
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 31 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 13.11.2017թ. նիստի 

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

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

 

Օրակարգ 

1. §Ուսանողական շաբաթ¦ միջոցառումների շրջանակներում   ուսանողական 

միջոցառումների ցանկի հաստատում 

Հաղ.՝ Ա. Հովհաննիսյան 

2. ՇՊՀ-ի ուսանողների անձնական գործերի աուդիտի ընթացքի մասին հաղորդում 

Հաղ.՝ Ս. Մինասյան  

3. ՇՊՀ-ի բյուջեի 2018 թ.-ի կազմման վերաբերյալ առաջարկությունների  

ներկայացման ընթացքի մասին 

Հաղ.՝ Ս. Մինասյան 

 4. ՇՊՀ-ի ամբիոնների կողմից դասախոսների (ասիստենտի դոցենտի¤  մրցույթների 

հայտերի ներկայացման մասին 

Հաղ՝ Ս. Մինասյան 

5. Ըստ ֆակուլտետների պետական պատվերի շրջանակներում սովորող ուսանողների 

քանակի  բաշխման մասին 

Հաղ՝ Ս. Մինասյան 

6. Ավարտական աշխատանք գրող ուսանողների թվաքանակի ճշտգրտման մասին 

Հաղ՝ Ս. Մինասյան 

7. Ընթացիկ հարցեր 

7.1 ՇՊՀ-ի §Բանականության բանալի¦  ինտելեկտուալ ակումբի հիմնման մասին 

Հաղ.՝ Ս. Մինասյան 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

      Ռեկտորի օգնական Ա. Հովհաննիսյանը ներկայացրեց §Ուսանողական շաբաթ¦ 

միջոցառումների շրջանակներում բուհում  կազմակերպվող  ուսանողական 

միջոցառումների ցանկը՝ ժամանակացույցերով (ցանկը  և նախահաշիվը կցվում է 

արձանագրությանը¤: 



 ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  

    Գիտական քաղաքականության և արտաքին  համագործակցության 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր  Ա. Ֆարմանյանը: 

    Տիկին Ֆարմանյանին հետաքրքրում էր  ծրագրի նպատակն ու խնդիրները, 

հատկապես երբ  բուհի բյուջեից գումարներ են ծախսվում:  

Ա. Հովհաննիսյանը ներկայացրեց, որ միջոցառումներն ուղղված են նպաստելու 

համալսարանում ուսանողական առօրյայի ակտիվության  զարգացմանը, իսկ 

ծրագրի խնդիրների  և նպատակների հետ կապված մանրամասները կներկայացվեն 

գրավոր ձևով: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. Հաստատել §Ուսանողական շաբաթ¦ միջոցառումների շրջանակներում   

ուսանողական միջոցառումների ծրագիրը: 

 2. Մանկավարժության ֆակուլտետի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բաժնի  3-

րդ կուրսի ուսանողներ, սամբոյի աշխարհի առաջնության չեմպիոններ Գրիգոր 

Գևորգի Մխիթարյանին և Մաքսիմ Արմենի Մանուկյանին պարգևատրել «ԳՊՄԻ-ի  

Ոսկե հուշամեդալով» (թ. 035, 036) և դրամական պարգևով (համապատասխանաբար 

հարյուր հազար  և յոթանասուն հազար ՀՀ. դրամով¤: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

15 անդամ. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի ուսանողների անձնական գործերի աուդիտի ընթացքի մասին հաղորդում 

Հաղ.՝ Ս. Մինասյան 

     Ռեկտոր Ս. Մինասյանը նշեց, որ ուսանողների անձնական գործերի աուդիտի հետ 

կապված հրամանի ժամկետը երկարաձգել մինչև ս/թ-ի դեկտեմբերի 1-ը ՝հաշվի 

առնելով Բ. Պողոսյանի խնդրանքը: 

    Ռեկտորատը անդրադարձավ ուսանողների անձնական գործերի աուդիտի 

ընթացքին, այն վերահսկելու համար ռեկտորատի կողմից  հանձնարարականներ 

տրվեց զինվորական ամբիոնին, անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնին 

համագործակցված աշխատելու՝ ուսանողների անձնական գործերի փաստաթղթային 

լիարժեք փաթեթ ունենալու համար:  

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 



 ՇՊՀ-ի բյուջեի 2018 թ.-ի կազմման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման 

ընթացքի մասին 

Հաղ.՝ Ս. Մինասյան 

     Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-

գլխավոր հաշվապահ Ռ. Քալաջյանի կողմից բուհի ստորաբաժանումներին է 

ուղարկվել նամակ- խնդրանք առաջարկություններ ներկայացնելու համար: 

Ռեկտորը նշեց, որ առաջարկություններն մանրամասնվեն ամբիոնների կողմից, 

անհրաժեշտ գույքի կամ սարքավորումների պահանջները ներկայացվեն 

հիմնավորումներով՝ առանց գումարային մասի: 

 Ամբիոններին տրվեց 1 շաբաթ ժամանակ համակողմանի քննարկման  և անհրաժեշտ 

գույքի անվանումների ու առաջարկների  ներկայացման համար: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  

       Գիտական քաղաքականության և արտաքին  համագործակցության 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր  Ա. Ֆարմանյանը, ՇՊՀ-ի ռեկտոր Ս. 

