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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Կրթության, գիտության, արվեստի ու արհեստների հարուստ ավանդույթներ 

ունեցող Գյումրիում (նախկին՝ Լենինական), կարևորելով բարձրագույն կրթության 

սեփական դարբնոց ունենալու անհրաժեշտությունը, 1934 թվականին ՀՍՍՀ 

ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի որոշմամբ հիմնվում է Լենինականի 

մանկավարժական ինստիտուտը (ԼՄԻ): Առաջին տարիներին ԼՄԻ-ին ունեցել է երեք 

ֆակուլտետ՝ հայոց լեզվի և գրականության, ֆիզիկամաթեմատիկական և 

պատմության՝ շուրջ 100 ուսանողներով:  

Նախապատերազմական համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում՝ 

ընդամենը 5-6 տարում, նորաստեղծ ուսումնական հաստատությունը կարողացավ 

ինքնահաստատվել ոչ միայն իր աշխատակիցների ու բուհի ղեկավարության 

(ռեկտորներ՝ Ս. Մովսիսյան-1935-37թթ., Մ. Մարգարյան-1937-47 և 1956-60թթ.) 

հետևողական ու նպատակամետ գործունեության շնորհիվ, այլև երևանյան 

գործընկեր համալսարանների ու ինստիտուտների լավագույն մասնագետների 

աջակցությամբ: Այդ ժամանակահատվածում ԼՄԻ-ն տվեց 375 շրջանավարտներ, 

որոնք համալրեցին Լենինականի և Հայաստանի հյուսիսային շրջանների 

մանկավարժների շարքերը՝ լծվելով մատաղ սերնդի կրթության ու 

դաստիարակության ազգանվեր գործին:  

Լենինականի մանկավարժականը, գիտակցելով իր պարտքը հայրենիքի 

նկատմամբ, չէր կարող անմասն մնալ Մեծ հայրենականից: Շատ դասախոսներ և 

ուսանողներ մեկնեցին ռազմաճակատ: Մասնակիցներից շուրջ 70-ը զոհվեցին, մի 

մասն էլ վերադարձավ հաղթողի փառքով՝ արժանացած մարտական շքանշանների ու 

մեդալների: 1949-51թթ. ԼՄԻ-ում սովորող 1719 ուսանողներից 131-ը մասնակցել էին 

Մեծ հայրենականին: Նույնիսկ պատերազմի տարիներին ինտիտուտը չի 

դադարեցրել իր գործունեությունը, աջակցելով հայրենիքի պաշտպանության սուրբ 

գործին, և վերոնշյալ  ուսանողներից  391-ը պարգևատրվել են ՍՍՀՄ մեդալներով ու 

շքանշաններով, իսկ նրանցից Աշոտ Ամատունին արժանացել է Սովետական 

Միության հերոսի բարձր կոչման: 

Հետպատերազմյան առաջին տարիները նույնպես լուրջ փորձություն էին 

մանկավարժականցիների համար (ռեկտորներ՝ Շ. Ազնաուրյան-1947-53թթ., Հ. 

Գևորգյան-1953-56թթ.), որը նույնպես պատվով հաղթահարվեց ու շարունակվեց 

բուհի բնականոն գործունեությունը:  

1949թ.-ին ՀՍՍՀ կառավարության հատուկ որոշմամբ ԼՄԻ-ն կոչվեց հայ մեծ 

լուսավորիչ Միքայել Նալբանդյանի անունով: Բուհի նոր վերելքին, 

գիտամանակավարժական բուռն գործունեությանն իրենց դասախոսական 

աշխատանքով մասնակցել են հայրենի գիտության ու արվեստի նշանավոր շատ 

երախտավորներ: Համալրվում է ԼՄԻ պրոֆեսորադասախոսական և ուսանողական 

կազմը, ներդրվում են նոր մասնագիտություններ, ընդլայնվում նյութատեխնիկական 
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բազան: 50-ականների առաջին կեսին բուհում սովորում էին ավելի քան 400 

ուսանողներ: 

 Սակայն այդ վերելքը մասամբ դանդաղում է՝ պայմանավորված 1960 

թվականին ԼՄԻ-ի կարգավիճակի փոփոխմամբ. այն դարձավ Երևանի Խ. Աբովյանի 

անվան մանկավարժական ինստիտուտի մասնաճյուղ: Դրա արդյունքում կրճատվում 

է ընդունելությունը, պրոֆեսորադասախոսական կազմը, միավորվում են որոշ 

ամբիոններ:  

ԼՄԻ ուսումնամեթոդական, գիտական ու մշակութային գործունեության, նրա 

վարկանիշի ու հեղինակության հետագա աճի համար առավել բարենպաստ 

ժամանակահատված  սկսվեց 1966թ.-ից (ռեկտոր՝ Կ. Հովսեփյան-1960-94թթ.), երբ 

վերականգնվեց բուհի ինքնուրույն կարգավիճակը: 

1984-ին ՍՍՀՄ Գերագույն սովետի նախագահության հրամանագրով 

Լենինականի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը 

պարգևատրվել է «Պատվո նշան» շքանշանով՝ որակյալ մասնագետների 

պատրաստման և մանկավարժության բնագավառում գիտական 

հետազոտությունների զարգացման գործում ունեցած վաստակի համար: 

Լենինականի մանկավարժականի համար լուրջ մարտահրավեր էր 1988-ի 

աղետալի երկրաշարժը, դրա պատճառած մարդկային անդառնալի ու 

նյութատեխնիկական բազայի զգալի կորուստները, ստեղծված իրավիճակի 

հաղթահարումը, բնականոն կյանքի ու գործունեության համար անհրաժեշտ 

պայմանների ապահովումը: Ի պատիվ նալբանդյանցիների՝ նրանք, դրսևորելով 

միասնական ու համախբված մոտեցում, ջանքերի գերլարում և նվիրվածություն, 

կարողացան պատվով դուրս գալ նաև այս փորձությունից: Հետաղետյան բավականին 

երկար ժամանակահատվածից սկսած մինչև համալսարանի կարգավիճակ 

ստանալու տարիները ներառյալ (ռեկտորներ՝ Կ. Հովսեփյան-1960-94թթ., Ս. 

