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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 33 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 22.01.2018թ. նիստի 

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

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

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. 2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերով ուսումնառողների դասերի հաճախման ժամանակացույցի 

սահմանման մասին 

                                                                                         Հաղ.` ռեկտոր  Ս. Մինասյան  

2. 2017-2018 ուստարում  ՇՊՀ-ին հատկացված ընդհանուր տեղերի սահմաններում 

2018-2019ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության տեղերի հայտի 

քննարկման  մասին   

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության 

կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր  Ե. Սերոբյան   

3. §ՇՊՀ պահպանվող և արխիվացվող փաստաթղթերի ցանկը՝ ժամկետների նշումով¦ 

հրամանի նախագծի  քննարկման մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության 

կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր  Ե. Սերոբյան 

 4. 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 և գործատուների հետ համագործակցության 

կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր  Ե. Սերոբյան                             

5. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

5.1 Անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով 2017-2018 ուստարվա I 

կիսամյակի ամփոփիչ ստուգումներին ուսանողների բացակայությունը հարգելի 

համարելու մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

5.2 Շիրակի մարզի ավագ դպրոցներում աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման 

ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներին միտված համալսարանում երկու  

հանձնախմբերի կազմման մասին  
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Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

 5.3 Համալսարանի որոշ դասախոսների հարգելի բացակայության պատճառով ամփոփիչ 

ստուգումների օրվա փոփոխության մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության 

կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր  Ե. Սերոբյան                              

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերով ուսումնառողների դասերի հաճախման ժամանակացույցի 

սահմանման մասին 

 Հաղ.` ռեկտոր  Ս. Մինասյան  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերով ուսումնառողների դասերը սկսել ս/թ-ի  փետրվարի 5-ից: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2017-2018 ուստարում  ՇՊՀ-ին հատկացված ընդհանուր տեղերի սահմաններում 

2018-2019ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության տեղերի հայտի 

քննարկման  մասին  

 Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության 

կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր  Ե. Սերոբյան  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյանը,  հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան Թ. Մելիքյանը, մանկավարժության ֆակուլտետի 

դեկան Ռ. Մարդոյանը, բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Բ. 

Պողոսյանը: 

Պրոռեկտոր  Ե. Սերոբյան ներկայացրեց ստորև բերված հայտը: 

 

 
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2018/2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՅՏ 

Դասիչը 

Մասնագի- 

Դասիչը 

Կրթական 

Պետության կողմից 

ուսանողական նպաստների 

ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ (անվճար) 

Բուհի կողմից 

ուսման վարձի 

մասնակի զեղչի 

կիրառմամբ, 

Ուսման 

վարձի 
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տությունը 

 

 

ծրագիրը 

Ընդամենը 
Բանակից 

զորացրված (ԲԶ) 

(վճարովի) չափը 

(դրամ) 

1 2 3 4 5 6 

011301.00.7 Ընդհանուր 

մանկավարժություն 
    

 011301.01.7 Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

3 0 24 300.000 

 011301.03.7 Սոցիալական 

մանկավարժություն 
0 0 20 250.000 

011401.00.7 Մասնագիտական 

մանկավարժություն 
    

 011401.01.7 

Կենսաբանություն 
2 0 8 250.000 

 011401.03.7 

Աշխարհագրություն 
0 0 10 250.000 

 011401.05.7 Մաթեմատիկա 2 0 8 230.000 

 011401.04.7 Ֆիզիկա 0 0 8 230.000 

 011401.09. 7 Ֆիզիկական 

դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ 

1 0 8 300.000 

 011401.16.7 Նախնական 

զինվորական 

պատրաստություն 

2 0 18 300.000 

 011401.18.7 Պատմություն 4 0 16 300.000 

 011401.19.7 Հայոց լեզու և 

գրականություն 
3 0 14 300.000 

 011401.20.7 Ռուսաց լեզու 

և գրականություն 
2 0 10 300.000 
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 011401.21.7 Անգլերեն լեզու 