Մինասյանը: 

      Տիկին Ֆարմանյանը նշեց, որ բուհը պետք է ունենա բյուջեի կազմման 

քաղաքականություն: Ռեկտոր Ս Մինասյանը նշեց, որ արդեն նման 

քաղաքականության արդյունքի մասին է խոսում այն, որ բյուջեի կազմման 

ընթացքում առաջարկություններ են ներկայացվում բուհի ստորաբաժանումների 

կողմից:  Հաշվի առնելով տիկին Ֆարմանյանի առաջարկները ռեկտորոտը ընդունեց 

որոշում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

  1. ՇՊՀ-ի բյուջեի 2018 թ.-ի կազմման վերաբերյալ բուհի բոլոր ստորաբաժանումների 

առաջարկները համակողմանի քննարկելով կազմել բյուջեյի կառուցվածքի 

ընդհանուր համակարգային սխեմա: 

2. Հանձնարարել ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ Ռ. Քալաջյանին 

մշակել բյուջեյի կազմման՝եկամուտների ծախսային նախահաշիվների 

կազմավորման պարտադիր բաղադրիչների ուսումնասիրման և ներառման, 

շահառուների հետ համակողմանի քննարկումներով հայեցակարգ: 



ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

15 անդամ. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 ՇՊՀ-ի ամբիոնների կողմից դասախոսների (ասիստենտի,  դոցենտի¤  մրցույթների հայտերի 

ներկայացման մասին 

Հաղ՝ Ս. Մինասյան 

     Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ բուհի այն ամբիոնները, որոնք 

պատրաստ կլինեն դասախոսների (ասիստենտի,  դոցենտի¤  մրցույթների 

անցկացման գործընթացը սկսելուն (ըստ ժամանակացույցի¤ հայտերը ներկայացնել 

գիտական խորհրդի քարտուղարին, նախապես, 1 ամիս առաջ՝ գործընթացն ըստ 

ՇՊՀ-ում գործող ընթացակարգի կազմակերպելու համար: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

      Ամբիոնների կողմից դասախոսների (ասիստենտի,  դոցենտի¤  մրցույթների  

հայտերը ներկայացնել գիտական խորհրդի քարտուղարին, նախապես 1 ամիս առաջ՝ 

գործընթացն ըստ ՇՊՀ-ում գործող ընթացակարգի կազմակերպելու համար: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

15 անդամ. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

5. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

     Ըստ ֆակուլտետների պետական պատվերի շրջանակներում սովորող ուսանողների 

քանակի  բաշխման մասին 

Հաղ՝ Ս. Մինասյան 

    Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ ֆակուլտետներից ստացվել են պետական 

պատվերի շրջանակներում սովորող ուսանողների քանակի բաշխման վերաբերյալ 

առաջարկությունները:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Ֆակուլտետներից ստացված պետական պատվերի շրջանակներում սովորող ուսանողների 

քանակի բաշխման վերաբերյալ առաջարկությունները  ներկայացնել  ռեկտորատի 

անդամներին՝ դիտարկումների և առաջարկների համար, այնուհետև դրանք ներկայացնել 

հաջորդ ռեկտորատի նիստին՝ հաստատման:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

15 անդամ. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

6. ԼՍԵՑԻՆ՝ 



Ավարտական աշխատանք գրող ուսանողների թվաքանակի ճշտգրտման մասին 

Հաղ՝ Ս. Մինասյան 

    Ռեկտոր Ս. Մինասյանը նշեց, որ հաջորդ ռեկտորատի օրակարգում պետք է զետեղել 

ավարտական կուրսերի 86-ից ցածր ՄՈԳ-ով այն ուսանողների անվանացանկը, որոնք 

ռեկտորատի որոշմամբ (ըստ համապատասխան ամբիոնի նիստի և ֆակուլտետային 

խորհրդի նիստի¤ պետք է ներկայացնեն ավարտական աշխատանքներ:  

7.1  ԼՍԵՑԻՆ՝ 

7.1 ՇՊՀ-ի §Բանականության բանալի¦  ինտելեկտուալ ակումբի հիմնման մասին 

Հաղ.՝ Ս. Մինասյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

 Համալսարանում ուսանողական առօրյայի ակտիվության  զարգացմանը նպաստելու 

և ինտելեկտուալ միջոցառումների կազմակերպման ու անցկացման համար հիմնել 

§Բանականության բանալի¦  ինտելեկտուալ ակումբը: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

15 անդամ. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

 

 

 


