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«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

 ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2020Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի ՆԻՍՏԻ 

 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԹԻՎ 25 

 

«Շիրակի պետական համալսարան» հիմնադրամի (այսուհետ՝ ՇՊՀ) Հոգաբարձուների 

խորհրդի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ.Սեւակ փ., 4 հասցեում, ՇՊՀ շենքում: 

 

Նիստին ներկա էին հոգաբարձուների խորհրդի 14 (տասնչորս) անդամից 12-ը 

(տասներկուսը): 

 

Նիստին կապի էլեկտրոնային միջոցներով մասնակցությունը եւ քվեարկությանը 

մասնակցելու պատրաստակամություն հայտնեցին Սոֆյա Հովսեփյանը եւ Ռոբերտ 

Սուքիասյանը: Ներկա էին. 

 

1. Կարեն Սարուխանյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 

2. Լուսինե Առաքելյան 

 3. Լեւոն Բարսեղյան, ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի խորհրդի նախագահ 

4. Կարեն Ավագյան, «Գյումրու ավիամոդելային խմբակի» ղեկավար 

5. Սուրեն Մանուկյան, Հայոց Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի համեմատական 

ցեղասպանագիտության բաժնի վարիչ 

6. Սեյրան Մարտիրոսյան, Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության 

հայկական կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար 

7. Նաշիկ Հարությունյան, ՇՊՀ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի եւ ՏՏ ամբիոնի դոցենտ 

8. Գրիգոր Բարսեղյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության, տեսության եւ 

մեթոդիկայիամբիոնի դասախոս 

9. Խաչատուր Իսրայելյան, ՇՊՀ գործարարության եւ վարչարարության ամբիոնի դասախոս 

10. Արտուշ Խաչատրյան, ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության տեսության եւ մեթոդիկայի 

Ամբիոնի դասախոս 

11. Ռիմա Պողոսյան, ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կառավարում բաժնի 3-

րդ կուրսի ուսանողուհի 

12. Աիդա Գարեգինյան, ՇՊՀ ռուսաց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի դոցենտ: 

 

Նախքան նիստը բացելը Շիրակի Պետական Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի 

նախագահը ներկայացրեց, որ հոգաբարձուների խորհրդի նիստի մասին հոգաբարձուները 

պատշաճ իրազեկվել են ՇՊՀ կանոնադրությանն համապատասխան: 

 

Մյուս մասնակիցների բացակայությունը պայմանավորված է ուսանողական խորհրդի 

կողմից նոր ուսանող հոգաբարձուների ընտրելու գործընթացներով, գիտական խորհրդի 

կողմից ընտրվող մեկ թեկնածուի մասին գիտական խորհրդի նիստում ներկայացված նոր 

առաջարկով, որը բխում է ՇՊՀ նոր կանոնադրական կարգավորումներից եւ կառավարության 

կողմից 4 նոր անդամներ չնշանակելով: 
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Այնուհետեւ ներկայացվեց օրակարգի նախագիրը: Օրակարգին վերաբերող բոլոր 

անհրաժեշտ տվյալներն ուղարկվել են հոգաբարձուներին նախօրոք:  

 

Օրակարգի նախագիր. 

 

1. Կանոնադրության լրացումներ եւ փոփոխություններ  

• Ռեկտորի թեկնածուներին վերաբերվող պայմանների վերանայում; 

• Ռեկտորի ընտրության կարգի փոփոխություն; 

• «Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար» բաժին ունենալ; 

• Անցումային դրույթներ ՇՊՀ ՀԽ կազմում ՇՊՀ աշխատակիցներից ներկայացուցիչների 

թափուր տեղերի լրացման կարգի մասին; 

• Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի համար թեկնածուներին ներկայացվող պահանջի 

փոփոխության առաջարկի քննարկում; 

• ՇՊՀ ՀԽ նիստերի սղագրման արագացման կարգավորումներ: 

Խնդրվում է ներկայացնել առաջարկություններ:  

 

2. ՇՊՀ աշխատակիցների համար սոցիալական փաթեթի եւ առողջապահական 

ապահովագրման հարցը: Զեկուցող՝ Ե.Սերոբյան: 

3. ՇՊՀ-ում դասաբաշխման/ժամաբաշխման կարգավորման եւ ունիֆիկացման 

մեթոդաբանության մշակման հարցը: Զեկուցող՝ Ե.Սերոբյան: 

4. ՇՊՀ գիտականության բաղադրիչի զարգացման խնդիրը: Զեկուցող Ա.Սարգսյան:  

5. ՇՊՀ տարեկան բյուջեի քննարկում եւ հաստատում: Զեկուցող՝ Ե.Սերոբյան, Ր.Քալաջյան, 

Գ.Պետրոսյան: 

6. ՇՊՀ ուսանողական հանրույթից ՀԽ կազմ ընտրվելիք ներկայացուցիչների ապահովման 

հարցը (կհրավիրվեն զեկուցման ՇՊՀ ուսանողական միության, «Ռեսթարտ» շարժման, «Իմ 

Համալսարանը» միության ղեկավարները): 

7. ՇՊՀ հաստիքացուցակի վերանայում:  

8. Այլ հարցեր 

 

Առաջարկեցին Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց ներկայացնել օրակարգի վերաբերյալ 

առաջարկություններ: 

 

 

Լսեցին. ՇՊՀ ռեկտորի ժ/պ Ե.Սերոբյանը առաջարկեց օրակարգի 5-րդ եւ 7-րդ կետերը 

քննարկել նիստի սկզբում: 

  

 Առարկություններ չեղան: 

 

Որոշեցին ՝ Օրակարգն ընդունել հետեւյալ բովանդակությամբ․  

Օրակարգ: 

1. ՇՊՀ տարեկան բյուջեի քննարկում եւ հաստատում: Զեկուցող՝ Ե.Սերոբյան, 

Ր.Քալաջյան, Գ.Պետրոսյան: 

2. ՇՊՀ հաստիքացուցակի վերանայում:  
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3. Կանոնադրության լրացումներ եւ փոփոխություններ.  

• Ռեկտորի թեկնածուներին վերաբերվող պայմանների վերանայում; 

• Ռեկտորի ընտրության կարգի փոփոխություն; 

• «Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար» բաժին ունենալ; 

• Անցումային դրույթներ ՇՊՀ ՀԽ կազմում ՇՊՀ աշխատակիցներից ներկայացուցիչների 

թափուր տեղերի լրացման կարգի մասին; 

• Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի համար թեկնածուներին ներկայացվող պահանջի 

փոփոխության առաջարկի քննարկում; 

• ՇՊՀ ՀԽ նիստերի սղագրման արագացման կարգավորումներ: 

4. ՇՊՀ աշխատակիցների համար սոցիալական փաթեթի եւ առողջապահական 

ապահովագրման հարցը: Զեկուցող՝ Ե.Սերոբյան: 

5. ՇՊՀ-ում դասաբաշխման/ժամաբաշխման կարգավորման եւ ունիֆիկացման 

մեթոդաբանության մշակման հարցը: Զեկուցող՝ Ե.Սերոբյան: 

6. ՇՊՀ գիտականության բաղադրիչի զարգացման խնդիրը: Զեկուցող Ա.Սարգսյան:  

7. ՇՊՀ ուսանողական հանրույթից ՀԽ կազմ ընտրվելիք ներկայացուցիչների ապահովման 

հարցը (կհրավիրվեն զեկուցման ՇՊՀ ուսանողական միության, «Ռեսթարտ» շարժման, 

«Իմ Համալսարանը» միության ղեկավարները): 

8. Այլ հարցեր 

 

Որոշեցին. օրակարգն ընդունել: 

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

Որոշումն ընդունվեց  

 

