթ մշակվել եւ հաստատվել. 

ֆակուլտետների եւ ամբիոնների կանոնադրություններն են դրանք: Այնտեղ հստակ 

ձեւավորվել է գիտխորհրդի անդամների ընտրման մեխանիզմ, որը չի հակասում ՇՊՀ 

կանոնադրությանը: Ուսանողներն իրենց հերթին առաջարկել են եւ ներկայացրել են 10 հոգու 

գիտխորհրդի անդամության: Այսինքն, ի պաշտոնե անդամները կան, եւ մնում է ընտրովի 

անդամների հարցը, այսինքն յուրաքանչյուր ամբիոնից ընդամենը մեկ ներկայացուցիչ: Դրա 

համար ունենք իրավական տեսակետից խնդիր, որ գիտական խորհրդի եւ ֆակուլտետային 

խորհուրդների իրավասությունը պետք է վաղօրոք դադարեցվի, որպեսզի մենք կարողանանք 

հիմք ունենալու հրաման տալու, որպեսզի այդ հրամանով նոր խորհուրդներ ձեւավորվեն, 

նոր կանոնադրությանն համապատասխան: Հակառակ դեպքում ռեկտորի ժաանակավոր 

պաշտոնակատարը հիմք չի ունենա: Մյուս կողմից, որպեսզի այդ ոլորտում կառավարման 

վակուում չառաջանա, առաջարկում է. 

 

1. Վաղաժամկետ դադարեցնել ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի եւ ֆակուլտետային 

խորհուրդների լիազորությունները՝ համապատասխան նոր մարմինների կազմի 

հաստատման պահից, 

2. Հանձնարարել ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին՝ սկսելու գործընթաց 

ֆակուլտետների եւ ամբիոնների նոր կանոնադրություններին համապատասխան (այն է՝ 

19.03.2019թ-ին հաստատված ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնադրություն եւ 30.09.2019թ-ին 

հաստատված ՇՊՀ հիմնադրամի ֆակուլտետի եւ ամբիոնի օրինակելի կանոնադրություններ) 

ՇՊՀ գիտական խորհրդի եւ ֆակուլտետային խորհուրդների կազմերի ձեւավորման համար: 

 

Հարցերի համար Բարսեղյանը դիմեց հոգաբարձուներին: Հարցեր չեղան: Ս.Մանուկյանը 

խնդրեց ժամկետներ ճշտել: Լ.Բարսեղյանն ասաց, որ ժամանակացույց է եղել մշակված: 

Սերոբյանն էլ ճշտեց, որ նախատեսված էր հոկտեմբերի 10-ին ունենալ գիտական խորհրդի 
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նիստ: Մեկ շաբաթ, կամ 10 օր հետ ենք մնում ժամանակացույցից: Պատճառն այն է, որ 30-ից 

ուշացել են, որպեսզի իրավական խնդիր չառաջանա, լինի ՀԽ որոշում, որպես հիմնավորում: 

Նաեւ ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների համար մրցույթներ են 

հայտարարվելու: Հենց նոր գիտխորհրդի առաջին նիստում: 

 

Նոր գիտական խորհրդի ձեւավորման վերջնաժամկետ Սերոբյանն առաջարկեց սահմանել  

հոկտեմբերի 22-ը: Հոկտեմբերի 29-ին կհրավիրվի գիտխորհրդի նոր կազմով առաջին նիստը: 

Ամբիոնների վարիչների մրցույթի հայտարարումից հետո, ըստ երեւույթին դեկտեմբերի 15-

ին կսպասվի նոր ամբիոնի վարիչների մրցույթի ավարտը: 

 

Առաջարկեցին. Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց Ե.Սերոբյանի առաջարկը ընթերցված տեքստով 

դնել քվեարկության:  

 

Որոշեցին. 

1. Ընդունել ի գիտություն գիտական խորհրդի վերակազմավորման մասին Սերոբյանի 

զեկուցումը, 

2. վաղաժամկետ դադարեցնել ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի եւ ֆակուլտետային խորհուրդների 

լիազորությունները՝ համապատասխան նոր մարմինների կազմի հաստատման պահից: 

3. 3. Հանձնարարել ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին՝ սկսելու գործընթաց 

ֆակուլտետների եւ ամբիոնների նոր կանոնադրություններին համապատասխան (այն է՝ 

19.03.2019թ-ին հաստատված ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնադրություն եւ 30.09.2019թ-ին 

հաստատված ՇՊՀ հիմնադրամի ֆակուլտետի եւ ամբիոնի օրինակելի կանոնադրություններ) 

ՇՊՀ գիտական խորհրդի եւ ֆակուլտետային խորհուրդների կազմերի ձեւավորման համար: 

4. Միջոցառումների օրացույցը կարգավորել այնպես, որ հոկտեմբերի 22-ին ՇՊՀ-ն ունենա 

նոր ձեւավորված գիտական խորհուրդ, հոկտեմբերի 29-ին տեղի ունենա գիտական խորհրդի 

նիստ եւ, որի ժամանակ հայտարարվի 11 ամբիոնների վարիչների թափուր տեղերի համար 

մրցույթ, այն հաշվով, որ դեկտեմբերի 15-ին ՇՊՀ-ն ունենա բոլոր ամբիանների վարիչներ եւ 

