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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 29 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 17.10.2017թ. նիստի 

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

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

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1.Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի 

միջանկյալ ստուգումները կազմակերպելու մասին (հաղ.`ռեկտորի  Ս. Մինասյան): 

2. Բակալավրի կրթական ծրագրով  հեռակա ուսուցման  2017-2018 ուստարվա I 

կիսամյակում նախատեսված դասընթացների կազմակերպման և անցկացման 

ժամանակացույցի  փոփոխության մասին: 

3. 2017-2018 ուստարում բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա ուսուցման համակարգում 1 

ուսումնական տարում  (ներառյալ լուծարքային շրջանի¤ սահմանված ժամկետներում 

հանձնված ստուգումների արդյունքներով ուսանողների  փոխատեղման, ուսման 

վարձավճարի  փոխհատուցման և ուսանողական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին: 

4. ՀՀ  Շիրակի մարզի դատախազության  20.09.2017թ.-ի միջնորդագրի մասին: 

5. ՇՊՀ  3-րդ ավագ դպրոցի ներառական կրթության համակարգում սովորող 17 

աշակերտների սննդի կազմակերպման և ապահովման հարցի մասին: 

6. Ընթացիկ հարցեր 

6.1 §Լավագույն ուսանող¦ մրցույթի կազմակերպման և անցկացման մասին 

1.ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի 

միջանկյալ ստուգումները կազմակերպելու մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

 Հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին 2017թ. հոկտեմբերի 30-ից  նոյեմբերի 4-ը 

ներառյալ բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 2017-2018 ուստարվա I 

կիսամյակի միջանկյալ ստուգումների անցկացման գործընթացի համակարգումը՝ (մինչև 

հոկտեմբերի 19-ը ներառյալ ֆակուլտետներում միջանկյալ ստուգումների գրաֆիկների 

կազմումը¤  առաջնորդվելով ՇՊՀ-ի բակալավրիատի առկա/հեռակա և մագիստրատուրայի 

կրեդիտային կրթական ծրագրերով ուսումնառության արդյունքների գնահատման և 

բողոքարկման ընթացակարգի համապատասխան դրույթներով: 
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2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Բակալավրատի կրթական ծրագրով  հեռակա ուսուցման  2017-2018 ուստարվա I 

կիսամյակում նախատեսված դասընթացների կազմակերպման և անցկացման 

ժամանակացույցի  փոփոխության մասին 

հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

   Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ հեռակա ուսուցման 2017-2018 ուստարվա I 

կիսամյակի դասընթացները կազմակերպվելու է ս/թ-ի նոյեմբերի 1-30-ը ընկած 

ժամանակահատվածում՝ ըստ նախապես կազմած ժամանակացույցի: 

   Ս. Մինասյանն առաջարկեց  հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների 

լուծարքային շրջանի ժամկետները սահմանել. 2016-2017 ուստարվա I լուծարքային 

շրջանը՝ս/թ-ի նոյեմբերի 15-30-ը, II շրջանը՝ դեկտեմբերի 1-15-ը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի հեռակա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրով 

ուսանողների դասերը սկսել ս/թ. նոյեմբերի 1-ից և նոյեմբեր ամսին նախատեսված 

դասապրոցեսը ֆակուլտետներում կազմակերել ներքոհիշյալ գրաֆիկի համաձայն: 

 

№ Ֆակուլտետ I հերթ  

/Սկիզբ՝ 0930/             

II հերթ 

/Սկիզբ՝ 1410/ 

1.  Բնագիտամաթեմատիկական   

2.  Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի 

  

3.  Մանկավարժության   

4.  Սոցիալական գիտությունների 

և իրավունքի  

  

   Հեռակա կրթական համակարգում սովորող ուսանողների 2017-2018 ուստարվա I 

կիսամյակի դասընթացները կազմակերպել  ս/թ-ի նոյեմբերի 1-30-ը՝ ըստ նախնական 

կազմած ժամանակացույցի, 2016-2017ուստարվա I լուծարքային շրջանը՝ ս/թ-ի նոյեմբերի 15-

