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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 17 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 26.08. 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.  Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսագիտական վերլուծությունների, ծրագրավորման 

և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ,   

        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.«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2022-

2023  ուստարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  կրթական ծրագրերով 

ուսումնական գործընթացի, գիտելիքների գնահատման, լուծարային շրջանի 

կազմակերպման և պրակտիկաների կազմակերպման  ժամանակահատվածների 

մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի 

ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

2. 2022/2023 ուսումնական տարում բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների (ներառյալ մասնաճյուղերի) անվճար ուսուցման համակարգ 

ընդունված ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների միջոցների հաշվին ուսման վարձի փոխհատուցման ենթակա 

մասնագիտությունների և տեղերի ցանկի մասին 

 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի 

ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

3. Ընթացիկ հարցեր 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2022-

2023  ուստարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  կրթական ծրագրերով 

ուսումնական գործընթացի, գիտելիքների գնահատման, լուծարային շրջանի 

կազմակերպման և պրակտիկաների կազմակերպման  ժամանակահատվածների 

մասին 

     Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ   նոր ուսումնական տարում վերոգրյալ 

հարցերի կազմակերպման նպատակով՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման կենտրոնի աշխատակիցների կողմից ուսումնասիրվել է բուհի  

լսրանային ֆոնդի ու  ուսանողների խմբերի բաշխվածությունը և դրա հիման վրա, 

դեկանների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում, ռեկտորատի անդամների 

հաստատմանն է ներկայացվում  հերթերի բաշխվածությունն ու ուսումնական 

գործընթացի ժամանակացույցը, ժամատախտակը.  

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2022-2023 ուսումնական տարվա բակալավրի առկա/հեռակա և 

մագիստրոսի  կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի  ժամանակացույցը 

 (կցված է¤. 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 12 անդամ. կողմ՝ 12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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1-ին կիսամյակ 

ԺԱՄԱՏԱԽՏԱԿ 

                     I ՀԵՐԹ                                                                                                                                            II ՀԵՐԹ 

 

 

 

 

 

ՇՊՀ  ՌԱԶՄԱԿԱՆ  ԱՄԲԻՈՆԻ  ՕՐՎԱ  Կ Ա Ր Գ Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ 

Հ/Հ Միջոցառման  անվանումը 
Ժամանակը 

Ընդմիջում 
Սկիզբը Ավարտը 

1-ին հերթ 

1 Առավոտյան անվանականչ և շարային    

վարժանքներ 
9.00 9.20 10 րոպե 

2 1-2 -րդ դասաժամ 9:30 10:50 10 րոպե 

3 3-4 -րդ դասաժամ 11:00 12: 0 20 րոպե 

ԴԱՍԱԺԱՄ ՍԿԻԶԲ ԱՎԱՐՏ 

1-2     13:30 14:50 

3-4 14:55 16:15 

5-6 16:20 17:40 

ԴԱՍԱԺԱՄ ՍԿԻԶԲ ԱՎԱՐՏ 

1-2     09:00 10:20 

3-4 10:25 11:45 

5-6 11:50 13:10 
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4 5-6 –րդ դասաժամ 12:40 14:00 10 րոպե 

2-րդ հերթ 

5 1-2 -րդ դասաժամ 14:10 15:30 20 րոպե 

6 3-4 -րդ դասաժամ 15:50 17:10 10 րոպե 

7 5-6 –րդ դասաժամ 17:20 18:40  

 

 

1. Ուսուցման գործընթացը կազմակերպել հետևյալ ժամանակահատվածներում. 

Բակալավր (առկա) I-IV կուրսեր 

 
Բակալավր (հեռակա)           

I կուրսեր 

Բակալավր (հեռակա)  

II- V կուրսեր 
Մագիստրատուրա 

01.09.2022թ. մինչև 28.12.2022թ. 

 

14.11.2022թ. մինչև 

09.12.2022թ. 

01.11.2022թ. մինչև 30.11.2022թ. 
01.09.2022թ. մինչև 

28.12.2022թ. 

 

   Բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կուրսերի սովորողների ուսումնական պարապմունքները 

կազմակերպել I հերթով,  3-րդ կուրսերի ուսումնական պարապմունքները՝ II  հերթով: 

   Ռազմական ամբիոնի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորողների ուսումնական պարապմունքները կազմակերպել I 

հերթով: 
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  Սպորտի և արվեստի ամբիոնի բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորողների ուսումնական պարապմունքները կազմակերպել I հերթով՝ 

ելնելով մասնագիտական առանձնահատկություններից: 

  Մագիստրոսի կրթական ծրագրի 1-ին և 2-րդ կուրսերի սովորողների ուսումնական պարապմունքները կազմակերպել II հերթով: 

  

 

2. Գիտելիքների գնահատումն ըստ ուսուցման ձևերի և կրթական աստիճանների կազմակերպել հետևյալ 

ժամանակացույցով. 

