
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 02 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 19.09.2018թ. նիստի 

Ռեկտորատի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4 հասցեում: 

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 15 (տասնհինգ) անդամից 14-ը (տասնչորս): 

 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

 

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի պարտականություններ կատարող 

2.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական, 

3. Կ. Պետրոսյան` ռեկտորատի քարտուղար, գիտական քարտուղար,  

4. Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ,  

5.  Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

6.  Ա. Սարգսյան՝  գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

         7.   Թ. Խաչատրյան՝ գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

8.  Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

փոխտնօրեն  

 9.  Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

10. Թ. Մելիքյան՝ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան, 

11.  Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան  

12. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

դեկան 

13. Մկրտչյան Արթուր՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

14. Հովհաննիսյան Արտաշես՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական 

ապահովման բաժնի պետ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. 2017-2018 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով  հեռակա ուսուցման 3-րդ և 

4-րդ կուրսերի  I կիսամյակի և մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2-րդ կուրսերի 

գիտահետազոտական   պրակտիկային չմասնակցած ուսանողների կրկնակի 

պրակտիկայի անցկացման ժամանակահատվածի և  վայրերի  մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի փոխտնօրեն Ն. 

Ավետիսյան 

 

2.ՇՊՀ-ի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության կարգի գնահատման 

բաղադրիչների և կշիռների փոփոխության մասին 

Հաղ.`ռեկտորի պարտականություններ կատարող Ե. Սերոբյան 

                                                   

3. Ընթացիկ հարցեր 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2017-2018 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով  հեռակա ուսուցման 3-րդ և 4-

րդ կուրսերի  II կիսամյակի և մագիստրոսի կրթական ծրագրով 4-րդ կուրսերի 

գիտահետազոտական   պրակտիկային չմասնակցած ուսանողների կրկնակի 

պրակտիկայի անցկացման ժամանակահատվածի և  վայրերի  մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. 2017-2018   ուստարվա 2-րդ կիսամյակի պրակտիկաներին չմասնակցած  

բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսերի 

ներքոհիշյալ ուսանողներին թույլ տալ մասնակցել կրկնակի պրակտիկայի ս.թ. 

սեպտեմբերի 24-ից  մինչև հոկտեմբերի 19-ը. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ 

N Մասնագիտություն Ուսանողի ԱԱՀ Պրակտիկայի անցակացման վայր 

1. Ինֆորմատիկա Կարապետյան Ավետիս Յուրայի ՇՊՀ ավագ դպրոց 

2. Ինֆորմատիկա Գրիգորյան Հենրիկ Արմենի ՇՊՀ ավագ դպրոց 

3. Ինֆորմատիկա Հակոբյան Ֆելիքս Արայի ՇՊՀ ավագ դպրոց 

4. Ֆիզիկա Գևորգյան Նորայր Միխայիլի ՇՊՀ ավագ դպրոց 

 

5. Կառավարում Արշակյան Հովհաննես Համլետի Գյումրու քաղաքապետարան 

6. Կառավարում Կարապետյան Արմենուհի Հովհաննեսի Գյումրու քաղաքապետարան 

 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ 

N Մասնագիտություն Ուսանողի ԱԱՀ Պրակտիկայի անցակացման վայր 

1. Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 

Եֆիմովա Ալլա Վիկտորի Գյումրու թիվ 2012 զորամասին կից դպրոց 

2. Հայոց լեզու և 

գրականություն 

Խաչատրյան Աշխեն Սարգսի Շիրակի մարզի Ձորակապի միջնակարգ դպրոց 

3. Կերպ. և գծագրություն Գալստյան Սվետլանա Լուկաշինի Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոց 

 

4. Երաժշտական 

կրթություն 

Սարգսյան Մելանյա Էդվարդի Երևանի Է. Թելմանի անվ. թիվ 13 հիմնական դպրոց 

 

Մանկավարժության ֆակուլտետ 



 

N Մասնագիտություն Ուսանողի ԱԱՀ Պրակտիկայի անցակացման վայր 

1. Նախ. մանկ. և հոգեբ. Վարդանյան Արևիկ Արայիկի Շիրակի մարզի Նորկյանքի նախակրթարան 

2. Մանկ. և մեթոդիկա Ավետիսյան Ռուզաննա Նվերի Երևան, Ավան թիվ 124 դպրոց 

3. Մանկ. և մեթոդիկա Կրաջյան Քնարիկ Մանվելի Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոց 

 

 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ 

N Մասնագիտություն Ուսանողի ԱԱՀ Պրակտիկայի անցակացման վայր 

1. Իրավագիտություն Փիլոյան Միշա Մարատի Շիրակի մարզի Ձորակապի միջնակարգ դպրոց 

2. Իրավագիտություն Գալստյան Նարինե Մելիքի Շիրակի մարզի Ջրառատի միջնակարգ դպրոց 

  

Ռազմական ամբիոն 

N Մասնագիտություն Ուսանողի ԱԱՀ Պրակտիկայի անցակացման վայր 

1. ՆԶՊ Հովհաննիսյան Նորայր Բենիկի Մեղրու թիվ 2 միջնակարգ դպրոց 

2. ՆԶՊ Հովհաննիսյան Գայանե Քաջիկի Երևանի Լևոն Միրիջանյանի անվան 155 հիմնական դպրոց 

 

 

 



 

2. Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների չեմպիոններ և մեդալակիրներ, ՇՊՀ 

մանկավարժության ֆակուլտետի  «Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային 

մարզումներ» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 

համակարգի 3-րդ կուրսի ուսանողներ Գրիգոր Գևորգի Մխիթարյանին,  Գոռ Գևորգի 

Մխիթարյանին, Գոռ Ալբերտի Մայիլյանին, Մաքսիմ Արմենի Մանուկյանին և  

Տիգրան Աշոտի Մկրտչյանին թույլատրել 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 

մանկավարժական պրակտիկայի վերահանձնումը (կրկնակի պրակտիկա) 

կազմակերպել անհատական ժամանակացույցով ՇՊՀ ավագ դպրոցում ՝ ս.թ. 