1. ՇՊՀ տարեկան բյուջեի քննարկում եւ հաստատում: Զեկուցող՝ Ե.Սերոբյան, 

Ռ.Քալաջյան, Գ.Պետրոսյան: 

 

Ե.Սերոբյանը ներկայացրեց ՇՊՀ 2020թ. բյուջեի նախագիծը, որի օրինակը տրամադրվել 

էր հոգաբարձուներին: Ներկայացվեց նաեւ ՇՊՀ 2017-2018-2019-2020թթ. եկամուտների եւ 

ծախսերի նախահաշիվների համեմատականը: 

 

Քննարկումն սկսվեց 2017-2018-2019-2020թթ. եկամուտների եւ ծախսերի 

նախահաշիվների համեմատական աղյուսակի քննարկումով, որոնց վերաբերյալ 2020 

թվականին վերաբերող բացատրությունները բացվում էին ««ՇԻՐԱԿԻ Մ.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ 

ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ » ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

եւ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ» համապատասխան բաժինների եւ ավելի մանրամասն 

հավելվածի տվյալներով: Ընթացքում Լ.Բարսեղյանը եւ հոգաբարձուները ճշգրտող 

հարցեր էին տալիս, եւ առաջարկներ ներկայացնում: Նշվեց, որ 2019 թվականի 

եկամուտներն ու ծախսերը դեռեւս չեն ամփոփվել: Լ.Բարսեղյանը խնդրեց ամփոփելուց 

հետո ներկայացնել նախահաշվի եւ կատարողականի համեմատական ամփոփագիր՝ 

շեղումների հնարավոր չափը հասկանալու համար: 

 

Ռ.Քալաջյանը նշեց, որ 2020թ. նախահաշվում է միայն, որ առանձնացված է 

դրամաշնորհների հաշվին տրվող աշխատավարձը:  
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Հավելվածի 5/2 բաժնում 5/2.2 խրախուսում, 3. պարգեւավճար դրամական աջակցություն 

տողերի պարզաբանում խնդրեց Լ.Բարսեղյանը: Ընթացքում տրանսպորտի, տեխնիկայի 

գնումների, հիմնանորոգումների մասին հարցեր առաջացան, բայց դրանք թողնվեցին 

նախահաշվի ներկայացումից հետո: 

 

Հարցեր տվեցին Լ.Առաքելյանը՝ 5/2-2 եւ 3 կետերում խրախուսում, դրամական 

աջակցություն տողի մասին, որ բացի դրանից հավելված 18-ի այլ ծախսերի բաժնում 

նորից կրկնվում է. «հուշանվերներ, ծաղիկներ, ծաղկեպսակներ» հոդված կա, որ նույնպես 

աջակցություն է: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց 5.2.2 կետը սահմանել «Պարգեւավճար»՝ 54 

միլիոն դրամի չափով, իսկ դրամական աջակցություն տողը՝ 5.3.3-ը տեղափոխել եւ 

ավելացնել 18 բաժնի «Բարեգործական ծախսեր» բաժնում, որը կդառնա 1800 հզ: 

Քալաջյանն առաջարկեց 18.1 կետը անվանել դրամական օգնություն եւ բարեգործական 

ծախսեր: Առարկություններ չեղան: Ա.Գարեգինյանը խնդրեց ճշտել՝ 14 հավելվածի 

ապահովագրական ծառայություններ տողն ինչ ապահովագրություն է պարունակում: 

Պրն Սերոբյանը նշեց, որ միայն մեքենաների: Կ.Ավագյանը խնդրեց տեխնիկայի 

ձեռքբերման տողում (հավելվածի 20 բաժնի 19.2 տող) անպայման ներառել 

տեսադեկոդերի գնման հարցը, որպեսզի համալսարանն ստիպված չլինի ուղիղ 

հեռարձակումների համար այլ ծախսեր անել: Լ.Բարսեղյանը էական չհամարեց, թե որ 

հոդվածով կգնվի այդ դեկոդերը, բայց անպայման խնդրեց ներառել ծախսերում, որպեսզի 

հաջորդ նիստն հեռարձակվի: 

 

Կ.Ավագյանը խնդրեց ճշտել հակահրդեհային գույքի ձեռքբերումը, անցած տարիներին 

ձեռք բերվել է, թե ոչ, ինչքան է ծառայության ժամկետը: Սերոբյանը պատասխանեց, որ 

բլոկ առ բլոկ թարմացվում է, շենքը մեծ է եւ կարիքը կա: Ավագյանը խնդրեց ներկայացնել 

15,3 կետում ուսանողական գործուղումներից բացի կա «հանրապետական եւ միջազգային 

գիտաժողովներում ուսանողների մասնակցության գործուղումներ տող (հավելվածի 15.11 

տող): Ր.Քալաջյանն ասեց, որ զուտ հաշվապահական է խնդիրը, առանձին տողերը դրա 

համար են: Բարսեղյանը խնդրեց 2019 թվականի հաշվետվությունը ներկայացնելիս մեջ 

այդ տողերը խմբավորել: Ավագյանը նշեց նաեւ ուսանողական միջոցառումների համար 

տրվող գումարների տող կա հավելված 14-ում ՝ ուսխորհրդի եւ երիտասարդական 

միջոցառումների ծախսեր, եւ ճիշտ համարեց դրանց մեկ տեղ խմբավորումը՝ 

հասկանալու համար թե ուսանողության ծախսերը ինչպիսին են ի վերջո եւ ինչի համար է 

կոնկրետ ֆինանսավորումը; Նույն տրամաբանությամբ Ս.Մանուկյանը 15.1 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գործուղում եւ տարածաշրջանի 

ուսումնասիրության գործուղումներ տողից եւ ինչով է տարբերվում 15.8 եւ 15.9- կետերից:  

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ դրանք նույն մարդիկ չեն, մի տեղ վարչական, մի տեղ գիտական, 

բայց ըստ երեւույթին կարելի է միավորել մեկ հոդվածի տակ: Վարչական գործուղումների 

կետը կարելի տանել վարչական ծախսերի տակ: 

 

Ավագյանը խնդրեց ճշտել՝ հնացած սարքավորումների դուրսգրում լինո՞ւմ է, թե՞ ոչ, ի՞նչ է 

արվում հին տեխնիկան: Ռ.Քալաջյանը նշեց, որ հաշվեկշռից դուրսգրումից հետո անգամ 

դրանք մնում են բուհում: Անգամ ուտիլիզացիան փող արժե: Բարսեղյանը հարցրեց 

իրացման փորձ եղե՞լ է: Պատասխանեցին՝ ոչ: Բարսեղյանն առաջարկեց 2 ամսում 
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ուսումնասիրել հին գույքի իրավական կարգավորումների, իրացման 

հնարավորությունների հարցը եւ տեղեկացնել ՀԽ-ին: Ա.Գարեգինյանն հարցրեց՝ 

դրամաշնորհներից աշխատավարձերի բարձրացման մասին: Ե.Սերոբյանը նշեց, որ 

դրանք հիմնականում նպատակային են: Լ.Բարսեղյանը խնդրեց բուհի տնտեսագետ 

դասախոսներին ներգրավել աշխատանքներում: Ս.Մարտիրոսյանը ճշտեց 

«անդամավճարների ծախսեր» կետով ի՞նչ ծախսեր են նախատեսված: Պատասխանն այն 

էր, որ համալսարանը մասնակցում եւ անդամակցում է տարբեր ֆորմատների եւ վճարում 

անդամավճարներ: Մարտիրոսյանին հետաքրքրում էր հավատարմագրման ծախսեր 

տողը: Պատասխանում նշվեց նախկին հավատարմագրման եւ ներկա պրոցեսում արվող 

ծախսերը, ներկայացվեց նվազումը, մանրամասները: Այդ ամենը կատարվում է 

պայմանագրով: Ս.Մարտիրոսյանին հետաքրքրեց աշխատավարձի սովորականից մեծ 

բաժինը դրամաշնորներում՝ մոտ 36 տոկոս: Դա պայմանավորվեց դրամաշնորհի 

առանձնահատկություններով ու պայմանագրերով: Բարձրացվեց նաեւ դահլիճը եւ այլ 

գույք վարձակալության տալու հարցը: Սերոբյանը նշեց, որ միեւնույնն է, այդ գումարը 

համալսարանի հաշվին չի նստի, իսկ այլ փոքր եկամուտները, ինչպիսին օրինակ 

տնօրենների վերապատրաստման ծրագիրը չնչին եկամուտներ են բերում:  

 Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ նախ հարկավոր է բանակցել նախարարության հետ 

վարձակալական վճարները Համալսարանին թողնելու համար, ինչի մասին խոսվել եւ 

առաջարկվել է բազմիցս, ապա բազմիցս առաջարկվել է հիմնադրամի շրջանակներում 

ձեռնարկատիրական գործունեություն հիմնել ըստ այն պրոֆիլների որոնցով 

մասնագիտացած է համալսարանը, իսկ եթե այդ չեն անում, մնում է հիմնականը. բուհը 

դարձնել գրավիչ կրթական կենտրոն, ավելի շատ ուսանողներ ներգրավել, ստանալ 

հիմնական գործնեության ուղղությամբ վարձավճարներ եւ պատվերներ: Այսինքն՝ թող 

գիտխորհուրդն առավել ջանքեր դնի գիտական եւ կրթական բաղադրիչի ուժեղացման 

ուղղությամբ, շատ ուսանողներ գան սովորելու, Համալսարանի եկամուտներն աճեն: 

 

Ն.Հարությունյանը նշեց նաեւ բուհի պիտակավորման խնդիրը, որը վնասում է բուհին, երբ 

համակարգային կոռուպցիա իր կարծիքով չկա: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց նման 

դեպքերում դատի տալ, դիմում ուղարկել դատախազին՝ հանցագործության մասին, 

ասաց, որ ինքն այդպես է վարվում: Բուֆետի մասով Լ.Բարսեղյանը հարցրեց, որ թեպետ 

եկամուտները գրված են, բայց ծախսերը չեն երեւում: Ռ.Քալաջյանին առաջարկվեց 

վերակառուցել մեթոդաբանությունը: Գոնե 2019 թ. ֆինանսական հաշվետվության մեջ 

խնդրեց ներկայացնել բուֆետի եկամուտներն ու ծախսերն առանձին, որպեսզի 

հասկանալի լինի, վնասով է աշխատում, թե շահույթով:  

 

Ս.Մանուկյանը համարեց, որ գրքերի ձեռքբերման 100.000 դրամը քիչ է, դա ընդամենը 20 

գիրք է անում մոտավորապես տարեկան: Ն.Հարությունյանը անթույլատրելի համարեց 

ամսագրերի ծախսի նվազեցումը: Լ.Բարսեղյանը խնդրեց ներկայացնել հաջորդ նիստին 

այն գումարը եւ նախահաշիվը, որն անհրաժեշտ է գրադարանը ըստ անհրաժեշտության 

հագեցնելու համար: Քննարկումից հետո Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց բոլոր հարցերի 

բացատրությունն ստանալու համար հաջորդ նիստին հոգաբարձուներին ներկայացնել 

հետեւյալը. (1) տրանսպորտային միջոցների ծախսերի բացվածքը, (2) աշխատավարձերի 

բացվածքը, (3) հավատարմագրման ծախսերի բացվածքը, (4) դրամաշնորհների 
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պայմանագրերը, (5) ՇՊՀ գույքի ցանկը, (6) գրադարանին անհրաժեշտ գրքերի եւ 

ամսագրերի ցանկը կամ գումարը ըստ ցանկի:  

 

Առաջարկեցին՝ Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց ընդունել բյուջեն վերոհիշյալ ճշտումներով 

էլեկտրոնային հարցում ուղարկելով նաեւ Ս.Հովսեփյանին եւ Ռ.Սուքիասյանին:  

 

Որոշեցին. Հ աստատե լ  «ՇՊՀ հիմնադրամի 2020 թ. եկամուտների եւ ծախսերի 

նախահաշիվը» նշված փոփոխություններով՝ (Սահմանելով պարգեւավճարները 54 միլին 

դրամ եւ 1մլն 3 հզ դրամը տեղափոխել այլ ծախսեր բաժնի բարեգործական տող), 1.032.653 

հազար դրամ եկամտային եւ 1.031.667 հզ. դրամ ծախսային մասով: 

 

Քվեարկեցին. կողմ՝ 12, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 0 (էլեկտրոնային կապով՝ Ս.Հովսեփյան՝ դեմ) 

 

 

Օրակարգի երկրորդ հարցը: 

 

2. ՇՊՀ հաստիքացուցակի վերանայում: 

Հոգաբարձուներին բաժանվեց հաստիքացուցակի նախատեսվող փոփոխությունները 

պարունակող փաթեթը:  

 

Լսեցին. Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ վերջին փոփոխությունները եղել են հոկտեմբերի 5-ին եւ 

խնդրեց Սերոբյանին ներկայացնել այժմ նախատեսվող փոփոխությունները: 

 

Ե.Սերոբյանը նշեց, որ մեկ հաստիք ավելացնելու առաջարկություն կա եւ մեկն էլ 

պակասեցնելու: Կան նաեւ հաստիքների վերանվանումներ եւ նվազագույն 

աշխատավարձի փոփոխության հետ կապված պարտադիր փոփոխություններ: 

Ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու համագործակցության բաժնում 

առաջատար մասնագետի հաստիքը վերանվանել առաջատար մասնագետ, տվյալների 

բազայի պատասխանատու: Առարկություններ չեղան: Տնտեսական գործունեության, 

գնումների համակարգման բաժնում «առաջատար մասնագետ» հաստիքը վերանվանել 

«մատակարար»: Առարկություններ չեղան: Առաջարկվում է «պահեստապետ պարետ» 

հաստիքը վերանվանել «պահեստապետ»: Առարկություններ չեղան: Առաջարկվեց 

ավելացնել դռնապահ գիշերապահի եւ հնոցապանի աշխատավարձերը ՝ օրենքի 

պահանջին համապատասխան: Ռազմական ամբիոնում եւս ավելացվում է դռնապահ 

գիշերապահի աշխատավարձը նույն պատճառով: ՇՊՀ քոլեջում ավելացվում են տնօրենի, 

փոխտնօրենի, դաստիարակչական գծով փոխտնօրենի, գրադարանավարի, գործավարի, 

համակարգչային կաբինետի պատասխանատուի, լաբորանտի, տնտեսվար բակապահի, 

հավաքարարի, հնոցապանի, պահակ գիշերապահի աշխատավարձերը՝ նվազագույն 

աշխատավարձի հին չափից նոր չափին հասցնելու ավելացման համամասնությամբ : 

Առաջարկվում է հանել ՇՊՀ ավագ դպրոցի ՏՏ համակարգողի հաստիքը եւ ավելացնել 

աշխատավարձերը հետեւյալ հաստիքների համար. օպերատոր, գրադարանավար, 

գործավար, լաբորանտ, տնտեսվար, հավաքարար, քաղպաշտպանության շտաբի պետ, 

բանվոր, դռնապահ գիշերապահ, հնոցապան՝ նորից օրենքի նոր պահանջի 
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հիմնավորմամբ: Առաջարկվում է ավելացնել նվազագույն աշխատավարձով բուժքույրի 

հաստիք քոլեջում, որին կից է նաեւ ռազմական ամբիոնը: Դպրոցում կա բուժքույր: 