Սարգսյան-1994-97թթ., Հ. Հարությունյան-1997-2002թթ., Վ. Գրիգորյան-2002-2016թթ., 

Ս. Մինասյան-2016-18թթ.)՝ Շիրակի մայր բուհում հսկայածավալ աշխատանքներ են 

իրականացվել թե՛ ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և 

մարզամշակութային ոլորտների վերականգնման, արդիականցման, և թե՛ 

համապատասխան մասնագիտական կադրերի պատրաստման և անհրաժեշտ 

նյութատեխնիկական բազայի ստեղծման ու համալրման ուղղությամբ: 

Այսօր՝ իր իննսունամյակի շեմին արդեն, Շիրակի պետական համալսարանը, 

որպես Լենինականի, հետագայում նաև Գյումրու պետական մանկավարժականի 

լիիրավ իրավահաջորդ, շարունակում է մնալ լավագույն ավանդույթների կրողն ու 

ստեղծագործաբար շարունակողը: 

Գիտակցելով նորանկախ հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքն ու 

պատասխանատվությունը, դաստիարակվելով իրենց հայրերի ու պապերի 

հերոսական օրինակով՝ խիզախությամբ ու նվիրվածությամբ առանձնացան նաև ՇՊՀ-

ի ուսանողներն, աշխատակիցներն ու շրջանավարտները 2020թ.-ի 

քառասունչորսօրյա գոյամարտի ժամանակ: Ցավոք, նրանցից 36-ը տուն 
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չվերադարձան, դառնալով հավերժի ճամփորդներ՝ իրենց անձնազոհությամբ, մինչև 

արյան վերջին կաթիլը պայքարելով նենգ թշնամու դեմ:  Այսօր էլ նրանք  

շարունակում են ապրել լուռ ներկայությամբ ՇՊՀ-ի Հիշատակի անկյունում: 

Այսօր արդեն Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի 

(ռեկտորի պաշտոնակատար՝ Ե. Սերոբյան) չորս ֆակուլտետներում՝ հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի, բնագիտամաթեմատիկական, սոցիալական 

գիտությունների և իրավունքի, մանկավարժության և առանձնակի ամբիոնի 

կարգավիճակ ունեցող ռազմական ամբիոնում, առկա և հեռակա համակարգերի 

բակալավրի 34 կրթական ծրագրով սովորում են շուրջ 1900 ուսանողներ, 

մագիստրատուրայի 21 կրթական ծրագրերով՝ 450, իսկ հետազոտողի կրթական 

ծրագրերի 7 ոլորտներում՝ 12 ուսումնառող:  

 ՇՊՀ մասնագիտական 14 ամբիոնների աշխատանքներում ներգրավված են ՀՀ 

ԳԱԱ թղթակից մեկ անդամ, շուրջ  գիտությունների 20 դոկտորներ և պրոֆեսորներ, 

150 գիտությունների թեկնածուներ և դոցենտներ:   

ՀՀ-ում 2005 թվականից սկսված բուհական կրթության բարեփոխումների, 

միջազգայնացման գործընթացներում ակտիվ ներգրավվածություն է ունեցել  նաև 

ՇՊՀ-ն: Արդյունքում բուհում ներդրվել է կրեդիտների կուտակման և փոխանցման 

եվրոպական համակարգը, ընդլայնվել են միջազգային համագործակցության 

ոլորտներն ու գործընկերների շրջանակը՝ պայմանագրեր են կնքվել  շուրջ 30 

եվրոպական, 20՝ ԱՊՀ և 40՝ հայաստանյան բուհերի ու այլ կազմակերպությունների 

հետ: Հիմնվել են նոր կառուցվածքային ստորաբաժումներ, ուսումնական 

լաբորատորիաներ ու կրթական ծրագրեր, արդիականացվել ու համակարգչային 

տեխնիկայով հագեցվել են մի շարք մասնագիտական լսարաններ: 

Ամփոփելով՝ պետք է փաստենք, որ այժմյան ՇՊՀ-ում տարիների կուտակած  

հաջողված փորձը, արհեստավարժ հանրույթը, ուսումնագիտակրթական ներուժը, 

նյութական և ոչ նյութական ռեսուրսներն այն բավարար նախադրյալներն են, որոնց 

առկայության պարագայում կարող ենք և պետք է գնանք զարգացման։  
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2018-2022ԹԹ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Ուսումնական գործընթաց 

1. Մասնագիտական ամբիոնների և լավագույն մասնագետների հետ համատեղ 

աշխատանքի արդյունքում համալսարանը ձեռք բերեց մագիստրոսական երեք 

կրթական ծրագրերի լիցենզիաներ՝ 072101.08.7 «Կենսատեխնոլոգիա», 

011302.04.7 «Լոգոպեդիա», 011302.04.7 «Հատուկ մանկավարժություն», ինչպես 

նաև  բակալավրի առկա ուսուցման 101501.01.6 «Զբոսաշրջություն» կրթական 

ծրագրի լիցենզիա: Ներկայումս ակտիվ աշխատանքներ ենք տանում նաև 

042101.01.6 «Իրավագիտություն»  բակալավրի առկա ուսուցման կրթական 

ծրագրի լիցենզիայի ձեռքբերման համար:  

2. ՇՊՀ-ի գործունեության կարևոր առանցքային ցուցանիշներից է 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի, մասնավորապես՝ նոր թողարկվող 