Բակալավր (առկա) 

Մինչև 64 լսարանային ժամ 64 և ավելի լսարանային ժամ 

 

Ամփոփիչ ստուգում 

29.12.2022թ.-05.01.2023թ. 

 

Առաջին ստուգում 

24.10.2022թ.-28.10.2022թ. 

Երկրորդ ստուգում 

09.01.2023թ.-20.01.2023թ. 

 

Բակալավր (հեռակա) 

Ստուգողական/անհատական աշխատանքների հանձնում  - 26.12.2022թ.-30.12.2022թ. 

  

            Ամփոփիչ ստուգում  - 16.01.2023թ.-27.01.2023թ.* 

*Հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսերի պրակտիկայի արդյունքների ամփոփումն իրականացնել մարտի  20-ից մինչև 27-ը: 
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Մագիստրատուրա 

Ստուգողական/անհատական աշխատանքների հանձնում  - 29.12.2022թ.-05.01.2023թ. 

 

           Ամփոփիչ ստուգում  - 09.01.2023թ.-20.01.2023թ. 

3. Լուծարային շրջանները կազմակերպել. 

Բակալավր (առկա)  

                     I լուծարք 06.02.2023թ.- 15.02.2023թ. 

                              II լուծարք 16.02.2023թ. - 24.02.2023թ. 

 

          Բակալավր (հեռակա) 

                                                                                       I լուծարք 13.03.2023թ.- 20.03.2023թ. 

II լուծարք 27.03.2023թ. – 03.04.2023թ. 

 

Մագիստրատուրա 

                        I լուծարք 06.02.2023թ.- 15.02.2023թ. 

   II լուծարք 16.02.2023թ. - 24.02.2023թ. 

 

4. Ուսումնական պլաններով նախատեսված պրակտիկաները կազմակերպել հետևյալ ժամանակահատվածում. 

N Պրակտիկա՝ ըստ ուսուցման ձևերի և կուրսերի Կիսամյակ Տևողություն    Ժամանակահատված 

1 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի 4-րդ 

կուրսերի ուսանողների պրակտիկա   1-ին 5 շաբաթ 
01.11.2022թ.-05.12.2022թ. 
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2 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի 

«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության  3-րդ և 4-րդ կուրսերի 

ուսումնական պրակտիկա (շաբաթական 1 օր) 

1-ին    12 շաբաթ 03.10.2022թ.-23.12.2022թ. 

3 

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի  

«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների 

պրակտիկա 

1-ին 4 շաբաթ 01.02.2023թ.-28.02.2023թ. 

4 
Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ 

կուրսի ուսանողների պրակտիկա 
1-ին 5 շաբաթ 01.02.2023թ.-07.03.2023թ. 

5 Մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2-րդ կուրսի ուսանողների պրակտիկա 1-ին 4 շաբաթ 14.11.2022թ.-09.12.2022թ. 

 

2-րդ կիսամյակ 

1. Ուսուցման գործընթացը կազմակերպել հետևյալ ժամանակահատվածներում. 

Բակալավր (առկա) Բակալավր (հեռակա) Մագիստրատուրա 

I- III կուրսեր IV կուրս I- IV կուրսեր V կուրսեր I կուրս II կուրս 

06.02.2023թ. 

մինչև 

02.06.2023թ. 

06.02.2023թ. 

մինչև 

14.04.2023թ. 

03.04.2023թ. մինչև 

28.04.2023թ. 

13.03.2023թ. մինչև 

07.04.2023թ. 

06.02.2023թ. 

մինչև 

02.06.2023թ. 

06.02.2023թ. մինչև 

14.04.2023թ. 
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Բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կուրսերի սովորողների ուսումնական պարապմունքները 

կազմակերպել I հերթով,  4-րդ կուրսերի ուսումնական պարապմունքները՝ II  հերթով: 

   Ռազմական ամբիոնի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորողների ուսումնական պարապմունքները կազմակերպել I 

հերթով: 

  Սպորտի և արվեստի ամբիոնի բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորողների ուսումնական պարապմունքները կազմակերպել I հերթով՝ 

ելնելով մասնագիտական առանձնահատկություններից: 

  Մագիստրոսի կրթական ծրագրի 1-ին և 2-րդ կուրսերի սովորողների ուսումնական պարապմունքները կազմակերպել II հերթով: 

  

 

2. Գիտելիքների գնահատումը  կազմակերպել հետևյալ ժամանակացույցով. 