և գրականություն 
7 0 18 350.000 

021401.00.7 Կիրառական արվեստ     

 021401.01.7 Դեկորատիվ 

կիրառական արվեստ 
2 0 10 250.000 

023201.00.7 Լեզվաբանություն     

 023201.01.7 

Թարգմանչական գործ 

(անգլերեն և հայերեն) 

0 0 10 350.000 

031301.00.7 Հոգեբանություն     

 031301.01.7 

Հոգեբանություն 
2 0 33 250.000 

 031301.04.7 Զինվորական 

հոգեբանություն 
0 0 20 250.000 

041301.00.7 Կառավարում     

 041301.01.7 Կառավարում 

(ըստ ոլորտի) 
3 0 17 350.000 

042101.00.7 Իրավագիտություն     

 042101.01.7  

Իրավագիտություն 
0 0 20 450.000 

061101.00.7 Ինֆորմատիկա 

(համակարգչային 

գիտություն) 

    

 061101.02.7 

Ինֆորմատիկա և 

կիրառական 

մաթեմատիկա 

2 0 13 300.000 

092301.00.7 Սոցիալական աշխատանք     

 092301.01.7  Սոցիալական 

աշխատանք 
1 0 15 250.000 
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101501.00.73 Զբոսաշրջություն     

 101501.02.7 

Կայուն զբոսաշրջություն 
2 0 10 250.000 

011101.00.7 Կրթական գիտություններ     

 011102.04.7 Կրթության 

կազմակերպում 
0 0 35 350.000 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

1. Հիմք ընդունելով դեկանների կողմից ներկայացրած հայտերը՝ հաստատել 

2017/2018 ուստարում ՇՊՀ-ին հատկացված ընդհանուր տեղերի սահմաններում  

առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2018/2019 ուստարվա 

ընդունելության անվճար ու վճարովի տեղերը: 

2. Մագիստրատուրայի ընդունելության ժամանակ հատուկ դեպքերում  

(համապատասխան մասնագիտությամբ դիմորդ չունենալու պարագայում) 

թույլատրել դիմելու հարակից մասնագիտությամբ: 

3.  Վերոգրյալ հարցի քննարկումից հետո հարցը հաստատել գիտական խորհրդում:  
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

§ՇՊՀ պահպանվող և արխիվացվող փաստաթղթերի ցանկը՝ ժամկետների նշումով¦ 

հրամանի նախագծի  քննարկման մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության 

կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր  Ե. Սերոբյան  

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ 

 Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, §ՇՊՀ պահպանվող և արխիվացվող 

փաստաթղթերի ցանկը՝ ժամկետների նշումով¦հրամանի նախագիծը, որ  նախօրոք 

տրամադրվեց  ռեկտորատի անդամներին՝ 1 շաբաթվա ընթացքում նախնական 

փաստաթուղթը ուսումնասիրելու հանձնարարությամբ: Առաջարկվեց կատարել 

դիտարկումներ ու առաջարկություններ՝ հաջորդ ռեկտորատում այն հաստատելու 

համար: 

Ռեկտոր Ս. Մինասյանը նշեց, որ  իրավացիորեն բողոք է ներկայացվել  ամբիոնի 

վարիչների կողմից, փաստաթղթերի պահպանման առումով ամբիոններում 

ծանրաբեռնվածություն է առաջացել և ցանկալի է, որ այնտեղ պահպանվեն միայն 

գործավարական, վարչարարական, ուսումնագիտական փաստաթղթերը, իսկ 
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ուսանողների ստուգողական, անհատական աշխատանքներն ու մնանատիպ 

փաստաթղթերի պահպանման համար առաջարկեց տրամադրել   երկու հարակից 

սենյակներ,  մեկը՝  որպես հիմնական արխիվ, իսկ մյուսը պահեստային մաս, քանի 

որ համալսարանի ներկայիս արխիվը,  մեղմ ասած,  խիստ անբարեկարգ վիճակում է՝ 

սենյակի փոքր լինելու և նպատակին ծառայելու անհամապատասխանության 

պատճառով:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  
1. ՇՊՀ փաստաթղթերի պահպանման արխիվը տեղափոխել համալսարանի առաջին հարկ՝ 

տրամադրելով երկու հարակից սենյակներ  մեկը՝ որպես հիմնական մաս, իսկ մյուսը՝  

պահեստային: 

