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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 40 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 21.05.2018թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 14 (տասնչորս) անդամից 12-ը (տասներկուսը): 

 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

 

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի պարտականություններ կատարող 

2.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական, 

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

4. Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ,  

5.  Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

7.  Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն 

8. Թ. Խաչատրյան՝ գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

9. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

փոխտնօրեն  

10. Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան  

11.  Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան  

12.  Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի 

դեկան 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Համալսարանի  ուսումնական պլաններում եղած փոփոխությունների մասին  

Հաղ՝ ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյան 

2. Մագիստրական կրթական ծրագրով  I փուլի   ընդունելության  և դիմում- հայտի 

նոր ձևաթղթի հաստատման  մասին  

Հաղ՝ ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյան 

3. Հեռակա համակարգում սովորող ուսանողներին  կրեդիտ- պարտքերի, հեռացման  

և այլ ուսումնական գործընթացների  վերաբերյալ ժամանակին տեղեկատվության 

տրամադրման   մասին  

Հաղ՝ ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյան 

4.  Վարձավճարի պարտք ունեցող սոցիալապես  անապահով  ուսանողներին   

դրամական օգնություն հատկացնելու մասին  

Հաղ՝ ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյան 

5. ՇՊՀ-ի ամառային ճամբարի կազմակերպման մասին 

Հաղ՝ ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյան 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 Համալսարանի  ուսումնական պլաններում եղած փոփոխությունների մասին 

Ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյանը  խոսեց ուսումնական 

պլանների փոփոխությունների մասին, ֆակուլտետների դեկաններին այս հարցի 

առնչությամբ  նրա կողմից տրվեցին հանձնարարականներ: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հանձնարարել ֆակուլտետների   դեկաններին  ուսումնական պլաններում եղած 

փոփոխությունները վերհանել, ինչպես նաև ամբիոնի վարիչներին հանձնարարել կատարել 

նախնական դասաբաշխում: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Մագիստրական կրթական ծրագրով  I փուլի   ընդունելության  և դիմում- հայտի նոր 

ձևաթղթի հաստատման  մասին  

Հաղ՝ ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյան 

Պարոն Ե. Սերոբյանը հանձնարարեց ֆակուլտետների դեկաններին  մագիստրական 

կրթական ծրագրով  I փուլի   ընդունելության  հետ կապված կազմակերպչական  
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աշխատանքների  իրականացում, ինչպես նաև  ներկայացրեց, որ համալսարանի 

աշխատակիցներ Գ. Ասատրյանի և Է. Զարգարյանի կողմից  մշակվել է մագիստրական 

կրթական ծրագրով    ընդունելության   դիմում- հայտի  ձևաթղթի  նոր ձև, որը ներկայացվեց 

ռեկտորատին և առաջարկվեց քննարկել այն:   

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝    

 1. Հանձնարարել ֆակուլտետների   դեկաններին  մագիստրական կրթական ծրագրով  I 

փուլի   ընդունելության  հետ կապված կազմակերպչական  աշխատանքների  իրականացում 

 2. Հաստատել մագիստրական կրթական ծրագրով    ընդունելության   դիմում- հայտի   

ձևաթղթի նոր ձևը: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝   

Կողմ՝12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Հեռակա համակարգում սովորող ուսանողներին  կրեդիտ- պարտքերի, հեռացման  և 

այլ ուսումնական գործընթացների  վերաբերյալ ժամանակին տեղեկատվության 

տրամադրման   մասին  

Հաղ՝ ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյան 

Պարոն Սերոբյանը հանձնարարականներ տվեց ֆակուլտետների դեկաններին և 

ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնին՝ հեռակա համակարգում 

սովորող ուսանողներին ժամանակին տեղեկատվություն տրամադրել նրանց` կրեդիտ- 

պարտքերի, հեռացման  և այլ ուսումնական գործընթացների  վերաբերյալ: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հանձնարարել ֆակուլտետների   դեկաններին  և ուսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման կենտրոնին՝ հեռակա համակարգում սովորող ուսանողներին ժամանակին 

տեղեկատվություն տրամադրել նրանց կրեդիտ- պարտքերի, հեռացման  և այլ ուսումնական 

գործընթացների  վերաբերյալ: 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Վարձավճարի պարտք ունեցող սոցիալապես  անապահով  ուսանողներին   

դրամական օգնություն հատկացնելու մասին  

Քննարկվեցին   հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի անգլերեն 

լեզվի  և գրականության  բաժնի հեռակա  ուսուցման երկրորդ կուրսի ուսանողուհի  Նելլի 

Հրանտի Նահապետյանի,  դեկորատիվ կիրառական արվեստ մասնագիտությամբ  առկա 

ուսուցման I կուրսի  ուսանող Կարեն Մանվելի Պողոսյանի, սերվիս մասնագիտությամբ 

հեռակա ուսուցման առաջին կուրսի ուսանողուհի Մարի Վաչագանի Գրիգորյանի,  

սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի իրավագիտության բաժնի  առաջին 
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կուրսի մագիստրոս Ռոզա Միքայելի Միքայելյանի, հոգեբանության բաժնի  

մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողուհի Ռուզաննա Վաղինակի Աբգարյանի և 