սեպտեմբերի 20-ից մինչև հոկտեմբերի 18-ը։ 

3. Եվրոպայի երիտասարդների առաջնության 1-ին մրցանակակիր ՇՊՀ 

մանկավարժության ֆակուլտետի  «Ֆիզիկական դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրով 

առկա ուսուցման համակարգի 3-րդ կուրսի ուսանող Սամվել Ավետիսի 

Գասպարյանին թույլատրել 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 

մանկավարժական պրակտիկայի վերահանձնումը (կրկնակի պրակտիկա) 

կազմակերպել անհատական ժամանակացույցով ՇՊՀ ավագ դպրոցում ՝ ս.թ. 

նոյեմբերի 12-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը։ 

Հիմք՝ համապատասխան ֆեդերացիաների կողմից ներկայացրած 

միջնորդագրերը։ 

 

4. ՀՀ ծանրամարտի  պատանեկան հավաքականի անդամ, ՀՀ և Եվրոպայի 

առաջնությունների մեդալակիր,  ՇՊՀ քոլեջի «Շուկայաբանություն» 

մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող Տիգրան Դավիթի Ամիրյանին թույլատրել 

2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի պրակտիկաների վերահանձնումը (կրկնակի 

պրակտիկա) կազմակերպել անհատական ժամանակացույցով։ 

Հիմք՝ ՇՊՀ քոլեջի մանկավարժական խորհրդի 2018թ. սեպտեմբերի 11-ի 

նիստից քաղվածքը և համապատասխան ֆեդերացիայի կողմից ներկայացրած 

միջնորդագիը։ 

5. Հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնի վարիչներին, կենտրոնի 

տնօրեններին վերանայելու պրակտիկայի ընթացակարգը: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության կարգի գնահատման 

բաղադրիչների և կշիռների փոփոխության մասին 



 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ ՇՊՀ-ի կրեդիտային համակարգով 

ուսումնառության կարգի գնահատման բաղադրիչների և կշիռների հետ կապված 

համալսարանում կան մի շարք դժգոհություններ և’ ուսանողության,  և‘ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից, ուստի անհրաժեշտություն  կա 

վերանայելու  գնահատման համակարգը 2018-2019 ուստարում, այդ իսկ պատճառով 

հանձնարարեց  ամբիոնի վարիչներին ուսումնառության կարգի գնահատման 

բաղադրիչների և կշիռների փոփոխության վերաբերյալ ամբիոնների կողմից 

ներկայացնել դիտարկումները,  որոնք կքննարկվեն առաջիկա գիտական խորհրդի 

նիստում՝  անհրաժեշտության դեպքում դրանք  հաստատելու  նպատակով: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հանձնարարել  ամբիոնի վարիչներին ուսումնառության կարգի գնահատման 

բաղադրիչների և կշիռների փոփոխության վերաբերյալ ամբիոնների կողմից 

ներկայացնել դիտարկումներ, մինչև  սույն թվականի սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ՝ 

առաջիկա գիտական խորհրդի նիստում դրանք քննարկելու  նպատակով: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ռեկտորատի նախագահ՝   

ռեկտորի պարտականություններ 

կատարող՝  

 

 

 

 

կատարողնախագահ, ռեկտոր՝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ե. Սերոբյան 

Ռեկտորատի քարտուղար, 

գիտական քարտուղար՝ 

 

 

 

 

 

Կ.Պետրոսյան 

 

 

 

 

Ռեկտորի խորհրդական՝ 

Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, 

ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվ.    բաժնի 

վարիչ-գլխավոր հաշվապահ՝ 

Արհեստակցական 

կազմակերպության նախագահ՝ 

Գիտական  քաղաքականության, 

որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն՝ 

Արտաքին համագործակցության 

և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն՝ 

Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ 

կենտրոնի տնօրեն՝ 

Ուսումնամեթոդական 

գործընթացի կառավարման 

կենտրոնի փոխտնօրեն՝ 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Ս. Շահպարոնյան 

 

 

 

 

Ռ. Քալաջյան 

 

Վ. Խաչատրյան 

 

 

Ա. Սարգսյան 

 

 

Հ. Մելքոնյան 

 

 

 

Թ. Խաչատրյան 

 

 

Ն. Ավետիսյան 

   

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան՝ 

Հումանիտար գիտությունների և 

  

Բ. Պողոսյան 

 



 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան՝  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  

դեկան՝  

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան՝ 

Ռազմական ամբիոնի պետ՝ 

Անձնակազմի կառավարման և 

իրավական ապահովման բաժնի 

վարիչ՝  

 

 

          

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

Ա. Մկրտչյան 

 

 

Ա. Հովհաննիսյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


