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«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը 

հայտարարում է բաց մրցույթ՝ «Բնագիտամաթեմատիկական» ֆակուլտետի դեկանի 

թափուր պաշտոնի համար:  

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի մրցույթն անցկացվելու է 2018թ. 

փետրվարի 12-ին` ժամը 15:00, «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամի բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի Ա2-7 

սենյակում: 

Ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի մրցույթին կարող են մասնակցել 

գիտական կոչում (դոցենտի կամ պրոֆեսորի) և գիտական աստիճան 

(գիտությունների թեկնածուի կամ դոկտորի) ունեցող այն անձինք, ովքեր վերջին 

տաս տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում ունեն առնվազն հինգ 

տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ:  

Դեկանի թափուր պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 

ներկայացնել առաջադրման վերաբերյալ հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

ա. ֆակուլտետի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից առաջադրվելու 

դեպքում՝ նիստի արձանագրության հիման վրա կազմված համապատասխան 

որոշումը և թեկնածուի համաձայնությունը (դիմում-հայտը), իսկ 

ինքնաառաջադրման դեպքում՝ ռեկտորին հասցեագրված դիմում, 

բ. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ, 

գ. աշխատանքային գրքույկից քաղվածք, 

դ. Ինքնակենսագրություն, 

ե. բարձրագույն կրթության դիպլոմ(ներ)ի պատճեն(ներ)ը, 

զ. գիտական աստիճան(ներ)ը և գիտական կոչում(ներ)ը հաստատող 

փաստաթղթերի պատճեն(ներ)ը, 

է. տպագրված գիտական և մեթոդական աշխատանքների հաստատված ցուցակը, 

ը. ՇՊՀ ֆակուլտետի հնգամյա զարգացման ծրագիր (հայեցակարգ)՝ փակ և 

ստորագրված փաթեթով, որը բացվում է հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից 

հետո, 

թ. պարգևների, մրցանակների և պատվավոր կոչումների վերաբերյալ տվյալներ:  

Մրցույթին մասնակցելու պահանջվող փաստաթղթերի պատճեններն ու 

բնօրինակները ներկայացնել 2018թ. դեկտեմբերի 19-ից մինչև 2018 թվականի 

հունվարի 19-ը ներառյալ` ժամը 09.00-ից 18.00 (բացի հանգստյան և ոչ 

աշխատանքային օրերից), «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամի գիտական քարտուղարին (հասցեն՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, 

3126, Պարույր Սևակ 4, Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան, 

վարչական մաս, 5-րդ սենյակ, գիտական քարտուղար Կարինե Պետրոսյանին): 

Փաստաթղթերը համեմատելուց հետո բնօրինակները վերադարձվում են: 

Թափուր պաշտոնի հավակնորդների առաջադրման, ընտրության անցկացման, 

ֆակուլտետի դեկանի նշանակման և նրա հետ աշխատանքային պայմանագրի 



կնքման կարգը սահմանվում է ՇՊՀ գիտական խորհրդի կողմից 2017թ. ապրիլի 11-

ին հաստատված «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի ֆակուլտետի դեկանի ընտրության կանոնակարգով:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՇՊՀ գիտական քարտուղար Կարինե 

Պետրոսյանին (հեռ.՝ (093) 965 566, (0312) 2 84 69, էլ. փոստի հասցե 

karine_petrosyan@shsu.am): 

 

 


