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3.2. «Շիրակի պետական համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր» պատվավոր 

կոչումը Հիմնադրամի ռեկտորի ներկայացմամբ և Գիտական խորհրդի որոշմամբ 

տրվում է.  

ա) արտասահմանյան գիտակրթական կենտրոնների պրոֆեսորներին՝ 

Հիմնադրամի հետ երկարատև և բեղմնավոր համագործակցության համար,  

բ) Հիմնադրամում առնվազն 40 տարվա գիատամանկավարժական աշխատանքի 

ստաժ ունեցող, առնվազն հինգ գիտությունների թեկնածու պատրաստած 

աշխատակիցներին։  

3.3. «Շիրակի պետական համալսարանի պատվավոր դոկտոր» պատվավոր 

կոչումը Հիմնադրամի ռեկտորի ներկայացմամբ և Գիտական խորհրդի որոշմամբ 

տրվում է.  

ա) պետական, քաղաքական, հասարակական գործիչներին, ականավոր 

գիտնականներին և մշակութային գործիչներին (այդ թվում՝ օտարերկրացի), 

 բ) արտասահմանյան գիտակրթական կենտրոնների գիտնականներին՝ 

Հիմնադրամի հետ երկարատև համագործակցության համար։  

3.4. «Շիրակի պետական համալսարանի ամբիոնի պատվավոր վարիչ» պատվավոր 

կոչումը Հիմնադրամի ռեկտորի ներկայացմամբ և գիտական խորհրդի որոշմամբ 

տրվում է առնվազն 20 տարի Հիմնադրամում ամբիոնի վարիչ աշխատած պրոֆեսորին՝ 

ամբիոնի վարիչի պարտականությունները վայր դնելու կապակցությամբ։  

4. Հիմնադրամի պատվավոր կոչումներ և պարգևներ ստացած անձանց հաշվառումն 

իրականացնում է Հիմնադրամի գիտական քարտուղարը։ 

5. Սույն կանոնակարգում լրացումները և փոփոխությունները կատարվում են 

Հիմնադրամի ռեկտորի ներկայացմամբ՝ Հիմնադրամի Գիտական խորհրդի 

որոշմամբ։ 

 