Հաստիքային միավորների քանակը չի փոխվում: Առաջարկում քոլեջի տնօրենի 

աշխատավարձը բարձրացվում է ընդամենը 2%-ով: Լաբորանտը համալսարանում եւ 

դպրոցում եւս տարբեր աշխատավարձեր են ստանում: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ եթե 

խնդիրը ծանրաբեռնվածության տարբերությունն է, ապա նորից հասնում ենք 

հաստիքների պարտականությունների նկարագրմանը, պաշտոնի անձնագրերին: 

Առաջարկեց նվազագույն աշխատավարձն ապահովելուց հետո մնացածն ավելացնելով 

համապատասխանաբար նույն տոկոսով՝ որքան որ աճումէ  նվազագույն աշխատավարձ 

ստացողների աշխատավարձը, այդքան էլ արժե ավելացնել քոլեջի մյուս աշխատողների 

աշխատավարձերը: Աշխատավարձերն ավելացնելու համար հնարավոր համարվեց 

պարգեւավճարների ծավալի նվազեցումը: Ռեկտորի ժամանակավոր 

պաշտոնակատարին հանձնարարվեց աշխատակազմով զբաղվող ստորաբաժանմանը 

մշակել եւ երկու ամսում ՝ մինչեւ 2020 թ. ապրիլի 15-ը հոգաբարձուների խորհրդին 

ներկայացնել ՇՊՀ բոլոր հաստիքների աշխատանքի անձնագրերը: Այդ աշխատանքով, 

առաջարկվեց, որ պետք է զբաղվի անձնակազմի կառավարման եւ իրավական 

ապահովման բաժինը: Նշվեց, որ այդ բաժնում կա իրավախորհրդատուի թափուր 

հաստիք: Ե.Սերոբյանը առաջարկեց մինչեւ մայիսի վերջ ժամկետ տրամադրել: 

Լ.Բարսեղյանը ասաց, որ հաստիքների անձնագրերի անհրաժեշտության, կարիքի եւ 

պահանջի մասին խոսում են արդեն մեկ տարուց ավելի, սակայն այդ անձնագրերը դեռ 

չկան, ինչը դժվարացնումէ  ՇՊՀ կառավարումը, մրցույթ հայտարարելիս դրանք պետք են 

գալիս, աշխատանքային պայմանագրերում դրանցից քաղվածքներ կարելի անել 

աշխատողին իր պարտականությունները հստակ ներկայացնելու եւ ըստ այդմ 

պահանջելու համար: Ասաց, որ իրականում կարիք կա հավանաբար 50 անձնագիր գրելու 

մասին՝ լաբորանտներինը՝ մեկ անձնագիր, ամբիոնի վարիչներինը՝ մեկ անձնագիր, 

դեկաններինը՝ մեկ անձնագիր եւ այլն առաջարկեց, որ մայիսի 31-ին այդ անձնագրերը 

ներկայացվեն հոգաբարձուների խորհրդին: Առարկություններ չեղան: 

 

Ռ.Քալաջյանը առաջարկեց աշխատավարձերը քոլեջի հաստիքացուցակում փոփոխման 

ներկայացված հաստիքների համապատասխան չափով ՝ 24 տոկոսով ավելացնել ի հաշիվ 

բյուջերի ծախսերում եւ եկամուտներում նախատեսված 900.000 դրամ տարբերության: 

Առաջարկությունը ընդունվեց, առարկողներ չեղան: Որոշվեց նաեւ, որ այս 

փոփոխությունը բերում է փոփոխություն նաեւ ՀԽ բյուջեի մասին որոշման մեջ: 

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց կրճատել այն հաստիքները, որոնք երկար ժամանակ է 

թափուր են եւ, եթե պարզվել է, որ դրանց զբաղված չլինելը չի խանգարում համալսարանի 

կենսագործեությանը: Հակառակ դեպքում, դրանք պետք է լրացվեն առավելագույնը երկու 

ամսում: Միաժամանակ գտնում է, որ իրավախորհրդատուի հաստիքն անհրաժեշտ է: 

  

 Ս.Մարտիրոսյանն համարեց, որ քոլեջի տնօրենի աշխատավարձը 124000 դրամ 

իսկապես ցածր է եւ ցածր է նույնիսկ ավագ դպրոցների տնօրենների աշխատավարձից: 

Առաջարկեց ուղիներ գտնել, անհանգստացնել նախարարությանը ՇՊՀ տարածքները 

վարձակալության տալու դեպքում եկամուտները ՇՊՀ-ին թողնելու հարցով, անընդհատ 

կասկածի տակ պահել եղած իրողությունները, քանի որ երկար տարիներ բարձիթողի 
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վիճակ է եղել ու ցանկացած տողի պետք է կասկածանքով վերաբերվել: Լ.Բարսեղյանն 

համարեց, որ դա հենց պաշտոնի անձնագրերի առկայությունն է, որ հիմք կլինի ռեալ 

աշխատավարձեր սահմանելու համար: Ռ.Քալաջյանը նշեց, որ պաշտոնի անձնագիր 

աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված չէ, այլ կա աշխատանքի նկարագիր 

հասկացությունը: Երբ ասում ենք պաշտոնի անձնագիր պետք է սահմանվի նաեւ 

չափանիշները, որոնց պետք է բավարարի աշխատակիցը: Լ.Բարսեղյան նշեց, ճիշտ 

այդպես, անկախ անձանցից, պաշտոնի կամ հաստիքի անձնագիրը պիտի պարունակի 

այդ տվյալները նույնպես: Առաջարկեց նաեւ «փոխտնօրեն» բառը հաստիքացուցակում 

դարձնել «տնօրենի տեղակալ»: Առարկություններ չեղան: 

 

Բուհի իրավախորհրդատուն նշեց, որ երբեմն հաստիքներ կրճատելու իրավունք չեն 

ունենում նաեւ կապված հղիության արձակուրդի դեպքում, անգամ եթե որոշում կա: 

Նման նախադեպ կա: Բարսեղյանը խնդրեց փաստաթղթերի պատճենը ներկայացնել 

իրեն՝ ուսումնասիրելու համար: 

 

Աիդա Գարեգինյանը խնդրեց բացատրել «առաջին կարգի մասնագետ» եւ «առաջնակարգ 

մասնագետ» տերմինները: Իրավաբանը նույնպես տարակուսեց, թե ի վերջո ինչու է պետք 

եղել նման տարբերություն դնել: Լ.Առաքելյանին եւս հետաքրքրեց, թե ինչ է նշանակում 

«առաջին կարգի գրադարանավար» եւ «առաջատար գրադարանավար» տարբերակումը: 

Լ.Բարսեղյանը նորից նշեց, որ էլի հանգում են պաշտոնների անձնագրերին եւ խնդրեց 

Սերոբյանին մինչեւ մայիսի 31-ը ներկայացնել պաշտոնի անձնագրերը, որպեսզի 

օգոստոսին նոր աշխատանքային պայմանագրերը կնքելիս ունենանք նոր, հստակ 

նկարագրեր, թե ով ինչ է անելու համալսարանում:  

 

Գ.Բարսեղյանը ասաց, որ ամբիոնի վարիչի համար 70 հազար դրամ հավելավաճարը 

առանց հարկերն հանելու շատ քիչ է եւ առաջարկում է բարձրացնել, թեկուզ արգելելով 

մեկ դրույքից ավել ժամեր վերցնելը: Պրակտիկայում հանդիպում է մեկ դրույք: 13 

ամբիոնների դեպքում այդ վճարը կրկնապատկելու համար տարեկան 1.092.000 դրամի 

ճարելու հարց է առաջանում: Կ.Ավագյանն առաջարկեց դա թողնել ամբիոնի վարիչների 

մրցույթից հետո, բայց Ս.Մանուկյանը նշեց, որ մոտիվացիան է փոխվում, չեն 

առաջադրվում որպես ամբիոնի վարիչի թեկնածու: Որոշվեց ամբիոնների վարիչների 

հավելավճարի վերանայումը եւս քննարկել պաշտոնի անձնագրերի ներկայացումից 

հետո: Առարկություններ չեղան: 