Բակալավր (առկա) 

 

Մինչև 64 լսարանային ժամ 
64 և ավելի լսարանային ժամ Ամփոփիչ ստուգում 

I- III կուրսեր IV կուրս I- III կուրսեր IV կուրս 

 

Ամփոփիչ ստուգում 

 

05.06.2023թ.-

09.06.2023թ. 

 

Ամփոփիչ ստուգում 

 

17.04.2023թ.-

21.04.2023թ. 

 

Առաջին ստուգում 

 

03.04.2023թ.-07.04.2023թ. 

 

Երկրորդ ստուգում 

 

12.06.2023թ.-23.06.2023թ. 

 

Ամփոփիչ ստուգում 

 

25.04.2023թ.-02.05.2023թ. 

Ավարտական 

աշխատանքի 

նախապաշտպանություն 

08.05.2023թ.-16.05.2023թ. 

 

Ավարտական 

աշխատանքի 

պաշտպանություն 

18.05.2023թ. – 05.06.2023թ. 
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  Անկախ լսարանային ժամերի ծանրաբեռնվածությունից 3-րդ և 4-րդ կուրսերի երկրորդ կիսամյակներում իրականացնել միայն 

ամփոփիչ ստուգում, քանի որ վերոնշյալ կիսամյակներում իրականացվում են պրակտիկա՝ ուսումնառությունից կտրված և 

ամփոփիչ ատեստավորում: 

Բակալավր (հեռակա) 

I-IV կուրսեր V կուրս 

Անհատական/ստուգողական 

աշխատանք 

05.06.2023թ.-09.06.2023թ. 

Ամփոփիչ ստուգում 

12.06.2023թ.-23.06.2023թ. 

Անհատական/ 

ստուգողական 

աշխատանք 

17.04.2023թ.-20.04.2023թ 

Ամփոփիչ ստուգում 

 

 

21.04.2023թ.-28.04.2023թ. 

Ավարտական աշխատանքի 

նախապաշտպանություն 

08.05.2023թ.-16.05.2023թ. 

Ավարտական աշխատանքի 

պաշտպանություն 

18.05.2023թ. – 05.06.2023թ. 

 

Մագիստրատուրա 

I կուրս II կուրս 

Անհատական/ստուգողական աշխատանք 

05.06.2023թ.-09.06.2023թ. 

 

Ամփոփիչ ստուգում 

12.06.2023թ.-23.06.2023թ. 

Ամփոփիչ ստուգում 

21.04.2023թ.-28.04.2023թ. 

Մագիստրոսական թեզի 

նախապաշտպանություն 

08.05.2023թ.-16.05.2023թ. 

 

Մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանություն 

18.05.2023թ. – 05.06.2023թ. 

 

3. Լուծարային շրջանները կազմակերպել. 
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Բակալավր (առկա)          

I- III կուրսեր IV կուրս 

 

I լուծարք 01.09.2023թ.-11.09.2023թ. 

 

II լուծարք 12.09.2023թ. - 22.09.2023թ. 

 

 

I լուծարք 03.05.2023թ.-08.05.2023թ. 

 

II լուծարք 10.05.2023թ.- 15.05.2023թ. 

 

 

Բակալավր (հեռակա) 

I- IV կուրսեր V կուրս 

 

I լուծարք  16.10.2023թ.-27.10.2023թ. 

 

II լուծարք 01.11.2023թ.-14.11.2023թ. 

 

I լուծարք 02.05.2023թ.-08.05.2023թ. 

 

II լուծարք 10.05.2023թ.- 15.05.2023թ. 

Մագիստրատուրա 

I կուրս II կուրս 

 

I լուծարք 01.09.2023թ.-11.09.2023թ. 

 

II լուծարք 12.09.2023թ. - 22.09.2023թ. 

 

 

I լուծարք 02.05.2023թ.-08.05.2023թ. 

 

II լուծարք 10.05.2023թ.- 15.05.2023թ. 
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4. Ուսումնական պլաններով նախատեսված ուսումնառությունից կտրված պրակտիկաները ըստ կիսամյակների կազմակերպել 

հետևյալ ժամանակահատվածում. 

