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1.1

C\./12,U'GflP.f' '1f'flP.8fcr'Gbf'

«Cppw4p U . °GWtFWUI}]WUp wut{wu UJ.GU1w4wu hwt.fwluwpwU» hpt.fuwqpwt.fp
(wiumhhill, C'll.2.) muwunriw4wu qpU1w4wu Qli4 hpmraimuQ (wiumhhill , flf'-Ci-C) C'll.L.
muwunriuhppu (pu14wlu1t{p, t.fwqpuU1pnu, hhillwqnillnfl) 4wt.fwt{np 4hpUJ.nt{ t.fpwt{npnfl
4wnmgt{wopwjpU. UU1npwpwctwumt.f t, npQ UUJ.WUU1nLU t muwunrimraiwu qpU1w4wu
qnpomuhmraiwu qwpqwgt.fwU.Q:

1.2

flf'-Ci-C-u pp qnpomuhmraimU.Q owt{wLmt.f t ' rth4wt{wpt{hLni.J. L.L. ophuuqpmraiwt.fp, C'll.L.-p
li umiu 4wunuwqpmraimuuhpnt{:

1.3

flf'-Ci-C-p
4u1unuwqpmraimuQ
li
upwumt.f
hwullwllt{mt.f hu C'll.L.-p qplllunphpqp 4nrit.fpg:

1.4

flf'-Ci-C-u mup lunphpqwup2 li 4Lnr 4upp:
C'll.2.-p flp.q.c-p wut{wumt.fQ. nmuhphu ' CTy,n;ettt-1eCKoe Harrnoe 06I1.1,eCTBO (CHO),
wuqLhphu ' Student Scientific Society (SSS):

1.5.
1.6.

4wU1wpt{nri
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2. flp.q.c-t> 'G'll.USUY:C, Iu'G'1M''Gbf'C

b~

q.flf'OUfiflP.8fcr'Gbf'C

2.1

ՇՊՀ-ի ՈՒԳԸ-ի նպատակն է նպաստել ուսանողական համակազմի գիտական
գործունեության զարգացմանը:

2.2

ՈՒԳԸ-ի խնդիրներն են`
2.2.1

գիտական ոլորտում ուսանողների ներգրավում,

2.2.2
2.2.3

ուսանողների գիտական գործունեության միջազգայնացում,
գիտական
գործունեության
և
ուսումնական

գործընթացի

փոխկապակցվածության արդյունավետության բարձրացում։
2.3

ՈՒԳԸ-ն

իր

նպատակներն

կառուցվածքային

ու

խնդիրները

միավորների

միջոցով`

իրականացնում

է

համագործակցելով

քաղաքականության և արտաքին համագործակցության

սեփական
գիտական

կառավարման կենտրոնի

հետ:

2.4.

ՈՒԳԸ-ի գործառույթներն են.
2.4.1.

մշակել ուսանողների գիտական գործունեության կարճաժամկետ

(2 տարի)

զարգացման ռազմավարությունը,
2.4.2.

կազմակերպել

ուսանողական

գիտահանրամատչելի

գիտաժողովներ,

դասախոսություններ

և

սեմինարներ,

գիտական-կրթական

ուղղվածություն ունեցող այլ միջոցառումներ,
2.4.3.

հավաքագրել,

կազմել

և

տարածել

տեղեկատվություն

ուսանողական

գիտական միջոցառումների մասին,
2.4.4.

բացահայտել գիտական գործունեությամբ զբաղվող շնորհալի և տաղանդավոր
ուսանողներին,

2.4.5.

համագործակցել այլ բուհերի ՈՒԳԸ-ների հետ,

2.4.6.

ապահովել հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին ուսանողների
մասնակցությունը,

2.4.7.

նպաստել

ուսանողների

գիտական

և

մեթոդական

աշխատանքների

հրատարակմանը,
2.4.8. խրախուսել

ուսանողներին

գիտահետազոտական

աշխատանքների

իրականացման համար,
2.4.9. ընտրել և խրախուսել ուսումնական

տարվա բարձր գիտական վարկանիշ

ունեցող ուսանողներին։

3. ՈՒԳԸ-Ի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
3.1. ՈՒԳԸ կառուցվածքային միավորներ են՝


Համալսարանի ՈՒԳԸ խորհուրդ, որը համակարգում է համալսարանի ՈՒԳԸ
գործունեությունը,



Ֆակուլտետի ՈՒԳԸ խորհուրդ, որը համակարգում է
ֆակուլտետի ուսանողների գիտական գործունեությունը,
2

համապատասխան



Ամբիոնի ՈՒԳԸ պատասխանտու(ներ), ովքեր աջակցում են

ուսանողների

գիտական գործունեության ներգրավածությանը:
3.2. ԱՄԲԻՈՆԻ ՈՒԳԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆՏՈՒ
3.2.1.

Յուրաքանչյուր

ամբիոն

պրոֆսորադասախոսական կազմից ընտրում է

գիտական կոչում ունեցող ամբիոնի պատասխանտու։
3.2.2.

