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«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 13.05.2018թ. նիստի 

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

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

3 (երեք¤ անդամներ նիստին մասնակցել են հեռահար կապի միջոցով: 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

 

1.  Ս. Մինասյան` ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր,  

2.  Ե. Սերոբյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն - պրոռեկտոր 

3.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական, 

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

5. Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ,  

6.  Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

7.  Ա. Սարգսյան՝ գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

8.  Թ. Խաչատրյան՝ գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների,  

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

9.  Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան (հեռահար  կապի  

միջոցով¤, 

10.  Թ. Մելիքյան՝  հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան 

(հեռահար կապի  միջոցով¤, 

11.  Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան (հեռահար կապի  

միջոցով¤,  

12.  Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի 

դեկան, 

13.  Ն. Միրզոյան՝ իրավաբանական ծառայությունների, փաստաթղթերի 

պահպանման և արխիվացման հատուկ բաժնի վարիչ 

 

 

 

 

 

 



 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Համալսարանում ուսումնական գործընթացի բնականոն ընթացքի շարունակման և 

չխաթարման մասին 

ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Համալսարանում ուսումնական գործընթացի բնականոն ընթացքի շարունակման և 

չխաթարման մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝    

Հայտարարությամբ դիմել համալսարանի ուսանողներին՝ պետական և 

ամփոփիչ քննությունների նախաշեմին ապահովել ուսումնական բնականոն 

գործընթաց՝ չհետևելով անհարկի հայտարարությունների և չենթարկվելով 

սադրանքների: 

 

Հայտարարություն 

 

 Հարգելի՛ ուսանողներ,  Շիրակի պետական համալսարանի  ռեկտորատը 

հորդորում է Ձեզ պետական և ամփոփիչ քննությունների նախաշեմին ապահովել 

ուսումնական բնականոն գործընթաց՝ չհետևելով անհարկի հայտարարությունների և 

չենթարկվելով սադրանքների, որովհետև ՀՀ Կրթության և գիտության նորանշանակ 

նախարար Արայիկ Հարությունյանը, հանդես գալով հայտարարությամբ, 

առաջնահերթ լուծելի խնդիրներից  է համարել նաև ՇՊՀ-ում ստեղծված իրավիճակը:  

Ուստի կոչ ենք անում այս պատասխանատու ժամանակաշրջանում տուրք 

չտալ գործադուլ և դասադուլ անելու հայտարարություններին և սպասել 

նախարարության կողմից  նախատեսվող օբյեկտիվ և իրավական լուծումների: 

                                                                                                             ՇՊՀ ռեկտորատ 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 



 

Ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր՝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ս. Մինասյան 

Ռեկտորատի քարտուղար, 

գիտական քարտուղար՝ 

  

Կ.Պետրոսյան 

 

 

 

 

Ուսումնամեթոդական 

գործընթացի կառավարման և 

գործատուների հետ 

համագործացկության կենտրոնի 

տնօրեն - պրոռեկտոր՝ 

  

 

 

 

Ե. Սերոբյան 

Ռեկտորի խորհրդական՝  Ս. Շահպարոնյան 

Ռեկտորի օգնական՝  Ա.Հովհաննիսյան 

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, 

  

Բ. Պողոսյան 

 

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Ա.Սարգսյան                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Վ. Խաչատրյան 

 

 

 

 

Ռ. Քալաջյան 

 

 

Թ. Խաչատրյան 



Սոցիալական իրավունքի 

ֆակուլտետի դեկան՝ 

Իրավաբանական 

ծառայությունների, 

փաստաթղթերի պահպանման և 

արխիվացման հատուկ բաժնի 

վարիչ՝  

 

 

          

 

Օ. Հովհաննիսյան 

 

 

 

 

Ն. Միրզոյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