մասնագիտությունների, իրականացման համար անհրաժեշտ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմով ապահոված լինելը, որն ուսանողների 

կողմից կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման հիմնական 

գրավականներից մեկն է: ՇՊՀ-ն նոր թողարկվող վերոնշյալ  կրթական 

ծրագրերի համար կարողացել է համապատասխան մարդկային և 

նյութատեխնիկական ռեսուրսներ ապահովել, ինչն էլ թույլ է տալիս 

արձանագրել այդ մասնագիտությունների կայացումը: 

3. Համավարակով պայմանավորված աննախադեպ մարտահրավերների 

պարագայում, ՇՊՀ-ն, դրսևորվելով կառավարման ճկունություն, կարողացավ 

աշխատանքներն արագ վերակազմակերպել այլ ձևաչափերի և գործիքակազմի 

միջոցով, ընդ որում՝ դրանք ամրագրելով համապատասխան ներքին 

իրավական ակտերով։ Մասնավորապես՝ ուսումնական գործընթացի 

անընդհատությունն ապահովելու,  արդյունավետ կազմակերպման և պատշաճ 

վերահսկողության ապահովման համար ներդրվեցին առցանց ուսուցման 

կազմակերպման սկզբունքներ և գործուն մեխանիզմներ, իսկ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողական համակազմի համար 

կազմակերպվեցին նախապատրաստական պարապմունքներ-

վերապատրաստումներ՝ էլեկտրոնային հարթակներում (առցանց ուսուցման 

միջավայրում) իրենց գործունեության կազմակերպման արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով։ 

 

 

 



7 
 

Գիտահետազոտական գործընթաց 

Գիտական միջավայրի խթանման և բարելավման շնորհիվ. 

1. գրանցել ենք ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող 

գիտահետազոտական նախագծերի թվի զգալի աճ նախորդ տարիների 

համեմատ, մասնավորապես. 

• պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ գիտական 

դրամաշնորհների շրջանակներում համալսարանի չորս գիտական խմբերի 

կողմից իրականացվել են գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության 6 ծրագրեր (նախկինում  ընդամենը մեկ գիտական խմբի 

կողմից իրականացվել է 2 ծրագիր), 

• համալսարանի գիտական խմբերից մեկը ճանաչվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ 

Գիտության կոմիտեի և «Հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան 

հիմնադրամի» կողմից անցկացվող Գիտական հետազոտությունների 

համատեղ ծրագրերի աջակցության միջազգային մրցույթի շահառու-

հաղթող: 

2. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի 

պահպանման և զարգացման ծրագրի շրջանակում համալսարանի մեկ այլ 

գիտական խումբ իրականացրել է գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության բազային ֆինանսավորման ամենամյա ծրագրեր: 

3. Հետբուհական կրթության բնագավառում ներդրվել են թվով 3 հետազոտական 

նոր կրթական ծրագրեր՝ Գ.00.04 «Կենսաքիմիա», Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա 

ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում», ԻԴ.03.01 

«Աշխարհագրություն»,  ինչի արդյունքում 2021թ.-ին գրանցվել է հայցորդների 

թվի աննախադեպ աճ. վերջին տարիների մեկական հայցորդների փոխարեն 

2021թ.-ին ունենք 8 հայցորդ: 

4. ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից գիտական պարբերականններին ներկայացվող 

պահանջների խստացման պարագայում «ՇՊՀ գիտական տեղեկակգիրը» եղել 

և անընդմեջ մնացել է ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից երաշխավորված պարբերականների 

անվանացանկում, իսկ 2021թ.-ից սկսած ինչպես տեղեկագրին, այնպես էլ 

տեղեկագրում տպագրվող յուրաքանչյուր հոդվածի տրվում է օբյեկտի թվային 

նույնացուցիչ  /DOI/ : 

 

Ֆինանսական կայունության ապահովում 

Կառավարման գործընթացում կայացրած մի շարք որոշումների արդյունքում 

հաջողվել է հասնել ֆինանսական կայունության, մասնավորապես. 

1. կատարվել է հաստիքացուցակի օպտիմալացում՝ միտված աշխատանքի 

արդյունավետ կազմակերպմանը (չնայած այս առումով ՀՀ դատարանների 

որոշակի վճիռները կաշկանդել և կաշկանդում են գործընթացն առավել 

ամբողջական դարձնել): 

http://www.scs.am/files/hraver-gk-hhrh-2020.docx
http://www.scs.am/files/hraver-gk-hhrh-2020.docx
http://www.scs.am/files/hraver-gk-hhrh-2020.docx
http://www.scs.am/files/hraver-gk-hhrh-2020.docx
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2. Գնումների գործընթացի կազմակերպումը ներքին համապատասխան 

ստորաբաժանումից փոխանցվել է մասնագիտացված կազմակերպության՝ 

նպատակ հետապնդելով ապահովել գործընթացի պրոֆեսիոնալ 

իրականացում և ֆինանսական միջոցների խնայողություն: 

3. Ծախսային մասում ապահովվել է գերխնայողական ռեժիմ (վառելիք, 

ներկայացուցչական ծախսեր, ընթացիկ վերանորոգում):  

4. Մարզում շրջանավարտների թվի ակնհայտ նվազման  պայմաններում 

ապահովվել է ուսանողական համակազմի աճ՝ (ստորև ներկայացնում ենք 

վերջին 10 տարիներին ՇՊՀ ընդունված և ավարտած ուսանողների 

թվաքանակների ամփոփ տվյալները)․ 

 

 

5. Ապահովվել է խիստ թերբեռնված խմբերի թվաքանակի աստիճանական 

նվազում՝ ի հաշիվ մասնագիտությունների հայտագրման ճիշտ 

քաղաքականության։ 

 

Այլընտրաքային ծառայություններ 

ՇՊՀ-ն, մասնակցելով համապատասխան մրցույթներին, ՀՀ ԿԳՄՍ 

նախարարության կողմից երաշխավորվել է որպես. 

