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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 02 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 26.09. 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.   Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի օգնական,    

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

6.   Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

7. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան ուսումնա գիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

8.    Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսագիտական վերլուծությունների, ծրագրավորման 

և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ,   

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. 2022-2023 ուսումնական տարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  

կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի  ժամանակացույցի մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին 

 
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2022-2023 ուսումնական տարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  

կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի  ժամանակացույցի մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ համալսարանում բուֆետ-ճաշարանի բացման 

հետ կապված, առաջարկվում է վերոգրյալ ժամանակացույցում կատարել ժամային 

փոփոխություններ, որպեսզի ուսանողներն ու աշխատակիցները հնարավորություն 

ունենան պատշաճ օգտվել բուֆետից:  

Պարոն Սերոբյանը առաջարկեց ժամանակացույցով նախատեսված առաջին և 

երկրորդ հերթերի 3-4 ժամերից հետո 20 րոպեանոց ընդմիջում նշանակել և 

ռեկտորատի անդամներից կարծիք հարցրեց: Պարոն Նիկողոսյանը առաջարկեց 

առաջարկը դնել քվեարկության: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՜ 

Հաստատել 2022-2023 ուսումնական տարվա բակալավրի առկա/հեռակա և 

մագիստրոսի  կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի  ժամանակացույցի  

ժամատախտակի փոփոխությունները.  
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                                                                 ԺԱՄԱՏԱԽՏԱԿ 

                     I ՀԵՐԹ                                                        II ՀԵՐԹ 

  

 ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

 

Պարոն Սերոբյանը ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ  Ն. Ավետիսյանին հանձնարարեց կարգավորել 

ժամանակացույցի և  դասաժամերի զանգի հետ կապված փոփոխությունները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ԴԱՍԱԺԱՄ ՍԿԻԶԲ ԱՎԱՐՏ 

1-2     13:30 14:50 

3-4 15:10 16:30 

5-6 16:35 17:55 

ԴԱՍԱԺԱՄ ՍԿԻԶԲ ԱՎԱՐՏ 

1-2     09:00 10:20 

3-4 10:25 11:45 

5-6 12:05 13:25 
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