ոչ թե ժամանակավոր պաշտոնակատարներ: 

 

Քվեարկեցին. կողմ՝ 11, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Որոշումն ընդունվեց: Այդ քվեարկությունից բացակայում էին Օ.Թերզիբաշյանն ու 

Գ.Բարսեղյանը:  

 

8. ՇՊՀ հավատարմագրման գործընթացը: 

 

Սերոբյանը դեռեւս ներկայացրեց որոշ մանրամասներ, քանի որ հավատարմագրման 

հարցերով զբաղվող կենտրոնի տնօրենը բացակայում էր Գյումրիից, գործուղման էր: 

Հոգաբարձուներից հարցեր տվեցին Ս.Մանուկյանը, Լ.Բարսեղյանը, Ս.Մարտիրոսյանը, 

Կ.Սարուխանյանը: Ճշտվեց թե գործընթացի որ փուլում է համալսարանը, նշվեց՝ երբ է 

սպասվում լիազոր մարմնի հանձնաժողովի այց բուհ եւ այլ հարցեր: 

  

9 Այլ հարցեր. 

9.1 
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Իրազեկում ՇՊՀ Պատմության եւ փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ Հ. Խորիկյանի դիմումի 

մասին ՀՀ ԿԳՆՄՍ նախարության արձագանքի վերաբերյալ:  

 

Լ.Բարսեղյանը ներկայացրեց նախարարության պատասխանը ներկայացված հարցի 

վերաբերյալ, որն ուղարկվել է բոլոր հոգաբարձուներին: հաղորդվեց, որ Հոգաբարձուների 

խորհրդին Հ.Խորիկյանի դիմումը, որում ներկայացված է Ե.Սերոբյանի հետ աշխատանքային 

վեճը, ըստ ԿԳՄՍ նախարարության մասնագիտական գնահատականի, հոգաբարձուների 

խորհրդինվերաբերելի չէ, այսինքն Հոգաբարձուների խորհուրդը այդ վեճին միջամտելու 

իրավասություն կամ լիազորություն չունի:     

  

9.2 

ՇՊՀ ռեկտորի ընտրությունների հետ կապված հնարավոր լուծումները: 

Լսեցին. ՀԽ նախագահը ներկայացրեց ներկա պահի դրությամբ ՀԽ անդամների 

էլեկտրոնային նամակագրությամբ ներկայացված առաջարկները, ներկայացրեց նաեւ, որ 

ՇՊՀ գիտական խորհրդի եւ դոկտորների հետ նախաձեռնված հանդիպումներից հետո 

այդպես էլ որեւէ առաջարկ չի ստացել ոչ գիտական խորհրդից ոչ էլ համալասրանի 12 

դոկտորների, որոնք իրենց մտահոգություններն էին հայտնել այդ քննարկլումների 

ժամանակ, թե ռեկտորին ներկայացվող կանոնադրական պահնջների, թե ընտրության կարգի 

եւմեխանիզմի մասին; Լ.Բարսեղյանը նորից պատմեց, որ երկու հանդիպումների ժամանակ 

խնդրուլ է 7-10 օրվա ընթացքում իրեն ուղարկել ռեկտորի ընտրության կարգի, պահանջների 

մասին առաջարկություններ, սակայն  ցավոք արդեն 3-4 ամիս անց կանոնադարության  

փոփոխման կամ այլ առաջարկներ չեն եղել: Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ 

Ն.Հարությունյանը առաջարկել է կանոնադրությունը փոփոխել այնպես, որ ամբիոնների 

վարիչները կարողանան հայտունակ լինել ռեկտորի պաշտոնի մրցույթի համար: իսկ ՀԽ 

անդամ գայանե Շագոյանը իր առաջարկները ներկայացրել է նախորդ նիստերից մեկի 

ժամանակ, այդ առաջարկությունները հայտնի են ՀԽ անդամներին:     

 

ԱԺ պատգամավոր, հոգաբարձուներ Հովսեփյանը եւ Սարուխանյանը ներկայացրեցին, որ 

սպասվում է բարձրագույն եւ հետբուհական կրթության մասին նոր օրենքի ընդունումը, որը 

հանրային քննարկումների փուլ է մտնում, եւ հնարավոր է ռեկտորի մրցույթ նշանակվի ու 

այդ ընթացքում օրենք փոխվի: 

 

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ հնարավոր է նաեւ, որ այդ օրենքը բավականին ուշ ընդունվի: Քանի 