ա/ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք 

(հավաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաստում իրականացնող 

կազմակերպություն, 

բ/ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող 

կազմակերպություն (ընդ որում՝ ՇՊՀ-ն հանրապետությունում առայժմ միակ 

կազմակերպությունն է, որ վերապատրաստումներ իրականացնելու եռամյա 
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իրավունք է ստացել հանրակրթական բոլոր առարկաների համար), ըստ այդմ 

իրականացվել են հանրակրթական դպրոցների տնօրենների և հերթական 

ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստումներ։  

 

Ենթակառուցվածքների զարգացում 

1. ՀՀ Կառավարության աջակցությամբ, սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում 

կապիտալ վերանորոգվել է ՇՊՀ ավագ դպրոցի սպորտդահլիճը։ 

2. Միջազգային համագործակցության Էրազմուս+ ABioNet ծրագրի 

շրջանակներում, ինչպես նաև ՇՊՀ հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ 

հիմնվել են ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած 

կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա և համակարգչային տեխնիկայով 

կահավորված լսարան:  

3. 2018-20թթ. իրականացված մեկ այլ՝ BOOST ծրագրի շրջանակներում 

արդիականացվել է բուհի արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի և վարչական որոշ 

ստորաբաժանումների համակարգչային բազան: 

4. Տեղադրվել և գործարկվել է հակահրդեհային կենտրոնացված ազդանշանային 

համակարգ: 

5. Գրադարանային ֆոնդը համալրվել է ավելի քան 2500 անուն տպագիր և 150 

անուն էլեկտրոնային մասնագիտական և գեղարվեստական գրքերով: 

 

 

 

Ոչ թե անհիմն  լավատեսություն, այլ կատարված աշխատանքի հիման 

վրա ձևավորված իրատեսական համոզվածություն առ այն, 

որ ինչ արվել, արվում և արվելու է` հաջողությամբ է պսակվելու… 
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ՇՊՀ-Ի  Ա Ռ Ա Ք Ե Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ը 

 

Հայաստանի Հանրապետության կայուն առաջընթացի երաշխիքներից մեկը 

կրթության, մասնավորապես՝ բարձրագույն կրթության զարգացումն է: Այս 

համատեքստում ՇՊՀ-ն՝ որպես Հայաստանի մարզային ամենամեծ բուհը, ունի իր 

առաքելությունն ու տեսլականը: 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը 

կրթական, գիտական և մշակութային հաստատություն է, որի առաքելությունն 

աշխատաշուկայի պահանջները բավարարող անհրաժեշտ մասնագիտական 

գիտելիքներով, համապատասխան կարողություններով և հմտություններով 

մրցունակ մասնագետների պատրաստումն է բակալավրի, մագիստրոսի և 

հետազոտողի կրթական աստիճաններում՝ մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

իրականացման միջոցով: ՇՊՀ կարևոր  հանձնառությունն է նաև սփյուռքի 

հայկական համայնքների համար կրթական, գիտական և մշակութային 

ծառայությունների կազմակերպումն ու իրականացումը: 

ՇՊՀ-ի գործունեությունը միտված է իր առաքելությունից բխող հետևյալ 

նպատակներին.  

1. Կրթական, գիտական և մշակութային ծառայությունների մատուցման որակի 

ապահովման գերակայության սկզբունքով ՇՊՀ-ի գործունեության 

իրականացման ապահովումը` նկատի ունենալով բուհի շահակիցների 

պահանջները, բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից:  

2. Արտաքին և ներքին շահակիցների հետ մասնակցային համագործակցության և 

հաշվետվողականության մշակույթի ձևավորումը՝ նպաստելով 

հասարակությանը մատուցվող կրթական, գիտական, մշակութային և այլ 

ծառայությունների թափանցիկության ապահովմանը:  

3. Բարեվարքության կանոնների խախտումների դեմ պայքարի իրականացում՝ 

համապատասխան մեխանիզմների բարելավմամբ և կիրառմամբ: 
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ՇՊՀ-Ի   Տ Ե Ս Լ Ա Կ Ա Ն Ը 

 

1. Դառնալ ուսումնական, գիտահետազոտական ու մշակութային մրցունակ 

հաստատություն, որն աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ կրթական 

ծառայություններ է մատուցում՝ փոփոխվելով և զարգանալով ժամանակակից 

մարտահրավերներին զուգընթաց:  

2. Դառնալ Գյումրի քաղաքի, Շիրակի մարզի, Հայաստանի Հանրապետության, 

նաև սփյուռքի հայկական համայնքների համար կրթական, գիտական և 

մշակութային որակյալ ծառայություններ իրականացնող կազմակերպություն՝ 

իր գործունեությունը ծավալելով եվրոպական կրթական համակարգ 

ինտեգրվելու պահանջներին համահունչ: 

3. Դառնալ համաեվրոպական ընդհանուր կրթական տարածք ներգրավված, 

ընդլայնված միջազգային հարաբերություններով հաստատություն, որն 

իրականացնում է միջազգային հաստատությունների հետ 

համագործակցության խթանման քաղաքականություն:  

4. Դառնալ «սովորող կազմակերպություն», որն իր գործունեության բոլոր 

ոլորտներում կարևորում է հարատև սովորելու միջավայրի առկայության և 

որակի մշակույթի ձևավորման ու շարունակական զարգացման 

անհրաժեշտությունը:  
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ՇՊՀ-Ի ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԵՆՏՐՈՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