2.Հանձնարարել ռեկտորատի անդամներին §ՇՊՀ պահպանվող և արխիվացվող 

փաստաթղթերի ցանկը՝ ժամկետների նշումով¦հրամանի նախագծի վերաբերյալ 

ներկայացնել առաջարկություններ և դիտարկումներ մինչև ս/թ-ի հունվարի 29-ը 

ներառյալ:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

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 և գործատուների հետ համագործակցության 

կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր  Ե. Սերոբյան 

Պրոռեկտոր Սերոբյանը  ներկայացրեց 2017-2018 ուստարվա բակալավրի կրթական 

ծրագրով հեռակա ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կուրսերի   I կիսամյակում պրակտիկայի 

չմասնակցած ուսանողներին, որոնք  կրկնակի պրակտիկա են անցկացնելու և նշեց 

պրակտիկայի  վայրերը: Պրակտիկայի ժամկետներ նշանակվեց՝ 

Ընթացիկ- հեռակա- 15.01-12.02.2018թ. 

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2-րդ կուրսերի 

գիտահետազոտական պրակտիկայի կրկնակի փուլի անցկացման -22.01-16.02.2018թ.: 

Կից ներկայացվում է պրակտիկային չմասնակցած ուսանողների կրկնակի պրակտիկայի 

անցկացման և վայրերի փոփոխության մասին տեղեկատվությունը՝աղյուսակի տեսքով. 

2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2-րդ կուրսերի 

ուսումնական պլաններին համապատասխան գիտահետազոտական պրակտիկային 

չմասնակցած ներքոհիշյալ ուսանողներին կրկնակի պրակտիկա անցկացնելու համար 
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22.01.2018թ.-16.02.2018թ. ներկայացնել հրամանագրման՝  ըստ պրակտիկայի անցկացման 

վայրերի և մեթոդիստների. 

 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ 

Իրավագիտություն 2-րդ կուրս 

 

N Ուսանողի Ազգանուն,  

Անուն, Հայրանուն 

Պրակտիկայի անցկացման վայրը Մեթոդիստի 

Ազգանուն,Անուն 

1. 

Մկրտչյան Հերմինե Անդրանիկի 

ՀՀ փաստաբանակն պալատի Արթիկի 

գրասենյակ (փաստաբան` 

Ա.Նահապետյան) 

Բախալբաշյան Աստղիկ 

 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ 

Կառավարում 2-րդ կուրս 

 

N Ուսանողի Ազգանուն,  

Անուն, Հայրանուն 

Պրակտիկայի անցկացման վայրը Մեթոդիստի 

Ազգանուն,Անուն 

1. 
Աբրահամյան Գարիկ Հմայակի ՇՊՀ Մկրտչյան Արթուր 

 

 

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի «Իրավագիտություն» 

մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանող Արթուր Ավետիսի Գրիգորյանի պրակտիկաների 

անցկացման ժամանակահատվածի, վայրերի և մեթոդիստների մասին:    

Ռեկտորի 16.06.2017թ. թիվ 349 հրամանով ուսանողական իրավունքները 

վերականգնած, բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի սոցիալական 

գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի «Իրավագիտություն» մասնագիտության ուսանող 

Արթուր Ավետիսի Գրիգորյանին 4-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի և 5-րդ կուրսի 1-ին կիսամյակի 

մանկավարժական պրակտիկաները անցնելու համար հրամանագրել՝ ըստ հետևյալ 

ժամանակահատվածի, վայրերի և մեթոդիստների 

4-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ 

01.02.18-28.02.18 

N Ուսանողի Ազգանուն,  Պրակտիկայի անցկացման Մեթոդիստի 
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Անուն, Հայրանուն վայրը Ազգանուն,Անուն 

1. Գրիգորյան Արթուր Ավետիսի  Գյումրու թիվ 7 հիմնական 

դպրոց 

Մովսեսյան Արմանուշ 

5-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ 

01.03.18-03.04.18 

N Ուսանողի Ազգանուն,  

Անուն, Հայրանուն 

Պրակտիկայի անցկացման 

վայրը 

Մեթոդիստի 

Ազգանուն,Անուն 

1. Գրիգորյան Արթուր Ավետիսի ՇՊՀ ավագ դպրոց Մովսեսյան Արմանուշ 

Հիմք՝ Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Օֆ. 