Ամբիոնի պատասխանատուն համագործակցում է ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի հետ՝
ներկայացնելով
առաջարկություններ
ուսանողական գիտաժողովների,
սեմինարների, գիտահանրամատչելի դասախոսությունների և գիտականկրթական ուղղվածություն ունեցող այլ միջոցառումների կազմակերպման
վերաբերյալ:

3.3. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԱՅԻՆ ՈՒԳԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
3.3.1

Ֆակուլտետի ՈՒԳԸ խորհուրդը

ձևավորվում է ֆակուլտետի թողարկվող

մասնագիտությունների
բոլոր
կրթական
մակարդակների
բարձր
առաջադիմությամբ
մեկական ուսանողներից (առկայության դեպքում)՝
ամբիոնների պատասխանտուների առաջարկությամբ :
3.3.2

Ֆակուլտետի ՈՒԳԸ խորհրդի անդամներից փակ գաղտնի քվեարկությամբ
ընտրվում է ֆակուլտետի ՈՒԳԸ խորհրդի նախագահ և համալսարանի ՈՒԳԸ
խորհրդի 3 ներկայացուցիչներ՝ յուրաքանչյուր կրթական աստիճանից

1-

ական ներկայացուցիչ:
3.3.3. Ֆակուլտետի ՈՒԳԸ խորհուրդը մշակում և հաստատում է զարգացման
կարճաժամկետ (2 տարի) ռազմավարական ծրագիր, որն ուղղված է
ֆակուլտետի ուսանողների գիատական գործունեության զարգացմանը։
3.3.4

Ֆակուլտետի ՈՒԳԸ խորհդի նախագահը.
 ի պաշտոնե հանդիսանում է ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
 կազմակերպում է ֆակուլտետի ՈՒԳԸ աշխատանքները,
 ներկայացնում է ֆակուլտետի ՈՒԳԸ զարգացման ռազմավարական
ծրագիրը,
 ներկայացնում
է
ֆակուլտետի
տարեկան
հաշվետվությունը
համալսարանի ՈՒԳԸ խորհրդում,
 նախագահը ի պաշտոնե հանդիսանում է համալսարանի
ՈՒԳԸ-ի
խորհրդի անդամ:

3.3.6. Ֆակուլտետի ՈՒԳԸ խորհրդի նիստերը գումարվում են ուսումնական
կիսամյակում ոչ պակաս, քան երեք անգամ:

3.4. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒԳԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
34.1 Համալսարանի ՈՒԳԸ խորհրդի կազմի մեջ մտնում են յուրաքանչյուր ֆակուլտետի
ՈՒԳԸ խորհրդի նախագահը և խորհրդից ընտրված ներկայացուցիչները։
3

3.4.2. Համալսարանի ՈՒԳԸ խորհրդի կազմից
մասնակիցների թվի ձայների

փակ գաղտնի քվեարկությամբ

մեծամասնությամբ ընտրվում է նախագահ,

փոխնախագահ և քարտուղար՝ 2 տարի ժամկետով։
3.4.3. ՈՒԳԸ խորհրդի նախագահ կարող է ընտրվել այն ուսանողը, ով ունի առնվազն
2 տպագրված հոդված։
4.
4.1.
4.2.

ՈՒԳԸ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

ՇՊՀ ՈՒԳԸ խորհրդի նիստերը գումարվում են ուսումնական կիսամյակում ոչ
պակաս, քան երեք անգամ:
ՇՊՀ ՈՒԳԸ խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե նրան մասնակցում է անդամների
ընդհանուր թվի առնվազն 2/3-ը: Որոշումներն ընդունվում են մասնակիցների
ընդհանուր թվի ձայների պարզ մեծամասնությամբ: ՈՒԳԸ խորհրդի արտահերթ
նիստ

կարող

է

հրավիրվել

գիտական

քաղաքական

և

արտաքին

համագործակցության կառավարման կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտորի, ՈՒԳԸ
նախագահի, ՇՊՀ ՈՒԳԸ խորհրդի անդամների 1/3-ի պահանջով:
4.3.

4.4.

Համալսարանի ՈւԳԸ նորընտիր նախագահը ընտրվելուց հետո եռօրյա ժամկետում՝
մինչև գործող նախագահի լիազորությունների ավարտը, ստանձնում է
պատասխանատվություն ՈւԳԸ-ին պատկանող գույքի և կնիքի համար։
Համալսարանի ՈւԳԸ նախագահի նոր ընտրությունները պետք է կայանան գործող

4.5.

նախագահի պաշտոնավարման ավարտից առնվազն յոթ աշխատանքային օր առաջ:
Համալսարանի ՈՒԳԸ խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա
լիազորությունները ստանձնում է փոխնախագահը:

4.6.

ՈՒԳԸ խորհրդի նախագահը
 ի պաշտոնե ներկայացնում է համալսարանի ՈՒԳԸ,
 ի պաշտոնե հանդիսանում է համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ,
 ՇՊՀ գիտական խորհրդի հաստատման է ներկայացնում է համալսարանի
ՈՒԳԸ զարգացման ռազմավարական ծրագիրը,
 ՇՊՀ գիտական խորհրդում հանդես է գալ տարեկան հաշվետվությամբ:

5. ՈՒԳԸ-Ի ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
5.1.

ՈՒԳԸ միջոցները գոյանում են ՇՊՀ-ի բյուջեից կատարվող մասնահանումներից,
հովանավորների կողմից կատարվող հատկացումներից, ՇՊՀ-ի կանոնադրությամբ
և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից:

5.2.

ՈՒԳԸ-ն, համաձայն սահմանված կարգի, օգտվում է

ՇՊՀ-ի

տարածքային,

գույքային, տեխնիկական և այլ միջոցներից:
5.3.

ՈՒԳԸ-ի միջոցներն օգտագործվում են սեփական նպատակների և խնդիրների
իրականացման համար:
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6. ՈՒԳԸ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
6.1.

ՈՒԳԸ –ի գործունեությունը կարող է դադարեցվել ՇՊՀ-ի գիտխորհրդի որոշմամբ:

6.2.

ՈՒԳԸ-ի լուծարումից հետո նրա ամբողջ գույքը հանձնվում է ՇՊՀ-ին:
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