ՇՊՀ գործունեությունը միտված է ուսանողի կրթական ձեռքբերումներին, 

ուսումնառությունից բավարարվածությանը և հաջողությունների ապահովմանը:  

 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇՊՀ-ում կարևորվում և արժևորում է յուրաքանչյուր աշխատողի և սովորողի 

ակադեմիական ազատությունը և բարեվարքությունը: 

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇՊՀ-ն իր գործողությունների համար կրում է հասարակական 

պատասխանատվություն, հետևողականորեն կատարում է հասարակության հանդեպ 

ստանձնած իր պարտավորությունները: 

 

ՀԱՐԳԱՆՔ ԵՎ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇՊՀ-ում կարևորվում է՝ 

• փոխադարձ հարգանքի և հանդուրժողականության մթնոլորտը,  

• ներքին կարգապահական նորմերի պահպանումը: 

 

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

ՇՊՀ-ում առաջնային է որոշումների կոլեգիալ կայացումը՝ պահպանելով 

բազմակարծության և ժողովրդավարության սկզբունքները։  
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ԳԵՐԱԿԱ  ՆՊԱՏԱԿ 

ԴԱՌՆԱԼ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԵՆՏՐՈՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ, 

ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

 

 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

Ո
Ւ

Ս
Ա

Ն
Ո

Ղ
Ա

Կ
Ե

Ն
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Ի
Ջ

Ա
Վ

Ա
Յ

Ր
 

1. Կրթական ծրագրերի բարելավում և որակի 

բարձրացում 

2. Արդիական և նորարար գիտական 

հետազոտությունների խթանում, 

գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների 

առևտրայնացում 

3. Կառավարման արդյունավետության և որակի 

բարելավում 

4. Ենթակառուցվածքների զարգացում 

5. Դիմորդների հավաքագրման գործընթացի խթանում և 

բազմազանեցում 

6. Արտաքին շահառուների հետ համագործակցության 

ոլորտների ընդլայնում, խթանում և բարելավում 

7. Ուսանողների առաջնորդության աջակցում և խթանում 

 

 



14 
 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ, ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ 

 

1. Կրթական ծրագրերի բարելավում և որակի բարձրացում 

 

Կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերանայում, 

բարելավում, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգերի 

բարելավում 

 

✓ Կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև վերջիններիս կիրարկումն ապահովող 

ներքին նորմատիվ իրավական ակտերի բովանդակային վերանայման և 

բարելավման արդյունքում նոր, պահանջարկ ունեցող, աշխատաշուկայի և 

որակավորումների ազգային շրջանակի պահանջներին համահունչ 

մասնագիտությունների ներդրում և պահանջարկ չունեցող 

մասնագիտությունների օպտիմալացում՝ որպես վերջնարդյունք ակնկալելով.  

ա/ որակյալ կրթական ծրագրերի,  ծառայությունների մատուցում, 

ուսանողների բավարարվածության և գոհունակության մակարդակի 

բարձրացում համալսարանում ստացած կրթությունից, 

բ/ առաջնորդվելով պետական գերակա շահով՝ սահուն (անցնցում) 

ձերբազատում խիստ թերբեռնված կուրսերից, ինչը լուրջ խոչընդոտ է ինչպես 

կրթության անհրաժեշտ որակի, այնպես էլ հիմնադրամի ֆինանսական 

կայունության ապահովման համար:  

✓ Ուսուցման էլեկտրոնային համակարգի շահագործում՝ միտված 

դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման գործընթացների 

բարելավմանը, դասավանդման ռեսուրսների մատուցման մատչելիությանը՝ 

որպես վերջնարդյունք ակնկալելով առաջիկա 5-10 տարիների ընթացքում 

ունենալ  ուսումնառության համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային ռեսուրսների 

ամբողջական փաթեթներ (տեսադասեր, էլեկտրոնային դասախոսություններ, 

մոդուլներ և այլն) կրթական բոլոր մակարդակների և ծրագրերի համար, 

ինչպես նաև էլեկտրոնային անանուն գնահատման հարթակ՝ ուսանողների 

կողմից դրանց գնահատման համար: 

✓ Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական և գիտամանկավարժական 

կարողությունների և հմտությունների զարգացման և կատարելագործման 

նպատակով առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում (ներքին ռեսուրսների 

կիրառման և այլ բուհերի հետ համագործակցության արդյունքում) ապահովել 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և ՏՏ 

կոմպետենցիաների զարգացմանը միտված վերապատրաստումների 

իրականացում: 
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✓ Երիտասարդ դասախոսների մասնագիտական, մանկավարժական և ՏՏ 

կոմպետենցիաների զարգացում՝ մենթորության մշակույթի խթանմամբ:  

✓ Որպես ակադեմիական ազնվության և բարեվարքության ապահովման 

գործիքներ՝ ներդնել անանուն և առցանց գնահատման համակարգեր: 

 

 

2. Արդիական և նորարար գիտական հետազոտությունների 

խթանում, գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների 

առևտրայնացում 

 

Գիտահետազոտական աշխատանքների միջազգայնացում, նորարար 

գիտական հետազոտությունների, այդ ամենում համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների ներգրավվածության 

խթանում,  համալսարանի գիտական ներուժի զարգացում և 

գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների առևտրայնացում, 

եկամուտների դիվերսիֆիկացում 

 

✓ Ներդնել գիտական գործունեության գնահատման մեխանիզմներ և 

վերջիններիս արդյունքային ցուցանիշները կիրառել գիտական 

գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգում. 