Հովհաննիսյանի զեկուցագիրը: 

 2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա  ուսուցման 

համակարգի 3-րդ և 4-րդ կուրսերի պրակտիկաների անցկացման ժամանակահատվածի, 

վայրերի և մեթոդիստների մասին  

  

         2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա 

ուսուցման համակարգի 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսումնական պլաններին համապատասխան 

ուսումնական պրակտիկայի անցկացման համար 15.01.2018թ.-12.02.2018թ. հրամանագրել 

ներքոհիշյալ ուսանողներին՝ ըստ պրակտիկայի անցկացման վայրերի և մեթոդիստների. 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ 

Սերվիս 4-րդ կուրս 

N 

 
Ուսանողի Ազգանուն,  

Անուն,Հայրանուն 

Պրակտիկայի անցկացման 

վայրը 

Մեթոդիստի 

Ազգանուն,Անուն 

1 Մելքոնյան Էլիզա Հովհաննեսի 

 

«Հ. Շիրազի հուշատուն-

թանգարան» ՀՈԱԿ 
Քոթանջյան Մարինե 

 

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ  3-րդ կուրս 

N 

 
Ուսանողի Ազգանուն,  

Անուն,Հայրանուն 

Պրակտիկայի անցկացման 

վայրը 

Մեթոդիստի 

Ազգանուն,Անուն 
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1 Դավոյան Լուսինե Մերուժանի  «Շիրակի մարզային 

գրադարան» ՊՈԱԿ 
Աբագյան Արմենուհի 

 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքիֆակուլտետ 

Սոցիալական աշխատանք 4-րդ կուրս 

N Ուսանողի Ազգանուն, Անուն, 

Հայրանուն 

Պրակտիկայի 

անցկացման վայրը 

Մեթոդիստի Ազգանուն, 

Անուն 

1 Աբրահամյան Գայանե Հովհաննեսի  

Գյումրու թիվ 7 

հիմնական դպրոց 

 

 

Ամիրյան Անի 
2 Գրիգորյան Հասմիկ Հովհաննեսի 

3 Զատիկյան Անժելա Արթուրի 

4 Թորոսյան Արմեն Հարությունի 

5 Կիրակոսյան Անահիտ Վրեժի 

6 Հակոբյան Լաուրա Արայի  

 

Գյումրու թիվ 7 

հիմնական դպրոց 

 

 

Շահինյան Անդրանիկ 
7 Տոնոյան Նազիկ Արշակի 

8 Իսպիրյան Վահագն Կենսաբերի 

9 Հարությունյան Հակոբ Սամվելի 

10 Ստեփանյան Գոհար Անդրանիկի «Վորլդ Վիժն 

Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ 

հայաստանյան 

մասնաճյուղի «Մուշ» 

զարգացման կենտրոն 

 

Սահակյան Կարինե 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

1.Հաստատել  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 անցկացումև ու վայրերի փոփոխությունները: 

2. §ՇՊՀ-ի բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների պրակտիկայի 

կազմակերպման և անցկացման¦ ընթացակարգի 4-րդ կետի համաձայն, ինչպես նաև 

հեռավոր բնակավայրերում բնակվող, սոցիալապես անապահով և մասնագիտությամբ 
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չաշխատող ուսանողներին, թույլատրել 4-րդ, 5-րդ (հեռակա¤ կուրսերում ուսումնական 

պլանով նախատեսված պրակտիկաները անցկացնել իրենց բնակավայրերում՝ 

դիմումների և համապատասխան պրակտիկաների վայրերից ներկայացրած 

միջնորդագրերի հիման վրա: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

5.1 ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով 2017-2018 ուստարվա I 

կիսամյակի ամփոփիչ ստուգումներին ուսանողների բացակայությունը հարգելի 

համարելու մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մարդոյանը և պրոռեկտոր Ե. 