ռազմական ամբիոնի ՆԶՊ առկա ուսուցման համակարգի  առաջին կուրսի ուսանող 

Հովհաննես Արթուրի Գևորգյանի    դիմումներն  ուղղված համալսարանի ռեկտորին առ այն,  

որ առաջինն ունի չորս անչափահաս երեխաներ,  Մարի Վաչագանի Գրիգորյանը,   Ռոզա 

Միքայելի Միքայելյանն  ու  Հովհաննես Արթուրի Գևորգյանը    սոցիալապես անապահով են, 

համապատասխանաբար ՝ 31,94,  35.70 և 32, 76 միավորներով,  դժվարանում են  վճարել 

վարձավճարի պարտքը,  խնդրում են  աջակցել: 

            Կարեն Մանվելի Պողոսյանը խնդրում է զեղչել ուսման վարձը կանոնակարգի 3.6.12 

կետի համաձայն: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝   

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան  Թ. Մելիքյանը և 

սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան Օֆելյա Հովհաննիսյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի  հեռակա 

բաժնի երկրորդ կուրսի  ուսանողուհի Նելլի Հրանտի  Նահապետյանի, դեկորատիվ 

կիրառական արվեստ մասնագիտությամբ  առկա ուսուցման I կուրսի  ուսանող Կարեն 

Մանվելի Պողոսյանի,  սերվիս մասնագիտությամբ հեռակա ուսուցման առաջին կուրսի 

ուսանողուհի Մարի Վաչագանի Գրիգորյանի,  սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետի իրավագիտություն բաժնի  առաջին կուրսի մագիստրոս Ռոզա Միքայելի 

Միքայելյանի, ռազմական ամբիոնի ՆԶՊ առկա ուսուցման համակարգի  առաջին կուրսի 

ուսանող Հովհաննես Արթուրի Գևորգյանի   դիմումները բավարարել՝ նրանց  ուսման վարձի 

պարտքերը մարել ՇՊՀ  2018թ.-ի §Եկամուտներ և ծախսեր¦ նախահաշվի  Հավելված 5/1-ի 2-

րդ կետով նախատեսված §Դրամական աջակցության ծախսեր¦ հոդվածից՝  հատկացնելով  

համապատասխանաբար. 

Նելլի Հրանտի  Նահապետյանին՝   88 600 (ութսունութ  հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, 

Կարեն Մանվելի Պողոսյանին՝  37.000 (երեսունյոթ   հազար)  ՀՀ դրամ, 

Մարի Վաչագանի Գրիգորյանին՝   37.000 (երեսունյոթ   հազար)  ՀՀ դրամ, 

Ռոզա Միքայելի Միքայելյանի՝   102. 000 (հարյուրերկու  հազար)  ՀՀ դրամ, 

Հովհաննես Արթուրի Գևորգյանին՝  150 000(հարյուրհիսուն հազար) ՀՀ դրամ,     

 Ռուզաննա Վաղինակի Աբգարյանի  դիմումը չբավարարել՝ հիմքեր չունենալու պատճառով: 

             

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

Կողմ՝12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

5. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի ամառային ճամբարի կազմակերպման մասին 

Հաղ՝ ռեկտորի պարտականությունների կատարող Ե. Սերոբյան 
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Պարոն Ե. Սերոբյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկա ամառային արձակուրդի ամիսների 

ընթացքում նախատեսվում  է համալսարանի ուսանողության և պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի մասնակցությամբ,  ըստ ցանկության, ամառային ճամբարի կազմակերպման 

գործընթացի իրականացում՝ վճարովի հիմունքներով: 

Ամառային ճամբարի ստեղծման նպատակն է ինչպես ինտելեկտուալ շփումների և 

համագործակցության ավելացումը, այնպես էլ հանգստի ճիշտ կազմակերպումը 

ուսանողության և ՊԴ-ի կազմի համար: 

Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ հարցի լրիվ հստակեցումից հետո տեղեկատվությունը 

կտրամադրվի ուսանողությանն ու դասախասական կազմին: 
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Ռեկտորատի նախագահ՝   

ռեկտորի պարտականություններ 

կատարող՝  

 

 

 

 

կատարողնախագահ, ռեկտոր՝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ե. Սերոբյան 

Ռեկտորատի քարտուղար, 

գիտական քարտուղար՝ 

 

 

 

 

 

Կ.Պետրոսյան 

 

 

 

 

Ռեկտորի խորհրդական՝ 

Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, 

ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվ.    բաժնի 

վարիչ-գլխավոր հաշվապահ՝ 

Արհեստակցական 

կազմակերպության նախագահ՝ 

Գիտական  քաղաքականության, 

որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն՝ 

Արտաքին համագործակցության 

և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն՝ 

Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ 

կենտրոնի տնօրեն՝ 

Ուսումնամեթոդական 

գործընթացի կառավարման 

կենտրոնի փոխտնօրեն՝ 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Ս. Շահպարոնյան 

 

 

 

 

Ռ. Քալաջյան 

 

Վ. Խաչատրյան 

 

 

Ա. Սարգսյան 

 

 

Հ. Մելքոնյան 

 

 

 

Թ. Խաչատրյան 

 

 

Ն. Ավետիսյան 

   

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան՝ 

Հումանիտար գիտությունների և 

  

Բ. Պողոսյան 
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արվեստի ֆակուլտետի դեկան՝  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  

դեկան՝  

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան՝ 

Անձնակազմի կառավարման և 

իրավական ապահովման բաժնի 

վարիչ՝  

 

 

          

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

 

 

Ն. Միրզոյան 
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