 

Ավագ դպրոցի ՏՏ համակարգողի հաստիքը կրճատելու հարցին կողմ էին 12 հոգաբարձու, 

դեմ 0, ձեռնպահ 0:  

Այնուհետեւ տող առ տող ստուգվեցին առաջարկվող փոփոխությունները եւ դրվեց 

քվեարկության:  

Որոշեցին. ՇՊՀ հաստիքացուցակի եւ դրույքների փոփոխությունների հարցով հաստատել 

ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի առաջարկած բոլոր 

փոփոխությունները, բացառությամբ Քոլեջի աշխատակազմի մասով եղած 

առաջարկությունների: Քոլեջի աշխատակազմի մասով առաջարկները ընդունել հետեւյալ 

խմբագրմամբ. 
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Նախկինում նվազագույն աշխատավարձ ստացող հաստիքների աշխատավարձերը 

վերանայել եւ սահմանել այժմ գործող օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձերի չափով, իսկ մյուս հաստիքների աշխատավարձերը՝ ավելացնել 

համապատասխանաբար՝ նախկինի համեմատ 24 տոկոսի չափով, եւ ըստ այդմ կատարել 

փոփոխություններ ՇՊՀ 2020 թ. բյուջեում: 

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

 

Օրակարգի հաջորդ հարցին անցնելուց առաջ Բարսեղյանն առաջարկեց հանել օրակարգի 

հետեւյալ հարցերը եւ դրանք տեղափոխել ՀԽ հաջորդ նիստի օրակարգ:  

 

4. ՇՊՀ աշխատակիցների համար սոցիալական փաթեթի եւ առողջապահական 

ապահովագրման հարցը: Զեկուցող՝ Ե.Սերոբյան: Խնդրելով Սերոբյանին ուսումնասիրել 

հարցը ու ներկայացնել առաջարկներ:  

5. ՇՊՀ-ում դասաբաշխման/ժամաբաշխման կարգավորման եւ ունիֆիկացման 

մեթոդաբանության մշակման հարցը: Զեկուցող՝ Ե.Սերոբյան: Մինչեւ 2020 թ. փետրվարի 

25-ը ներկայացնել առաջարկներ ամբիոններում դասաբաշխման համակարգի 

ունիֆիկացիայի վերաբերյալ, եթե կա մեթոդաբանություն պատրաստի՝ ներկայացնել, եթե 

չկա, ապա մշակել: 

6. ՇՊՀ գիտականության բաղադրիչի զարգացման խնդիրը: Հրավիրվել էր զեկուցման 

Ա.Սարգսյանը: Առաջարկվեց, որ Ա.Սարգսյանը հաջորդ նիստում ներկայացնի 

վերլուծություն ՇՊՀ-ում գիտականության բաղադրիչի վիճակի, եղած խնդիրների, 

անելիքների, հեռանկարների վերաբերյալ: Ամփոփագրի եւ վերլուծության ժամկետ 

Ա.Սարգսյանի առաջարկով սահմանվեց մինչեւ 2020թ մարտի 15-ը: Գրավոր տեքստն 

ուղարկվելու է հոգաբարձուներին: 

  

Առաջարկներն ընդունվեցին. Կողմ՝ 12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

 

Հարցերից եւս մեկը, որ նախատեսված էր քննարկել ուսանողական խորհրդից ՀԽ 

պատվիրակման հարցի վերաբերյալ էր: 

 

7. ՇՊՀ ուսանողական հանրույթից ՀԽ կազմ ընտրվելիք ներկայացուցիչների 

ապահովման հարցը (հրավիրվել էին զեկուցման ՇՊՀ ուսանողական միության, 

«Ռեսթարտ» շարժման, «Իմ Համալսարանը» միության ղեկավարները): 

 

 Հրավիրյալներից ներկա էին միայն «ՇՊՀ ռեստարտ» նախաձեռնության 

ներկայացուցիչները: Կ.Ավագյանը նշեց, որ հրավերը փոխանցվել է բոլորին: Ֆեյսբուքյան 

գրառումով ուսանողներից մեկը հայտարարել էր հրավերին: Բարսեղյանը նշեց, որ այն 

անվանական եւ պաշտոնական պատասխան չէ եւ ՀԽ-ն չի կարող ֆեյսբուքյան 

գրառումները համարել իր հրավերին պատասխան: Լ.Բարսեղյանը ճշտեց, թե իրենց 

գտած խնդիրների, կոռուպցիայի դրսեւորումների վերաբերյալ իրավապահ մարմիններին 

տեղյակ պահե՞լ է ՇՊՀ-Ռեստարտ շարժումը: Գ.Ղուկասյանը պատասխանեց, որ այո, 

նյութերը դատախազություն ուղարկվել են: Բարսեղյանը խնդրեց ճշտել, եթե չեն 
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ուղարկվել՝ ինքը կուղարկի: Նորից հաստատական պատասխան եղավ,. Որ ուղարկվել է: 

Այնուհետեւ առաջարկեց քննարկումը օրակարգի 7-րդ կետի մասով հետաձգել մյուս 

կողմերի բացակայության պատճառով: Առարկություններ չեղան: 

  

Առաջարկեցին. Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց անցնել կանոնադրական փոփոխությունների 

կետին:  

 

Օրակարգի հաջորդ հարցը  

8. Կանոնադրության լրացումներ եւ փոփոխություններ  

 

Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց օրակարգից հանել  

Ներկայացվեց առաջարկ վերացնել տեխնիկական վրիպակը՝ «պրոֆեսորադասախոսական» 

անձնակազմից հոգաբարձուների խորհուրդ 6 հոգի պատվիրակելու փոխարեն կիրառել 

«աշխատակազմից» հոգաբարձուների խորհուրդ պատվիրակել տարբերակը, քանի որ ըստ 

կանոնադրությանը քոլեջից եւ դպրոցից եւս կարող էր հոգաբարձու պատվիրակվել: 

Այնուհետեւ ներկայացրեց Ե.Սերոբյանի առաջարկը ՝ «…Գործող կանոնադրության 38-րդ 

հոդվածը լրամշակել հետեւյալ կերպ. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամի լիազորությունը 

դադարելու դեպքում նրա փոխարեն նոր անդամ նշանակվում եւ (կամ) առաջադրվում է 

նախկին անդամի նշանակման եւ (կամ) առաջադրման կարգով՝ ոչ ուշ, քան հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամի թափուր տեղ առաջանալու մասին ռեկտորի ծանուցումն ստանալու 

օրվանից հետո 30 օրվա ընթացքում: Հոգաբարձուների խորհրդի անդամի թափուր տեղ 

առաջանալու մասին տեղեկացված լինելու օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օրվա ընթացքում 

ռեկտորը տեղեկացնում է հիմնադրին, հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին նշանակած 

եւ (կամ) առաջադրած անձանց կամ մարմիններին, ՇՊՀ-ի մարմիններին»: 

 

Առաջարկվում էր նաեւ անցումնային դրույթ . 

