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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 41 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 24.05.2018թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 14 (տասնչորս) անդամից 13-ը (տասներեքը): 

 

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

13.  Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի 

դեկան 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Համալսարանում ուսումնական գործընթացի բնականոն ընթացքի 

շարունակման և չխաթարման մասին 

Հաղ.՝ ռեկտորի պարտականությանների կատարող՝ Ե. Սերոբյան 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Համալսարանում ուսումնական գործընթացի բնականոն ընթացքի շարունակման 

և չխաթարման մասին 

Ռեկտորի պարտականությաններ կատարող պարոն Սերոբյանի կողմից  ներկայացվեց, 

որ վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում ապատեղեկատվություն և հերյուրանքներ են 

տարածվում համալսարանի շուրջ, որոնք  պետական ավարտական քննաշրջանի 

պատասխանատու պահին տեղիք են տալիս ավելորդ լարվածության, ուստի առաջարկեց  

ռեկտորատի անունից հանդես գալ   հայտարարությամբ: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ս. Շահպարոնյանը, Ռ. Քալաջյանը, Վ. Խաչատրյանը, Բ. Պողոսյանը,   

Ռ. Մարդոյանը,  Թ. Մելիքյանը,   Օ. Հովհաննիսյանը: 

Ռեկտորատի անդամների կողմից  քննարկվեց և հաստատվեց հայտարարության 

տեքստը, որը տրվեց  հրապարակման համալսարանի կայքում, սոցիալական ցանցերում  և 

այլ լրատվամիջոցներում:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝    

Ռեկտորատի անունից հանդես գալ  հայտարարությամբ, այն  հրապարակել  

համալսարանի կայքում, սոցիալական ցանցերում  և այլ լրատվամիջոցներում: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝   

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

 

Հայտարարություն 

 

Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորատը համալսարանում տիրող 

իրավիճակի վերաբերյալ ելույթ ունեցող և կարծիք արտահայտող բոլոր անձանց և 

կազմակերպություններին կոչ է անում ցուցաբերել զսպվածություն և միմյանց 

նկատմամբ դրսևորել կիրթ և հարգալից վերաբերմունք: Սոցիալական ցանցերում 

ապատեղեկատվություն և հերյուրանքներ տարածելու փոխարեն բոլորին հորդորում 
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ենք ՇՊՀ-ին առնչվող և իրենց հուզող հարցերը տեղափոխել գործնական և 

իրավական հարթություն: 

Տեղեկացնում ենք նաև, որ Շիրակի պետական համալսարանում բոլոր 

գործընթացներն ընթանում են բնականոն հունով և օրենքի տառին 

համապատասխան: Պատրաստ ենք լսելու ցանկացած կառուցողական առաջարկ՝ ի 

նպաստ համալսարանի զարգացման: 

  

ՇՊՀ ռեկտորատ 
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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   



5 
 

ֆակուլտետի դեկան՝ 

Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան՝  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  

դեկան՝  

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան՝ 

Անձնակազմի կառավարման և 

իրավական ապահովման բաժնի 

վարիչ՝  

 

 

          

Բ. Պողոսյան 

 

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

 

 

Ն. Միրզոյան 
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