Սերոբյանը                           

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.՝ 

    Անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով 2017-2018 ուստարվա I 

կիսամյակի ամփոփիչ ստուգումներին մանկավարժության ֆակուլտետի առկա 

ուսուցման համակարգի մեթոդիկա բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողներ՝ Հռիփսիմե 

Աբգարյանի, Լուսինե Կարապետյանի, Սիրանուշ Սահրադյանի  

բացակայությունները համարել հարգելի և թույլատրել հանձնելու ամփոփիչ 

ստուգումները մինչև քննաշրջանի ավարտը՝ըստ դեկանատի կողմից նշանակված 

ժամանակացույցի: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

 

5.2 ԼՍԵՑԻՆ՝ 

     Շիրակի մարզի ավագ դպրոցներում աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման 

ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներին միտված համալսարանում երկու  

հանձնախմբերի կազմման  և նրանց կողնից կազմակերպվող միջոցառումների մասին  

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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      Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ Շիրակի մարզի ավագ դպրոցներում 

աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ նոր մեթոդաբանությամբ  

աշխատելու նպատակով  համալսարանում կազմավորվել են 2 հանձնախմբեր՝§Ֆիզիկական 

դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի¦ ամբիոնի վարիչ Գևորգ Աղանյանի և 

§Հոգեբանության, սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիայի¦  ամբիոնի դասախոս Էլվիրա 

Զարգարյանի ղեկավարությամբ: Նախատեսվում է ավագ դպրոցների 12-րդ դասարանի 

աշակերտների ներգրավվածությամբ միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում:  

     Ս. Մինասյանը նշեց, որ միջոցառումների կազմակերպման ծրագիրը Գ. Աղանյանի,  Է. 

Զարգարյանի կողմից մշակվել է:   

Ռեկտորատի անդամներին  հանձնարարվեց առաջարկություններ ունենալու պարագայում 

դրանք ներկայացնել հանձնախմբերի ղեկավարներին մինչև ս/թ-ի  փետրվարի 3-ը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. Ավագ դպրոցների 12-րդ դասարանի աշակերտների ներգրավվածությամբ միջոցառումների 

կազմակերպումն  ու  անցկացումը  մեկնարկել  07.02.2018թ.-ից: 

2. Հանձնարարել ռեկտորատի անդամներին  առաջարկություններ ներկայացնել Շիրակի 

մարզի ավագ դպրոցներում աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ 

կատարվող աշխատանքներին միտված    հանձնախմբերի ղեկավարներին՝ ներգրավվելով 

նրանց կողմից կազմակերպվող և անցկացվող միջոցառումներին:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

5.3 ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի    դասախոսների հարգելի 

բացակայության պատճառով ամփոփիչ ստուգումների օրվա փոփոխության մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության 

կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր  Ե. Սերոբյան  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի §Աշխատանքային իրավունք¦ 

առարկայից ամփոփիչ ստուգումը առկա ուսուցման համակարգի  իրավագիտություն 3-րդ 

կուրսում 24.01.18թ.-ի փոխարեն անցկացնել 27.01.18թ.-ին (դասախոս ՝Քրիստինե 

Ղազարյան): 

2. Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի  ամբիոնի §Զինվորական 

կարգապահության  հոգեբանություն¦ առարկայից ամփոփիչ ստուգումը մագիստրոսի 

կրթական ծրագրով զինվորական  հոգեբանություն  1-ին  կուրսում 19.01.18թ.-ի փոխարեն 

անցկացնել 20.01.18թ.-ին (դասախոս՝ Վլադիմիր Կարապետյան): 
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3. Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի §Քաղաքացիական դատավարություն¦ 

և §Քրեական դատավարություն¦ առարկաներից ամփոփիչ ստուգումները  առկա ուսուցման 

համակարգի իրավագիտություն 4-րդ կուրսում  և մագիստրոսի կրթական ծրագրով 

իրավագիտություն 1-ին  կուրսում  համապատասխանաբար  անցկացնել  18.01.18-ի 

փոխարեն 20.01.18թ.-ին և  21.01.18թ.-ի փոխարեն ՝ 30.01.18թ.-ին (դասախոս ՝Արսեն 

Հակոբյան): 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

                             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