«Անցումային դրույթ. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամի լիազորությունը դադարելու 

դեպքում նրա փոխարեն նոր անդամ նշանակելիս եւ (կամ) առաջադրելիս, երբ նախկին 

անդամի նշանակման եւ (կամ) առաջադրման կարգն ուժը կորցրել է եւ (կամ) նախկին 

անդամն նշանակվել եւ (կամ) առաջադրվել է ըստ սույն դրույթի, ՇՊՀ հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամության թեկնածուներ են առաջադրում ՇՊՀ այն ֆակուլտետային 

խորհուրդները եւ (կամ) ՇՊՀ քոլեջի մանկավարժական խորհուրդն եւ (կամ) ավագ դպրոցի 

մանկավարժական խորհուրդը, որոնք ներկայացված չեն հոգաբարձուների խորհրդի անդամի 

լիազորությունը դադարելու պահին հոգաբարձուների խորհրդի գործող կազմում: Ըստ այդմ 

ՇՊՀ ֆակուլտետային խորհուրդները ներկայացնում են հոգաբարձուների խորհրդի 

անդամության երեքական թեկնածու, իսկ ՇՊՀ-ի քոլեջի մանկավարժական խորհուրդը եւ 

(կամ) ավագ դպրոցի մանկավարժական խորհուրդը ներկայացնում են հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամության երկուական թեկնածու՝ ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդում ընտրությանը 

մասնակցելու համար: ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ առանձին 

քվեաթերթիկով գաղտնի կերպով ընտրում է ՇՊՀ ֆակուլտետներից եւ (կամ) ՇՊՀ քոլեջից եւ 

(կամ) ավագ դպրոցից առաջադրված բոլոր թեկնածուներից մեկին: Ընտրված է համարվում 

այն թեկնածուն, ով հավաքում է առավելագույն ձայներ: Հավասար ձայներ ստացած 

թեկնածուների միջեւ անցկացվում է կրկնակի քվեարկություն:»: 
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Սերոբյանը ներկայացրեց առաջարկի հիմքերը, այն է՝ ՀԽ անդամ Է.Մաթեւոսյանի 

հրաժարականից հետո ըստ փոփոխված կանոնադրության կարող են ընտրվել նաեւ դպրոցից 

եւ քոլեջից, նաեւ պետք է նոր անդամի ֆակուլտետից ընտրվելու դեպքում ընտրվեր այն 

ֆակուլտետից, որից ներկայացուցիչ չկար ՀԽ-ում: Բարսեղյանն հարցրեց, թե նույն կարգը 

մնալու դեպքում որեւէ խնդիր առաջանու՞մ է: Առաջարկները բխում էին գիտական 

խորհրդից: Որոշում 01-24 N877 12/12/2019թ. որոշումը ներկայացվում է կից: 

 

Կար նաեւ առաջարկ․  «Ղեկավարվելով Շիրակի պետական համալսարանի 

կանոնադրության 48-րդ կետի 4-րդ ենթակետով՝ ՇՊՀ, դիտական խորհուրդը որոշում է.-

Առաջարկել հոգաբարձուների խորհրդին փոփոխել ՇՊՀ կանոնադրության 110- րդ կետի 

նախավերջին նախադասությունը եւ այն ձեւակերպել հետեւյալ կերպ. «Ամբիոնի վարիչ 

կարող է ընտրվել այն անձը, ով ունի գիտական աստիճան եւ կոչում (մասնագիտական 

առանձնահատկությամբ պայմանավորված արվեստի ամբիոնում գիտական աստիճան 

եւ/կամ կոչում), վերջին տասը տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում 

ամբիոնի մասնագիտական ուղղվածությանը համապատասխան առնվազն հինգ տարվա 

գիտամանկավարժական ստաժ»: (հիմք 26.11.2019թ.֊ի գիտական խորհրդի թիվ 04/4 որոշումը): 

 

Առաջարկեցին քվեարկել կանոնադրության այն փոփոխության օգտին, ըստ որի ՀԽ կազմում 

ՇՊՀ ներկայացուցիչների կազմից թափուր տեղ առաջանալու դեպքում ընտրություն 

կազմակերպել այն ստորաբաժանումների թեկնածուներից, որը կամ որոնք ներկայացված չեն 

այդ պահին ՀԽ-ում:  

 

Լսեցին. Ամբիոնի վարիչի թեկնածուին ներկայացվող պահանջների փոփոխման վերաբերյալ 

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ ՇՊՀ-ն արդեն պետք է ամբիոնների վարիչներ ունենար, այն դեպքում, 

երբ 6 ամիս հատուկ աշխատանքային խմբում, որը ղեկավարել է Բագրատ Պողոսյանը, 

կանոնադրական փոփոխությունների բոլոր առաջարկները քննարկվել են համալսարանում, 

ամբիոններում, ֆակուլտետներում, ընդունվել են առաջարկներ այդ աշխատանքային խմբի 

կողմից, բոլորը հնարավորություն են ունեցել արտահայտվելու, մի քանի անգամ ՀԽ 

նիստերում քննարկվել են նաեւ այլ առաջարկներ երկու դասախոսների կողմից, այնուհետեւ 

ընդունվել են այժմ եղած կանոնադրության այն փոփոխությունները, բոլորն սպասում են 

ամբիոնների վարիչների պաշտոնների մրցույթներին, եւ դրանից հետո խոչընդոտ է 

առաջանում ամբիոնների վարիչների ընտրության պրոցեսում, առաջարկվում են 

կանոնադրության նոր փոփոխություններ, որոնցով գիտխորհուրդը առաջարկում է 

խստացնել ամբիոնի վարիչին ներկայացվող պահանջները: Այդպիսով մրցույթները չեն 

անցկացվում: Լ.Բարսեղյանը հարցրեց, թե ինչն է խանգարում եղած կանոնադրությամբ 

կատարել ընտրությունը, ընդ որում, եթե գիտական խորհուրդը 31 անդամով կողմ է եղել 

վերջին առաջարկին, ինչն է խանգարում հենց նման կերպ առաջնորդվել ամբիոնի վարիչի 

ընտրությունում, ընտրել արժանավորին, ընտրել նրան, ով ունի ավելի մեծ աշխատանքային 

ստաժ, ինչո՞ւ են ուզում, որ այդ սահմանափակումները հատկապես հոգաբարձուների 

խորհուրդն անի, հենց հոգաբարձուները կանոնադրություն փոխելով դուրս թողնեն մի խումբ 

հնարավոր հավակնորդների: Այնուամենայնիվ առավել թվով թեկնածուների դեպքում 

ընտրությունը ավելի արդյունավետ ու մրցակցային կլինի, թող գիտխորհուրդն ընտրի 
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արժանավորին, ինչու է անհրաժեշտ անպայման կանոնադրությունում խստացնել 

պահանջները: Անձամբ իր եւ գիտխորհրդում հնչած տեսակետները ներկայացրեց նաեւ 

գիտական խորհրդի քարտուղար Կ.Պետրոսյանը: Ե.Սերոբյանը ես ներկայացրեց, որ կողմ է 

ցենզի խստացմանը, ինքն իրավունք չունի քվեարկելու, բայց պատրաստ է կատարել ՀԽ 

ցանկացած որոշում այս հարցում; 

  

Որոշեցին.  

3.1. Կանոնադրությանը լրացնել 27.4 հոդվածով հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«27.4. ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի կազմում ՇՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի, 

Քոլեջի եւ Ավագ դպրոցի ներկայացուցիչներից որեէ անդամի տեղը թափուր դառնալու 

դեպքում այն լրացվում է ՇՊՀ այն ստորաբաժանման կամ ստորաբաժանումների կողմից 

առաջադրված թեկնածուներից, որոնցից ներկայացուցիչ չկա հոգաբարձուների խորհրդի 

կազմում: Այդ ստորաբաժանման կամ ստորաբաժանումների կողմից թեկնածուների 

ընտրությունը կատարվում է այս կանոնադրության 27, 27.1, 27.2 կետերով սահմանված 

առաջադրման եւ քվեարկության կարգով:» 

 

Քվեարկեցին. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 (Ս.Հովսեփյան՝ կողմ, ստացվել է էլեկտրոնային 

կապով):  

 

3.2. ՇՊՀ գիտական խորհրդից առաջարկության մասով՝ կանոնադրության մեջ փոփոխել ՇՊՀ 

ամբիոնի վարիչի թեկնածուին առաջադրվող պահանջները, խստացնելով այդ պահանջները. 