մասնավորապես՝ հիմք ընդունելով ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի կողմից 

առաջադրված «Գիտական գործունեության արդյունավետության ցուցանիշ»-ը 

հաշվելու մեթոդաբանությունը, կազմակերպել ՇՊՀ գիտական աշխատողների 

ամենամյա որակավորման գնահատում:  

✓ Գիտական համագործակցության ընդլայնում, գիտահետազոտական 

կենտրոնների հետ հնարավոր համատեղ ծրագրերի իրականացում: 

✓ Համալսարանում գիտական դպրոցների ձևավորման և զարգացման համար 

բարենպաստ միջավայրի ստեղծում: 

✓ Նկատի ունենալով համալսարանի գիտական առաջնահերթությունները, 

առկա գիտական ներուժը և վերջին տարիների գիտական ձեռքբերումները՝ ՀՀ 

գործող օրենսդրության և իրավակարգավորումների շրջանակում բազային 

շարունակական կրթության պրոբլեմային գիտամանկավարժական 

լաբորատորիայի հիմնում: 

✓ Համապատասխան ներքին իրավական ակտերի վերանայման, բարելավման 

միջոցով. 
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ա/ ազդեցության գործակցով ամսագրերում հոդվածների հրապարակումների 

խրախուսման գործիքակազմի  բազմազանեցում, 

բ/ գիտահետազոտական ծրագրերում ուսումնառողների և ՈՒԳԸ-ի 

ներգրավվածության խթանում, 

✓  Լեզվի կենտրոնի հիմնում՝ կահավորված ժամանակակից տեխնիկական 

միջոցներով (նկատի ունենալով շահառուների և գործընկերների հետ օտար 

լեզվով  բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու անհրաժեշտությունը), ինչը 

բուհի համար բացելու է նոր հնարավորություններ, մասնավորապես.  

• կենտրոնում ՇՊՀ ուսանողների և աշխատակիցների համար անգլերենի 

ուսուցումը կիրականացվի անվճար, ինչը կնպաստի այդ դասընթացներին 

առավել ներգրավվածություն ապահովելուն: Իսկ սա էլ իր հերթին 

կընդլայնի ու կբազմազանեցնի ակադեմիական շարժունության ու 

փոխանակման ծրագրերին մասնակցող ուսանողների ու աշխատակիցների 

շրջանակը՝ նրանց դարձնելով ավելի մրցունակ: Ինչպես նաև կխթանի 

միջազգային համագործակցության կրթական, գիտահետազոտական 

համատեղ ծրագրերում ՇՊՀ-ի մասնակցությունը, բուհի միջազգայնացման 

գործընթացը: 

• Հետագայում, ելնելով ժամանակի հրամայականից, ինչպես նաև 

մասնագիտական ու նյութատեխնիկական  բազայի հնարավորություններից, 

կարելի է կենտրոնում իրականացնել TOEFL և IELTS –ի դասընթացներ: 

✓ Բուհերի դիմորդների համար բջջային հավելվածի տեսքով, միասնական 

քննությունների թեստերին համանման, փորձնական թեստավորման ծրագրի 

ներդրում՝ հանրակրթական ուսումնական առարկաների գծով։  

✓ Ոչ մանկավարժական բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 

ունեցողներին մանկավարժի որակավորման շնորհում՝ մոդուլային ուսուցման 

լիցենզավորված լրացական կրթական ծրագրի իրականացմամբ:  

✓ Գիտամանկավարժական հետազոտությունների արդյունքների 

առևտրայնացում՝ կրթական վճարովի ծառայությունների մատուցմամբ:  

✓ Արտաքին շահառուների վերապատրաստումների շրջանակի ընդլայնում և 

բազմազանեցում (ուսուցիչներ, դպրոցի տնօրեններ, նախակրթարանների 

աշխատակիցներ և տնօրեններ, համայնքային ծառայողներ և այլն)՝ 

առաջարկելով գործընթացի կազմակերպման ինչպես առկա (լսարանային), 

այնպես էլ առցանց և հիբրիդային տարբերակներ։ 

✓ Գործատուների հետ համատեղ հետազոտական ծրագրերի իրականացում՝ 

միտված արդյունքների հնարավոր առևտրայնացմանը: 
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3. Կառավարման արդյունավետության և որակի բարելավում 

 

Կառուցվածքային փոփոխություններ, դրանից բխող հաստիքացուցակի 

վերանայում, կառավարման համակարգի բարելավում, հակակոռուպցիոն 

քաղաքականության խթանում, լավագույններին գնահատելու և խրախուսելու 

գործիքակազմի ներդրում, աշխատակիցների սոցիալական պայմանների 

բարելավմանը միտված սոցիալական ծրագրերի իրականացում 

 

✓ Կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով ներկայիս 

գործող ստորաբաժանումների կառուցվածքային փոփոխությունների 

իրականացում՝ փորձելով հաղթահարել առկա իրավական խոչընդոտները:  

✓ Համալսարանի գործունեության բոլոր ոլորտներում որակի կառավարման 

շրջափուլերի (պլանավորում, իրականացում, գնահատում, բարելավում) 

կիրառում, որակի ապահովման գործընթացներում ներքին և արտաքին 

շահակիցների ներգրավվածության ընդլայնում, կարիքների վերհանում, 

վերլուծություն:  

✓ Ուսումնական և անձնակազմի կառավարման համակարգերում էլեկտրոնային 

կառավարման համակարգի ներդրում՝ միտված աշխատանքի 

արդյունավետության բարձրացմանը (մասնավորապես՝ որպես վերջնարդյունք 

ակնկալելով առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ունենալ էլեկտրոնային 

հարթակ, որում համալսարանի և՛ ուսանողը, և՛ աշխատակիցը անձնական 

էլեկտրոնային էջում կգտնի իր ուսումնառությանը և/կամ աշխատանքային 

գործունեությանը վերաբերող ողջ տեղեկատվական, նորմատիվ իրավական 

փաթեթը): 

✓ Աշխատավարձերի բարձրացում տեսանելի ապագայում: 

