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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 37 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 18.04.2018թ. նիստի 

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

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

Նիստին մասնակցում էին՝ 

 

1. Ս. Մինասյան` ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր,  

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

3.  Ա. Ֆարմանյան` գիտական քաղաքականության և արտաքին  

համագործակցության կառավարման կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր, 

4. Ե. Սերոբյան ՝ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և 

գործատուների   հետ համագործացկության կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր՝  

5. Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական, 

6.  Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման 

և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ,  

7.  Թ. Խաչատրյան՝ ուսումնագիտական խորհրդատվական կենտրոն-

գրադարանի    տնօրեն, 

8.  Ա. Սարգսյան՝ որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն 

9.  Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

10.  Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, 

11.  Թ. Մելիքյան՝  հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

դեկան,  

      12. Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան, 

 13. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետիդեկանի պարտականություններ կատարող, 

14. Ն. Միրզոյան՝ իրավաբանական ծառայությունների, փաստաթղթերի 

պահպանման և արխիվացման հատուկ բաժնի վարիչ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. 2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի և լուծարքային 

շրջանի արդյունքների  ամփոփման մասին 

Հաղ՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների   հետ 

համագործացկության կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր` Ե. Սերոբյան 

2. ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ  

համագործակցության կենտրոնի կողմից  2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին 

կիսամյակի քննաշրջանի և լուծարքային շրջանի  արդյունքներով հրամանի նախագծի 

ներկայացման մասին  

Հաղ.՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների   հետ 

համագործացկության կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր` Ե. Սերոբյան 

ԸՆԹԱՑԻԿ  ՀԱՐՑԵՐ 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝  

2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի և լուծարքային 

շրջանի արդյունքների  ամփոփման մասին 

Հաղ՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների   հետ 

համագործացկության կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր` Ե. Սերոբյան 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան Բ. 

Պողոսյանը, մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մարդոյանը, հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան  Թ. Մելիքյանը, սոցիալական 

գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան Օֆ. Հովհաննիսյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաշվի առնելով 2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի 

քննաշրջանի և լուծարքային շրջանի արդյունքները, համալսարանից հեռացման 

ենթակա ուսանողներին, ովքեր վարձավճարի պարտքի /չի թույլատրվել 

մասնակցելու լուծարքներին/ և այլ պատճառներով  /հարգելի/ չեն ներկայացել 

քննություններին, թույլարել. 

1. ս/թ ապրիլի 18-27 հանձնելու կիսամյակային քննությունները։ 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

Կողմ՝14,  դեմ՝  0,  ձեռնպահ՝ 0 
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2. ԼՍԵՑԻՆ՝  

ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ  

համագործակցության կենտրոնի կողմից  2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին 

կիսամյակի քննաշրջանի և լուծարքային շրջանի  արդյունքներով ուսանողների հեռացման 

վերաբերյալ հրամանի նախագծի ներկայացման մասին  

Հաղ.՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների   հետ 

համագործացկության կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր` Ե. Սերոբյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

 2. ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ  

համագործակցության կենտրոնի կողմից  2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման 

1-ին կիսամյակի քննաշրջանի և լուծարքային շրջանի  արդյունքներով ուսանողների 

հեռացման վերաբերյալ հրամանի նախագիծը ներկայացնել մինչև ս/թ-ի մայիսի 5-ը: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

 

 

Ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր՝  Ս. Մինասյան 

Ռեկտորատի քարտուղար, 

գիտական քարտուղար՝ 

Գիտական քաղաքականության և 

արտաքին համագործակցության  

կառավարման կենտրոնի տնօրեն - 

պրոռեկտոր՝  

  

Կ.Պետրոսյան 

 

 

 

Ա. Ֆարմանյան 

Ուսումնամեթոդական 

գործընթացի կառավարման և 

գործատուների հետ 

համագործացկության կենտրոնի 

տնօրեն - պրոռեկտոր՝ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Ե. Սերոբյան 

Ռեկտորի խորհրդական՝  Ս. Շահպարոնյան 

Ռեկտորի օգնական՝  Ա.Հովհաննիսյան 



4 
 

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան՝ 

Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան՝  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  

դեկան՝  

Որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն՝ 

Արհեստակցական 

կազմակերպության նախագահ՝ 

Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, ծրագրավորման  

և հաշվապահական հաշվ.    բաժնի 

վարիչ-գլխավոր հաշվապահ՝ 

ՈՒսումնագիտական 

խորհրդատվական կենտրոն-

գրադարանի   տնօրեն, 

Սոցիալական իրավունքի 

ֆակուլտետի դեկան՝ 

Իրավաբանական 

ծառայությունների, փաստաթղթերի 

պահպանման և արխիվացման 

հատուկ բաժնի վարիչ՝  

 

 

          

  

Բ. Պողոսյան 

 

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Ա.Սարգսյան                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Վ. Խաչատրյան 

 

 

 

Ռ. Քալաջյան 

 

 

Թ. Խաչատրյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

 

 

 

Ն. Միրզոյան 

 

 

 