 

«Ամբիոնի վարիչ կարող է ընտրվել այն անձը, ով ունի գիտական աստիճան եւ կոչում 

(մասնագիտական առանձնահատկությամբ պայմանավորված արվեստի ամբիոնում 

գիտական աստիճան եւ/կամ կոչում), վերջին տասը տարվա աշխատանքային 

գործունեության ընթացքում ամբիոնի մասնագիտական ուղղվածությանը համապատասխան 

առնվազն հինգ տարվա գիտամաեւկավարժական ստաժ»: 

 

Քվեարկեցին. կողմ՝ 4 (Ա.Գարեգինյան, Ա. Խաչատրյան, Խ.Իսրայելյան, Ս.Հովսեփյան: 

Ս.Հովսեփյանի քվեն ստացվել է էլեկտրոնային կապի միջոցով): 

  

Դեմ՝ 8, Ս.Մանուկյան, Ս.Մարտիրոսյան, Լ.Բարսեղյան, Կ. Ավագյան, Գ.Բարսեղյան, 

Լ.Առաքելյան, Ն.Հարությունյան, Կ.Սարուխանյան (քվեարկել է հեռակա կարգով):  

 

Ձեռնպահ՝ Ռիմա Պողոսյան:  

Ըստ այդմ կանոնադրության փոփոխություն այս մասով չի կատարվում: 

  

 

3.3 Օրակարգի հաջորդ ենթակետը.• ՇՊՀ ՀԽ նիստերի սղագրման արագացման 

կարգավորումներ: 

 

Լսեցին. ՇՊՀ ՀԽ նիստերը բավականին երկար են տեւում եւ երբեմն ճշգրտությունը շատ 

կարեւոր է արձանագրելիս: Նման կերպ արձանագրելիս 8 ժամանոց նիստի 
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արձանագրությունը տեւում է մի քանի օր, որն հնարավոր է խնդիր առաջացնի 

աշխատակարգով սահմանված ժամկետների տեսակետից:   

Առաջարկեցին. Լ.Բարսեղյանը, Լ.Առաքելյանը առաջրկեցին տեքստային ձեւակերպումներն 

անել սեղմ, պահել նիստերի ձայնագրությունները: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց միշտ ունենալ 

տեսաձայնագրություն ու պահել հատուկ կրիչի վրա՝ կոշտ սկավառակի: Դահլիճից 

առաջարկեցին բեռնել յութուբյան տիրույթ, բայց այդ դեպքում հնարավոր են խնդիրներ 

առեւտրային եւ անձնական տվյալներ պարունակող նյութերի տեսակետից: Կ.Ավագյանն 

առաջարկեց, որ ինքը կտրամադրի աուդիոտարբերակը օպտիկական կրիչով, եթե ինչ-որ մի 

հարցում պետք կլինի, կտրամադրվի կոնկրետ հարցին վերաբերող հատվածը: Օպտիկական 

կրիչը պետք է պահվի հատուկ պահոցում: 

 Որոշեցին ՝ 

 ՇՊՀ ՀԽ նիստերի արձանագրության տեքստային տարբերակը կազմել հակիրճ, դրան կից 

պահպանել նիստի ձայնագրությունը կամ տեսաձայնագրությունը` թվային  կրիչով: 

Առարկություններ չեղան:  

 

3.4 Կանոնադրության լրացումներ եւ փոփոխություններ  

• Ռեկտորի թեկնածուներին վերաբերվող պայմանների վերանայում; 

. Ռեկտորի ընտրության կարգի փոփոխություն; 

• Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի բաժին ունենալ: 

 

Լսեցին: Լ.Բարսեղյանն խնդրեց ներկայացնել առաջարկներ: Հնչեցին տարբեր առաջարկներ: 

Բերվեցին Հիմնադրամների մասին օրենքի պահանջների եւ կանոնադրության պահանջների 

համեմատություններ: Ըստ կանոնադրության, ռեկտորն ընտրվում է անդամների ցուցակային 

կազմի կեսից ավելի ձայներով: Լ.Բարսեղյանն հարցրեց, պե՞տք է արդյոք այդ կետը փոխել, եւ 

դա թույլ տալի՞ս է արդյոք Հիմնադրամների մասին ՀՀ օրենքը: Մյուսը տարբերակը 

վարչական կամ այլ ցենզերի նվազեցման եւ/կամ հանելու ճանապարհն է: Գ.Բարսեղյանը 

նշեց, որ ոչ միշտ են ամբողջ ցուցակային կազմով նիստ արել: Քննարկվեց 

մասնակցությունների հարցը, նշվեց նախադեպը, որ հոգաբարձուի լիազորությունները 

կրճատվել են ՀԽ 3/4-ի որոշմամբ: Գրիգոր Բարսեղյանն առաջարկեց հոգաբարձուների 

խորհրդի նիստերից 30% եւ ավելի բացակայողների լիազորությունները դադարեցնել: Նշվեց 

որ ցանկացած պահի ցանկացած հոգաբարձու կարող է կոնկրետ մեկ հոգաբարձուի 

բացակայությունների հարցը դնել քննարկման ու քանի որ սահմանափակում չկա նշված, թե 

ինչքան բացակայելու դեպքում կարող է որոշում կայացվել, ուրեմն 3/4 ձայները բավարար են 

լիազորությունների դադարեցման համար: Կ.Ավագյանն առաջարկեց 56 հոդվածում 

«հանրային կառավարման ոլորտում» ձեւակերպումը եւս փոխել: Լ.Առաքելյանն առաջարկեց 

ԿԳՄՍՆ իրավաբանական բաժնի հետ կապ հաստատելով գտնել լավագույն ձեւակերպումը: 

ԵՊՀ-ն, օրինակ վերջին մրցույթում ներկայացրել է գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորի 

պահանջ, հանելով կառավարչական պաշտոնի ցենզը: Ե.Սերոբյանը ներկայացրեց բուհական 

կրթությանը վերաբերող նոր օրենքի նախագծի մի քանի պահանջները, կապված ռեկտորի 

պաշտոնի հետ:  

«…2. Հանրային բուհի ռեկտորի պաշտոնում կարող է ընտրվել այն քաղաքացին, ով ունի 

գիտական աստիճան եւ բուհում դասավանդման կամ գիտական կամ վարչական 

աշխատանքի առնվազն 5 տարվա ստաժ, գիտական աստիճան եւ բարձրագույն կրթության 
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կամ գիտության ոլորտի առնվազն 5 տարվա փորձ»: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ չի առաջարկում 

սա որպես հիմք ընդունել առայժմ, քանի որ այն կարող է փոփոխվել նախքան ընդունվելը ու 

առաջարկեց ցենզերի փոփոխության հարցն հետաձգել: Ընտրական կարգի բարելավման 

համար առաջարկեց ուսումնասիրել հիմնադրամների մասին օրենքը, ուսումնասիրել նաեւ 

Գ.Բարսեղյանի առաջարկը առավելագույն ձայներ հավաքած թեկնածուի ընտրվելու 

տարբերակը:  

 

Որոշեցին. հետաձգել կանոնադրությունում ռեկտորին ներկայացվող պահանջներում 

փոփոխություններ կատարելու հարցը: 

 

Լսեցին: Լ.Բարսեղյանը խնդրեց առաջարկներ ներկայացնել կանոնադրությունում ռեկտորի 

ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին կետ սահմանելու մասին՝ սահմանե՞լ, թե՞ ոչ:  