✓ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացում, 

մասնավորապես՝ վարչական համակազմի ատեստավորում և, ըստ 

անհրաժեշտության, վերապատրաստում: 

✓ Կոռուպցիոն երևույթների նկատմամբ անհանդուրժողականության մշակույթի 

ձևավորում և զարգացում՝ համալիր գործիքակազմի կիրառմամբ՝  

ա/ համապատասխան ներքին նորմատիվ իրավական ակտերի վերանայում և 

բարելավում, 

 բ/ բարեվարքության միջավայրի ապահովման նպատակով համակարգված և 

նպատակադիր միջոցառումների իրականացում (դասընթացներ, սեմինար-

քննարկումներ և այլն): 

✓ Լավագույնների խրախուսում՝ վերջնարդյունում ակնկալելով ունենալ 

լավագույնս մոտիվացված ուսումնառող և աշխատակից՝ ներդնելով 
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խրախուսման համապատասխան գործիքակազմ (օրինակ՝ «Լավագույն 

ուսանող», «Լավագույն աշխատակից», «Լավագույն գիտաշխատող» և այլ 

անվանակարգեր): 

✓ ՇՊՀ-ի սովորողների և աշխատակիցների հանգստի և ժամանցի 

կազմակերպման ձևերի բազմազանեցում: 

✓ Աշխատողների սոցիալական վիճակի և բարեկեցության մակարդակի 

բարձրացման օժանդակում.  

ա/ նախաձեռնել ծրագիր՝ միտված եկամտային հարկի վերադարձի 

արտոնության իրացման միջոցով ՇՊՀ-ի աշխատակիցների բնակարանային 

պայմանների բարելավմանը, 

բ/ մշակել և ներդնել տարբերակված հավելավճարի տրամադրման 

գործիքակազմ, 

գ/ փորձել հասնել բուհի աշխատակիցներին սոցիալական փաթեթի 

տրամադրմանը: 
 

 

4. Ենթակառուցվածքների զարգացում 

 

Ենթակառուցվածքների բարելավում, ըստ անհրաժեշտության՝ նյութական 

ռեսուրսների համալրում 

 

✓ Ուսումնական մասնաշենքերի աստիճանական վերանորոգում, 

վերակահավորում՝ վերջնարդյունքում ակնկալելով առաջիկա 5 տարիների 

ընթացքում ունենալ լիարժեք վերանորոգված և վերակահավորված 

լսարանային ֆոնդ: 

✓ Ուսումնական միջավայրի հնարավորինս հարմարեցում սահմանափակ 

կարողություններ ունեցողների պահանջմունքներին՝ առաջնորդվելով 

ներառականության ապահովման անհրաժեշտությամբ: 

✓ Համակարգչային լսարանների քանակի ավելացում՝ վերջնարդյունքում 

ակնկալելով առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ունենալ ժամանակակից 

համակարգչային տեխնիկայով համալրված ևս 3  լսարան: 

✓ Ուսումնական լաբորատորիների, լինգաֆոնային լսարանի վերազինում՝ 

կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան: 

✓ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում և գրադարանային 

ֆոնդի աստիճանական թվայնացում՝ վերջնարդյունքում ակնկալելով 

առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ունենալ գրադարանում առկա 

ուսումնական նյութ հանդիսացող հիմնական գրականության թվայնացված 

էլեկտրոնային տարբերակները: 

✓ Արևային ֆոտովոլտային համակարգի ներդրում: 
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5. Դիմորդների հավաքագրման գործընթացի խթանում և 

բազմազանեցում 

 

Դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների վերանայում, 

բարելավում, աջակցություն խոցելի խմբերին  

 

✓ Դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման համար կիրառվող 

տեղեկատվական համակարգի զարգացում և բարելավում, կիրառվող 

գործիքակազմի բազմազանեցում: 

✓ ՇՊՀ-ի հետ համագործակցող մարզային հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների շրջանակի ընդլայնում և համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ակտիվ ներգրավմամբ, պարբերաբար այդ 

հաստատություններում թե՛ դասավանդողների, և թե՛ սովորողների համար 

դժվար յուրացվող թեմաների շուրջ ակնարկային թեմատիկ 

դասախոսությունների անցկացում հանրակրթական առարկաների, ինչպես 

նաև ժամանակակից գիտական ձեռքբերումների վերաբերյալ,  նույն 

թեմաներով տեսադասերի պատրաստում: 

✓ Դիմորդներին առաջարկել վճարովի հիմունքներով (մատչելի, իսկ 

սոցիալական խոցելի խմբերի համար՝ զեղչված) մեկամյա/երկամյա 

նախապատրաստական դասընթացներ՝ նորարար մոտեցումներով, առկա 

և/կամ առցանց ձևաչափերով: 

✓ Ուսումնական տարվա ընթացքում դիմորդների շրջանում տարատեսակ 

միջոցառումների և մրցույթների անցկացում: 

✓ Մարզի ավագ դպրոցների 10-11-րդ դասարանցիների համար ամառային 

դպրոցների կազմակերպում՝ մասնագիտական կողմնորոշման, գիտելիքների 

խորացման, հանգստի և ժամանցի արդյունավետ համադրմամբ:  

✓ Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողների 

շրջանում ՇՊՀ-ում կրթությունը շարունակելու հնարավորությունների մասին 

իրազեկման աշխատանքների ակտիվացում: 

✓ Երկրորդ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալ ցանկացողներին 

ուսումնառության առաջին տարում վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում: 

✓ Ազատազրկման վայրերից վերադարձածներին ուսումնառության առաջին 

տարում վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում: 
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6. Արտաքին շահառուների հետ համագործակցության ոլորտների 

ընդլայնում, խթանում և բարելավում 

 