30-ը, II շրջանը՝ դեկտեմբերի 1-15-ը:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 2017-2018 ուստարում բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա ուսուցման համակարգում 1 

ուսումնական տարում  (ներառյալ լուծարքային շրջանի¤ սահմանված ժամկետներում 

հանձնված ստուգումների արդյունքներով ուսանողների  փոխատեղման, ուսման 

վարձավճարի  փոխհատուցման և ուսանողական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին: 
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հաղ.՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր Բ. Պողոսյան 

     Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ  ուսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակներ հատկացնող  հանձնաժողովի նախագահ՝ պրոռեկտոր 

Ֆարմանյանի հարգելի բացակայության պատճառով հանձնաժողովի  նախագահի 

պարտականությունները կկատարի  ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և 

գործատուների հետ համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր Բ. Պողոսյանը: 

   Պրոռեկտոր Բ. Պողոսյանը ներկայացրեց 2017-2018 ուստարում բակալավրի կրթական 

ծրագրով  առկա ուսուցման համակարգում 1 ուսումնական տարվա  (ներառյալ լուծարքային 

շրջանի¤ սահմանված ժամկետներում հանձնված ստուգումների արդյունքներով 

ուսանողների  փոխատեղման, ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական 

կրթաթոշակների հատկացման հարցերը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 
1. Առաջնորդվելով ՀՀ Կառավարության  §Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգով¦(27.07.2006թ, N1183-Ն¤ և ԳՊՄԻ-

ի §ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հաստատման 

կանոնակարգով¦՝ հանձնաժողովի նիստում  քննարկել 1 ուսումնական տարվա 

ստուգումների արդյունքներով ֆակուլտետային հանձնաժողովների կողմից ձևավորած 

ուսանողների փոխատեղման ցուցակները, հաստատել և ներկայացնել հրամանագրման: 

2. Պետական կրթաթոշակ տրամադրել միայն անվճար ուսուցման համակարգում սովորող 

ուսանողներին՝ 71 և 71-ից  բարձր ՄՈԳ ունենալու, իսկ գերազանցության դեպքում հաշվառել 86 և 

բարձր ՄՈԳ-ը՝ բացառությամբ սահմանված արտոնություններով սովորողների: 

3. ՈՒսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակներ հատկացնող 

հանձնաժողովի նիստում քննարկել ֆակուլտետային հանձնաժողովների կողմից 

ձևավորած ուսման վարձավճարների մասնակի փոխհատուցումից օգտվող ուսանողների 

ցուցակները, հաստատել և ներկայացնել հրամանագրման: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՀՀ  Շիրակի մարզի դատախազության  20.09.2017թ.-ի միջնորդագրի մասին: 

    Պրոռեկտոր Բ. Պողոսյանը ներկայացրեց ՀՀ  Շիրակի մարզի դատախազության  

20.09.2017թ.-ի միջնորդագիրը, որով  մրջնորդվում էր այն քննարկել և միջոցներ ձեռնարկել 

բուհի այն աշխատակիցների նկատմամբ (Լուսիկ Ղուկասյան, Հովհաննես Այվազյան, Սամվել 

Ստամբոլցյան¤, որոնք միջնորդագրում նշված դեպքի առնչությամբ ուսանողների 

բացակայության փաստը և ակտիվության միավորները չֆիքսելու հետևանքով խախտել են 

բուհում սահմանված կանոնակարգի պահանջները և ըստ միջնորդագրի, խոչընդոտել են 

արդարադատության իրականացմանը և արդարության վերականգնմանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

   ՇՊՀ-ի ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնների վարիչներին, 

պրոֆեսորադասախոսական համակազմին հանձնարարել  խստագույնս հետևողական 

լինել ուսանողների հաճախելիության գրանցմանը և միջոցներ ձեռնարկել նմանատիպ 

դեպքերը բացառելու ուղղությամբ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 
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14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

5. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ  3-րդ ավագ դպրոցի ներառական կրթության համակարգում սովորող 17 աշակերտների 

սննդի կազմակերպման և ապահովման հարցի մասին: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Լիազորել  ՇՊՀ-ի ճաշարանին սնունդ պատրաստելու և մատակարարելու ՇՊՀ-ի  ավագ 

դպրոցի ներառական կրթության համակարգում սովորող 17 աշակերտների 

համար: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

6.1 ԼՍԵՑԻՆ՝ 

§Լավագույն ուսանող¦ մրցույթի կազմակերպման և անցկացման մասին: 

Գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյանը ներկայացրեց, որ արդեն չորրորդ տարին է «ՀՀ 

բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական 

հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական 

կրթաթոշակների տրամադրման կարգը, մրցույթի չափանիշները և մրցույթի 

մասնակցության հայտի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 

համաձայն` անցկացվում է մրցույթ՝ ներբուհական և (միջբուհական) հանրապետական 

փուլերով, բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով: Մրցույթն անցկացվում է ըստ 

հետևյալ ոլորտների՝ բնագիտական (այդ թվում` մաթեմատիկական-տեղեկատվական և 

հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (ՏՀՏ), բժշկություն, հումանիտար գիտություններ, 

հասարակագիտություն,  ճարտարագիտություն, հայագիտություն, մշակույթ-սպորտ: 

Մրցույթի ներբուհական փուլի իրականացման արդյունքում ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարություն են ներկայացվում մրցույթի առաջին փուլի բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրով և ըստ ոլորտների մեկական հաղթողների փաստաթղթերը:  

Մրցույթի հաղթողները որոշվում են հավաքած առավելագույն միավորների քանակի հիման 

վրա, որտեղ հաշվի է առնվում ներկայացված թեկնածուի ուսման առաջադիմությունը, 

գիտական աշխատանքներ կատարելու ունակությունը (բացառությամբ մշակույթ-սպորտ 

ոլորտի, որտեղ հաշվի են առնվում ուսման մեջ մասնագիտական ձեռքբերումները՝ 

ցուցահանդեսներ, մրցույթներ) և հասարակական ակտիվությունը:   

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 



5 
 

1. Մրցույթի ներբուհական փուլն իրականացնելու համար ֆակուլտետների դեկաններին  և 

ամբիոնի վարիչներին հանձնարարվեց ներկայացնել §Լավագույն ուսանող¦ մրցույթի 

պահանջներին համապատասախանող ուսանողների փաստաթղթերը:  

2. Ձևավորել համապատասխան հանձնաժողով՝ ընտրելու մրցույթի առաջին փուլի  

հաղթողներին և ուսանողների փաստաթղթերը ներկայացնելու հանրապետական 

մրցութային հանձնաժողով: 

§Լավագույն ուսանող¦ ամենամյա մրցանակաբաշխության ներբուհական հանձնաժողովի 

կազմը. 

1. Ս.  Մինասյան -ՇՊՀ-ի ռեկտոր, 

2. Բ. Պողոսյան - ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ  

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր, 

3. Ա. Ֆարմանյան - գիտական քաղաքականության և արտաքին  համագործակցության 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

4. Կ. Պետրոսյան- գիտքարտուղար, 

5. Կ. Արամյան ՇՊՀ-ի ՈՒԽ նախագահ, 

6. Ք. Հարությունյան- ՇՊՀ-ի ՈՒԳԸ նախագահ, 

7. Ե. Սերոբյան - բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան,  

8. Ս. Խոցանյան- բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահ, 

9. Օ. Հովհաննիսյան- սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի    դեկանի 

պարտականություններ կատարող, 

10. Ա. Մելքոնյան- սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահ, 

11. Թ. Մելիքյան- հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան, 

12. Հ. Ավետիսյան- հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահ, 

13. Ռ. Մարդոյան- մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան,  

14. Է. Ավագյան- մանկավարժության ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

 

 

 

 


