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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 01 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 06.09. 2022թ. 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՝ ռեկտոր 

2.  Գ. Նիկողոսյան՝ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ 

3. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի   

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ,   

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

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 ուսումնա գիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

9.  Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

         10.   Լ. Մարտիրոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

       11.  ՝ Օ. Հովհաննիսյան՝ մանկավարժության և հոգեբանության  ֆակուլտետի դեկանի 

ԺՊ, 

         12. Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման 

բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1. ՇՊՀ-ի  2021-2022  ուսումնական տարվա   բակալավրի կրթական ծրագրի  

առկա ուսուցման համակարգի III կուրսերի  երկրորդ կիսամյակի   

պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների  կրկնակի պրակտիկայի 

թույլտվության մասին   

  
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

2. ՇՊՀ-ի  2021-2022  ուսումնական տարվա   բակալավրի կրթական ծրագրի  

հեռակա  ուսուցման համակարգի III և IV կուրսերի  երկրորդ կիսամյակի   

պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների  կրկնակի պրակտիկայի 

ժամանակացույցի մասին   

 

 

3. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ՜ 

ՇՊՀ-ի  2021-2022  ուսումնական տարվա   բակալավրի կրթական ծրագրի  առկա 

ուսուցման համակարգի III կուրսերի  երկրորդ կիսամյակի   պրակտիկաներին 

չմասնակցած ուսանողների  կրկնակի պրակտիկայի թույլտվության մասին   

  

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ 2021-2022  ուսումնական տարվա   բակալավրի 

կրթական ծրագրի  առկա ուսուցման համակարգի  երկրորդ կիսամյակի   

պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողներին: Ռեկտորատի անդամները 

քվեարկությամբ թույլատրեցին նրանց մասնակցելու կրկնակի պրակտիկային: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի 2021-2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում  բակալավրի 

կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի 3-րդ կուրսերի մանկավարժական, 

ուսումնական, արտադրական  պրակտիկաներին չմասնակցած  ուսանողների (ըստ 

ստորև կցված աղյուսակի¤ դիմումները բավարարել և թույլ տալ մասնակցելու 

կրկնակի պրակտիկային: 

Պրակտիկայի ժամկետներն են՝ 07.09.2022թ.-04.10.2022թ. 
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«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնդրամ 

2021-2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրի առկա 

ուսուցման համակարգի 3-րդ կուրսերի մանկավարժական, ուսումնական, արտադրական  

պրակտիկաներին չներկայացած ուսանողներ 

07.09.2022թ.-04.10.2022թ. 

N Ուսանողի 

ԱԱՀ 

Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Պրակտիկայի 

անցկացման վայր 

1 Թորոսյան 

Արթուր 

Միքայելի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության ֆակուլտետ 

Սոցիալական 

աշխատանք 

«Աստեր» մանկական 

զարգացման կենտրոն 

2 Մկրտչյան 

Արսեն Մայիսի 

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետ 

Քարտեզ. և 

կադաստր. գործ 

ՀՀ ԳԱԱ Ա. 

Նազարովի անվ. 

Երկրաֆիզիկայի և 

ինժեներային 

սեյսմաբանության 

ինստիտուտ 

3 Նալբանդյան 

Նառա Հովիկի 

Հումանիտար 

գիտությունների ֆակուլտետ 

Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 

Գյումրու թիվ 11 

հիմնական դպրոց 

 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

12 անդամ. կողմ՝ 12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

2. ԼՍԵՑԻՆ՜ 

ՇՊՀ-ի  2021-2022  ուսումնական տարվա   բակալավրի կրթական ծրագրի  

հեռակա  ուսուցման համակարգի III և IV կուրսերի  երկրորդ կիսամյակի   

պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների  կրկնակի պրակտիկայի 

ժամանակացույցի մասին   

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ 2021-2022  ուսումնական տարվա   բակալավրի 

կրթական ծրագրի  հեռակա  ուսուցման համակարգի  երկրորդ կիսամյակի   

պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների թիվը հասնում է 21-ի : 

Տիկին Ավետիսյանը նշեց, որ  կան  ուսանողներ, ովքեր  չունեն ներկայացված 

դիմումներ և փաստաթղթեր կրկնակի պրակտիկային մասնակցելու  համար և 
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ճշգրտեց, որ դիմումներն ընդունելու են մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 15-ը 

ներառյալ:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի կրթական 

ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգի 3-րդ  և 4-րդ կուրսերի ուսանողների 

կրկնակի պրակտիկայի ժամանակացույցը. /17.10.2022թ.-14.11.2022թ./: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

12 անդամ. կողմ՝ 12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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