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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 36 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 21.02.2018թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 15 (տասնհինգ) անդամից 13-ը (տասներեքը): 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Համալսարանի ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալման հաստատման  մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

2. 2017-2018 ուստարվա II կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա ուսուցման 

համակարգում,  այդ թվում  նաև ՇՊՀ-ի քոլեջում սովորողների  ուսման վարձավճարի 

մասնակի  փոխհատուցման մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

3. 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի  բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա 

ուսուցման համակարգում սովորողների լուծարքային շրջանի ընթացքի մասին 

Հաղ.՝ Ե. Սերոբյան 

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝  

Համալսարանի ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալման հաստատման  մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

      Ռեկտոր  Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ  առաջարկվում է  որպես փորձնական 

ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալում բուհի դահլիճի վարձակալման 

տրամադրում գիտաժողովների, սեմինարների և այլ միջոցառումների կազմակերպման 

համար՝ 125000 ՀՀ դրամով, առանց տեխնիկական լրացուցիչ սարքավորումների:  

Պարոն Մինասյանը նշեց, որ  բուհի հյուրատունն ու ճաշարանը նույնպես նախատեսվում է 

տրամադրել ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալման նպատակով: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Ռ. Քալաջյանը, Ն. Միրզոյանը 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Որպես փորձնական ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալում բուհի դահլիճի 

վարձակալման տրամադրում գիտաժողովների, սեմինարների և այլ միջոցառումների 

կազմակերպման համար՝ 125000 ՀՀ դրամով, առանց տեխնիկական լրացուցիչ 

սարքավորումների: 
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Բուհի հյուրատունն ու ճաշարանը տրամադրել ձեռնարկատիրական գործունեության 

ծավալման նպատակով:   

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝  

 2017-2018 ուստարվա II կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա ուսուցման 

համակարգում,  այդ թվում  նաև ՇՊՀ-ի քոլեջում սովորողների  ուսման վարձավճարի 

մասնակի  փոխհատուցման մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

Ռեկտոր Ս. Մինասյանը հանձնարարեց դեկաններին ամոփոփ տեղեկատվություն 

ներկայացնել  2017-2018 ուստարվա II կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա 

ուսուցման համակարգում,  այդ թվում  նաև ՇՊՀ-ի քոլեջում սովորողների  ուսման 

վարձավճարի մասնակի  փոխհատուցման մասին՝ ժամկետ սահմանելով մինչև 22.02.18թ.-ի 

ժամը 13.00-ն: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հանձնարարել դեկաններին ամոփոփ տեղեկատվություն ներկայացնել  2017-2018 ուստարվա 

II կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա ուսուցման համակարգում,  այդ 

թվում  նաև ՇՊՀ-ի քոլեջում սովորողների  ուսման վարձավճարի մասնակի  փոխհատուցման 

մասին՝ ժամկետ սահմանելով մինչև 22.02.18թ.-ի ժամը 13.00-ն: 

կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝  

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի  բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա 

ուսուցման համակարգում սովորողների լուծարքային շրջանի ընթացքի մասին 

Հաղ.՝ Ե. Սերոբյան 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց առաջին կիսամյակի բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգում ուսանողների լուծարքային շրջանի 

հետ կապված հարցեր՝ նշելով, որ այն ընթացքի մեջ է և վերջնաժամկետ է սահմանված 

28.02.12թ.-ն 

 

 

 