N Պրակտիկա՝ ըստ ուսուցման ձևերի և կուրսերի Կիսամյակ Տևողություն    Ժամանակահատված 

1 
Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի  

3-րդ կուրսի ուսանողների պրակտիկա 
2-րդ 4 շաբաթ 03.04.2023թ.-28.04.2023թ. 

2 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի «Սոցիալական 

աշխատանք» մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսումնական պրակտիկա 

(շաբաթական 1 օր) 

2-րդ 16 շաբաթ 06.02.2023թ.-26.05.2023թ. 

3 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի  

«Լրագրություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների պրակտիկա 

(շաբաթական 1 օր) 

2-րդ 16 շաբաթ 06.02.2023թ.-26.05.2023թ. 

4 

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի  

«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության 3-րդ կուրսերի ուսանողների 

պրակտիկա 

2-րդ 4 շաբաթ 01.03.2023թ.-30.03.2023թ. 

5 
Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսի 

ուսանողների պրակտիկա 
2-րդ 4 շաբաթ 01.03.2023թ.-30.03.2023թ. 

6 
Մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2-րդ կուրսի ուսանողների 

գիտահետազոտական պրակտիկա թեզի շրջանակում 
2-րդ 3 շաբաթ 06.02.2023թ.-24.02.2023թ. 
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Տիկին Ավետիսյանը,  անդրադարձավ նաև  հեռակա ուսուցման համակարգում 

սովորող ուսանողների դասապրոցեսի մեկնարկին, պարոն Սերոբյանը նշեց, որ 

հեռակա համակարգի առաջին կուրսեցիների դասապրոցեսի  մեկնարկը հնարավոր 

է, որ ձգձգվի. ԳԹԿ-ի  հետ կապված և միասնական քննություններով 

պայմանավորված, ուստի նոյեմբերի 1-ի փոխարեն առաջին կուրսեցիների դասերի 

մեկնարկը հնարավոր է նոյեմբերի 15-ից լինի: Պարոն Սերոբյանը շարունակեց, որ 

վերոգրյալ խնդրին՝ անհրաժեշտության դեպքում ռեկտորատի անդամները 

կանդրադառնան:  

 2. ԼՍԵՑԻՆ՜ 

2022/2023 ուսումնական տարում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

(ներառյալ մասնաճյուղերի) անվճար ուսուցման համակարգ ընդունված 

ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների միջոցների հաշվին ուսման վարձի փոխհատուցման ենթակա 

մասնագիտությունների և տեղերի ցանկի մասին 

 
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի 

ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

    Տիկին Ավետիսյանը նշեց, որ ըստ «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 

6-րդ մասի բակալավրի կրթական ծրագրով  ուսումնական հաստատությունների 

անվճար ուսուցման համակարգ ընդունված ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջոցների հաշվին յուրաքանչյուր 

տարի նախարարի հրամանով հաստատվում է ուսման վարձավճարի լրիվ 

փոխհատուցման ենթակա մասնագիտությունների և տեղերի ցանկը և ներկայացրեց 

ՇՊՀ հիմնադրամի միջոցների հաշվին անվճար ուսուցման համակարգ ընդունված 

ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով ուսման վարձի փոխհատուցման ենթակա 

մասնագիտություններն և տեղերի ցանկը. 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

 

Հիմք ընդունելով «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասը՝  

հաստատել  2022-2023 ուսումնական տարում «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարան»  հիմնադրամի միջոցների հաշվին անվճար ուսուցման 

համակարգ ընդունված ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով ուսման վարձի 

փոխհատուցման ենթակա մասնագիտությունների և տեղերի ցանկը. 
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011401.18.6 Պատմություն 3 

011401.21.6 
Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
3 3 

023201.01.6 
Թարգմանչական գործ 

(անգլերեն և հայերեն) 
5 5 

023201.01.6 
Թարգմանչական գործ 

(անգլերեն և ռուսերեն) 
3 3 

 

 
 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

Համալսարանի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ պարոն Վ. 

Խաչատրյանի կողմից հարց բարձրացվեց, թե արդյո՞ք նախատեսվում է բուհի 

աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացում, որին պատասխանեց պարոն 

Սերոբյանը: Նա ներկայացրեց, որ բուհի ղեկավարությունը բավականին երկար 

ժամանակ հետամուտ է այդ հարցին և մատնանշեց իրենց կողմից մշակված մի քանի 

լուծումներ, որ արդեն մտածված են և հնարավորության դեպքում իրագործելի են: 
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