որ օրենքն հանրային քննարկման փուլում է, առաջարկվեց նաեւ ուսումնասիրել օրենքի 

նախագիծը եւ առաջարկներ ներկայացնել Հովսեփյանին եւ Սարուխանյանին, որպես ԱԺ 

պատգամավորներ, ինչպես նաեւ նախարարություն, առաջարկեց նաեւ այդ անել 

Համալսարանի ռեկտորին եւ աշխատակազմին: Նշվեց նաեւ, որ այնուամենայնիվ կարեւոր է 

ու դա ՀԽ պարտականությունն է նշանակել ռեկտորի ընտրություններ: Դրա համար հաշվի 

առնելով նաեւ նոր հոգաբարձուների նշանակման հանգամանքները (4 թափուր տեղերը՝ որ 

պիտի նշանակվեն ՀՀ կառավարության եւ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից, ինչպես նաեւ 

ուսանողական 5 անդամների տեղերը), առաջարկվեց հարցը քննարկել հաջորդ նիստերից 

մեկում, երբ նշանակված կլինեն նոր հոգաբարձուներ: 
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9.3 

Ավագ դպրոցի ուսուցիչների աշխատավարձի վերանայման հարցը: ՇՊՀ ՀԽ նախագահ 

Լ.Բարսեղյան 

 

Այս հարցը քննարկվել էր հաստիքացուցակին զուգահեռ, Ս.Մարտիրոսյանի առաջարկով: 

  

9.4  

Ավագ դպրոցի ուսուցիչների ատեստացիայի տեստավորման կամ մրցույթի խնդիրները, 

որոնք մասնակի քննարկվել են նախորդ նիստում:  

 

Լսեցին. Բարսեղյանը կարեւորեց ՇՊՀ ավագ դպրոցում որակյալ կրթության հարցը: Հարցրեց 

Ե.Սերոբյանին, թե ի՞նչ որոշեց, ատեստացիա՞, թեսթավորու՞մ, թե՞ մրցույթ անցկացնել: 

Խնդրեց ներկայացնել առաջարկներ:  

 

Հնչեց 3 առաջարկ, որ ատեստավորման փոխարեն կարելի է ուսուցիչների որակավորման 

բարձրացման վրա ծախսել որոշակի գումար, ուղարկել վերապատրաստումների:  

Հնչեց առաջարկ աշխատավարձի հավելավճար սահմանել այն ուսուցիչների համար, որոնք 

կամավոր կցանկանան ատեստավորվել: Բարսեղյանը կարեւորեց դպրոցի ուսուցիչների 

կողմից ինքնակարգավորման մեխանիզմների ստեղծումը, դպրոցի տնօրենի 

լիազորությունների ընդլայնումը, որի վերաբերյալ խնդրեց ապագայում առաջարկներ 

ներկայացնել: Սերոբյանը համաձայնվեց, որ ավագ դպրոցի տնօրենի լիազորություններն 

ավելի սահմանափակ են այլ ավագ դպրոցների տնօրենների համեմատ:  

 

Լ.Բարսեղյանը Ե.Սերոբյանին առաջարկեց կազմակերպել եւ անցկացնել Համալսարանի 

ավագ դպրոցի տնօրենի մրցույթ, որովհետեւ ստացվել է այնպես, որ այս դպրոցը տարիներ 

առաջ ձեւավորվել է երեք դպրոցի (ԲՈՒՀ-ի ավագ դպրոց եւ երկու հանրակրթական ՊՈԱԿ 

դպրոց) միավորումից եւ անհասկանալի հիմքով տնօրեն է դարձել ոչ թե համալսարանի 

ավագ դպրոցի տնօրենը, ոչ թե մրցույթ է անցկացվել այդ պաշտոնի համար եւ ընտրվել է 

լավագույն թեկնածուն, այլ անհասկանալի հիմքով Գյումրու 3-րդ դպրոցի տնօրենը դարձել է 

համալսարանի ավագ դպրոցի տնօրեն: Բոլոր ջանքերը պետք է ներդնել համալսարանի 

ավագ դպրոցը տարածաշրջանում մարզում լավագույնը դարձնելու համար, դրա համար 

անհարժեշտ քայլերից մեկը տնօրենի մրցույթի անցկացումն է, իսկ մյուսը աշխատակազմի 

որակավորման բարձրացումը, կամ ավելի որակյալ մասնագետների ներգրավումը:  

  

Այլ հարցրով հաղորդումներն ընդունվեցին ի գիտություն:  

 

Այլ հարցեր չեղան, նիստն հայտարարվեց փակված:  

 

Անուն Ազգանուն  

Կարեն Սարուխանյան՝ _____________________________ 

 

Սոֆյա Հովսեփյան  _____________________________ 
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Սուրեն Մանուկյան  _____________________________ 

 

Սեյրան Մարտիրոսյան _____________________________ 

 

Նաշիկ Հարությունյան _____________________________ 

 

Գրիգոր Բարսեղյան  _____________________________ 

 

Արտուշ Խաչատրյան  _____________________________ 

 

Խաչատուր Իսրայելյան —————————————— 

 

Օվսաննա Թերզիբաշյան _____________________________ 

 

Ռիմա Խաչատրյան  _____________________________ 

 

Ռիմա Պողոսյան  _____________________________ 

 

 

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ  

 

Լեւոն Բարսեղյան  _____________________________ 

 

Հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար  

 

Կարեն Ավագյան  _____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