Միջազգային կապերի խթանում, գործընկեր համալսարանների և 

գործատուների հետ համագործակցության ակտիվացում 

 

✓ Միջազգային համագործակցության շրջանակների ընդլայնում և ոլորտների 

բազմազանեցում: 

✓ Կրկնակի կամ համատեղ աստիճանաշնորհման ավարտական 

փաստաթղթերի տրամադրում՝ խթանելով ակադեմիական շարժունությունը:  

✓ ՀՀ և օտարերկրյա բուհերի, գիտական և հետազոտական 

կազմակերպությունների մասնագետների ներգրավում ուսումնական 

գործընթացին՝ առցանց տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:  

✓ Հաջողված գործատուների մասնագիտական կադրերի ներգրավում 

ուսումնական գործընթացում:  

✓ Գործընկեր համալսարանների, պետական, մասնավոր և հասարակական 

կազմակերպությունների հետ համատեղ, հանրային և շուկայական 

պահանջարկին համապատասխան, լրացական կրթական դասընթացների 

մշակում և կազմակերպում: 

 

 

7. Ուսանողների առաջնորդության աջակցում և խթանում 

 

Ուսանողների առաջնորդության և կազմակերպչական կարողությունների 

զարգացում, մարզամշակութային միջոցառումներին ուսանողների ակտիվ 

ներգրավման խթանում 

 

✓ Ուսանողների կարիքների և պահանջմունքների վերհանման համար 

կիրառվող գործիքակազմի բազմազանեցում: 

✓ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ կնքված 

հուշագրի շրջանակներում  «Սոցիալական աշխատանքի» և աջակցող այլ 

մասնագիտությունների գծով շրջանավարտների համար վերապատրաստման 

դասընթացների կազմակերպում՝ նրանցից լավագույններին 

առաջնահերթության կարգով ներառելով ինտեգրված սոցիալական 
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ծառայությունների համակարգի տարբեր մակարդակների և տարածքային 

կառույցների աշխատանքներում: 

✓ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Գյումրու 

տարածքային միասնական սոցիալական ծառայության հետ համատեղ 

շրջանավարտներին աջակցում ձեռք բերած մասնագիտությամբ եռամսյա 

աշխատանքային փորձ ստանալու հարցում:   

✓ Բուհի շրջանավարտների միություն ստեղծելու նպատակով աշխատանքների 

նախաձեռնում: 

✓ Շրջանավարտների մրցունակության բարձրացման, կարողունակությունների 

զարգացման նպատակով ՇՊՀ շրջանավարտների շրջանում 

համապատասխան վերապատրաստումների անցկացում աշխատաշուկայում 

առկա թափուր տեղերի համալրման մրցույթներին մասնակցելու համար: 

✓ «Տարվա հոբելյարներ» ավանդական միջոցառման անցկացում՝ ուսանողների և 

համապատասխան ամբիոնների ակտիվ ներգրավմամբ:  

✓ Պետական տոների և հիշատակի օրերի նշում՝ ուսանողների և 

համապատասխան ամբիոնների ակտիվ ներգրավմամբ:  

✓ Մարզամշակութային միջոցառումների անցկացում՝ ուսանողների և 

համապատասխան ամբիոնների ներգրավմամբ: 
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 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ 

 

Ներկայացվող հայեցակարգը ֆինանսական առումով. 

ա/   ենթադրում է ֆինանսական մուտքերի դիվերսիֆիկացիա,  

բ/ հավելյալ ֆինանսական միջոցների ներգրավում չի ենթադրում և 

հիմնականում իրագործելի է առկա ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ 

վերաբաշխման պայմաններում։   
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ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ 

 

Հայեցակարգն արդյունավետ իրականացնելու գործընթացում առանձնակի 

կարևորություն տալով թիմային աշխատանքին, կորպորատիվ մշակույթի 

զարգացմանը՝ հետևողական աշխատանք ենք տանելու մասնակցային 

հաղորդակցման ու համագործակցության մթնոլորտի ապահովման ուղղությամբ: 

Մասնավորապես՝ նկատի ունենք նախապատվություն տալ այնպիսի աշխատաոճի, 

երբ ոչ միայն ամբողջ բուհին, այլև նրա կառուցվածքային ամեն մի 

ստորաբաժանմանը,  յուրաքանչյուր աշխատակցին և ուսանողին վերաբերող բոլոր 

հարցերն ու խնդիրները համապատասխան լուծումներ են ստանալու համատեղ 

քննարկման արդյունքում՝ չբացառելով նաև միանձնյա որոշումներ ընդունելու 

անհրաժեշտությունն ու պատասխանատվության ստանձնումը։ 

Այս հարցում կարևորում ենք նաև տարիների ընթացքում մեր բուհի հանրույթի 

կողմից ձևավորված ու մինչև այսօր շարունակվող և զարգացող լավագույն 

ավանդույթները, որոնց ապավինելով Շիրակի մայր բուհը կարողացել է դիմակայել 

բոլոր մարտահրավերներին ու փորձություններին, պատվով դուրս գալ դրանցից և 

այսօր շարունակել իր ուղին դեպի զարգացման նոր փուլ: 

Վերը նշվածը հաշվի առնելով, վստահելով մեր հանրույթի 

արհեստավարժությանը, կենսափորձին ու հարազատ բուհի նկատմամբ ունեցած 

սրտացավ վերաբերմունքին, ինչպես նաև ակնկալելով իմ գործընկերների և 

ուսանողության նպատակամետ, համերաշխ ու կառուցողական 

համագործակցությունը՝  համոզված եմ, որ մենք ի զորու կլինենք համատեղ 

ջանքերով կյանքի կոչելու ներկայացվող հայեցակարգով նախանշված տեսլականը՝ ի 

շահ մեր համալսարանի, մարզի և հայրենիքի զարգացման ու հզորացման:   
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