 

Գ.Բարսեղյանը նշեց, որ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին պետք է 

համապատասխանեն ռեկտորին ներկայացվող պահանջները: Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ 

հնարավոր է դրա հետեւանքով այլեւս ժամանակավոր պաշտոնակատար չունենա բուհը: 

Ե.Սերոբյանն էլ նշեց, որ այդ դեպքում ԺՊ ընտրելու փոխարեն միանգամից ռեկտոր ընտրելն 

է նպատակահարմար: Լ.Բարսեղյանն առաջարկեց խորհրդատվություն ստանալ 

նախարարությունից: Լ.Առաքելյանը առաջարկեց ՊՈԱԿ-ներ կանոնադրություններում 

նախատեսված դեպքերն էլ որպես օրինակ դիտարկել: Հստակ օրենքի պահանջ չկա: 

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ հնարավոր է տեսականորեն 23 տարեկան մագիստրանտն էլ 

նշանակվի ԺՊ, եթե ԺՊ-ին ներկայացվող պահանջներ չեն ներկայացվում  եւ ուղղակի պետք 

է հաշվի առնել տարբերակներ: Նշեց, որ կոնսենսուս չեղավ եւ առաջարկեց համաձայնել՝ 

դիմել ԿԳՄՍՆ խորհրդատվություն ստանալու համար: 

 

Որոշեցին` 

3.4.1 Որոշեցին հետաձգել  կանոնադրությունում ռեկտորին ներկայացվող պահանջներում 

փոփոխություններ կատարելու հարցը: 

3,4.2. դիմել ԿԳՄՍՆ՝ ռեկտորին ներկայացվող պահանջների եւ ռեկտորի ժամանակավոր 

պաշտոնակատարին ներկայացվող պահանջների ու ընտրության ընթացակարգերի 

վերաբերյալ խորհրդատվություն ստանալու համար: 

 Առարկություններ չեղան: 

 

Այլ հարցեր 

Օրակարգի «այլ հարցեր» բաժնի վերաբերյալ Լ.Բարսեղյանի խնդրանքով Ե.Սերոբյանը 

ներկայացրեց նախորդ նիստերից մեկի ընթացքում քննարկված մեկ կուրսի ուսանողների 

քննության չներկայանալու եւ դասախոսին փոխելու պահանջի դեպքի հետագա ընթացքին: 

Նշվեց, որ խնդիրը լուծված է: Բոլոր ուսանողները որոնք հրաժարվել էին հաճախել լրացուցիչ 

դասերին եւ քննությանը, պարտքեր կուտակելուց հետո եկել եւ նույն դասախոսի մոտ 

հանձնել են իրենց քննությունները, խնդիրը լուծվել է: Այնուհետեւ լսեցին «ՇՊՀ Ռեստարտ» 

ուսանողական միության պատկերացումները բուհի կառավարմանը ուսանողական 

մասնակցության մասին:  
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Գեւորգ Ղուկասյանը առաջարկեց ուսանողական ոչ ֆորմալ հանձնաժողով ստեղծել բոլոր 

ֆակուլտետներից ուսանողներ ներգրավելով, որը կզբաղվի ուսանողական խորհրդի 

նպատակների հստակեցմամբ, ուսանողների ակտիվացմամբ, մասնակցայնությամբ:  

Լ.Բարսեղյանը նշեց, որ այդ ամենը ներքին, ուսանողական ինքնավարության հարց է, 

հոգաբարձուների խորհրդին հետաքրքրում է, թե ուսանողական խորհրդի կողմից երբ են 

ընտրվելու ուսանող 5 հոգաբարձուներ եւ ընթերցեց կանոնադրության 28-րդ հոդվածը: 

Ուսխորհուրդը 2 անգամ չի կարողացել նշված ընթացակարգերով հոգաբարձուներ 

պատվիրակել, սա վնասում է ներառականությանը եւ ուսանողական հանրույթին: Տվեց 

հարցեր, որոնք իր կարծիքով կարելի է ճշտել, որն է կոչվում ուսանողի հասարակական 

ակտիվություն, ինչ շահերի բախման լուծումներ կարելի է կիրառել, ինչքանով է 

«ուսանողական խորհուրդ» համարվող մարմինը լեգիտիմ, արդյո՞ք այն ներկայացնում է 

բուհի բոլոր ուսանողներին, կարո՞ղ է ցանկացած ուսանողական խումբ հայտարարել, որ 

իրենք են ուսանողական խորհուրդը, որո՞նք են ուսանողական խորհրդի կազմման 

իրավական հիմքերը այսօր, եթե կանոնադրությունը նախարարությունում հաստատված չէ, 

եթե ուսանողական խորհուրդը ուսանողների մեծամասնությունը չի ներկայացնում՝ ինչպե՞ս 

կարող է հոգաբարձուներ պատվիրակել, կա՞ արդյոք ուսանողական խորհուրդ, թե ուղղակի 

կա մարդկանց խումբ, որն իրեն կոչում է ուսանողական խորհուրդ: 

 

Գ.Ղուկասյանը նշեց, որ ուսանողական խորհրդի բարձրագույն մարմինն համագումարն է, 

որը որպես այդպիսին չի եղել:  

 

Լ․ Բարսեղյանն առաջարկեց, որ հարցում արվի ԿԳՄՍՆ, թե արդյո՞ք ուսանողական 

խորհուրդը պետք է գրանցվի որեւէ տեղում կամ կոնկրետ նախարարությունում եւ, եթե 

այդպես է, արդյո՞ք գրանցվել է նման կազմակերպություն: Եթե պետք է գրանցվեր ու չի 

գրանցվել, ապա դա հիմք է, որ այն կազմակերպությունը, որը կներգրավի բուհի 

ուսանողների կեսից ավելին, կհրավիրի համագումար, կընտրի ուսանողական խորհուրդ, 

որն էլ կունենա իրավասություն ընտրելու ուսանողներ եւ պատվիրակել հոգաբարձուներ ՀԽ: 

Եթե կպարզվի, որ նախարարությունում կա գրանցված ուսանողական խորհուրդ, կա 

պատշաճ կանոնադրություն, որն հաստատված է ըստ օրենքի պահանջի, ապա պետք է այլ 

գործընթացներ ընթանան: Բայց այդ ամենը ներքին ուսանողական խնդիր է, եւ 

հոգաբարձուների խորհրդին հետաքրքրում է միայն կանոնադրության 28-րդ կետի 

պահպանմամբ հոգաբարձուների թվի լրացումը ուսանողների կողմից եւ լիակազմ ու 

ներկայացուցչական ՀԽ ունենալը: Ե.Սերոբյանը ողջունեց համագումարի գաղափարը ու 

հայտնեց աջակցություն բոլոր ուսանողական խմբերին համագումարի հրավիրման հարցում 

եթե ընդհանուր, մեկ սեղանի շուրջ հավաքվեն ու որոշեն նման բան: 

 

ՀԽ նախագահը շնորհակալություն հայտնեց նիստի մասնակիցներին, թվարկեց ընդունված 

որոշումները, խնդրեց արձանագրությունում արձանագրել նաեւ էլեկտրոնային միջոցներով 

ստացված ձայները:  

 

Անուն Ազգանուն  

Կարեն Սարուխանյան՝ _____________________________ 
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Սոֆյա Հովսեփյան  _____________________________ 

 

Սուրեն Մանուկյան  _____________________________ 

 

Սեյրան Մարտիրոսյան _____________________________ 

 

Նաշիկ Հարությունյան _____________________________ 

 

Գրիգոր Բարսեղյան  _____________________________ 

 

Արտուշ Խաչատրյան  _____________________________ 

 

Խաչատուր Իսրայելյան —————————————— 

 

Ռիմա Պողոսյան  _____________________________ 

 

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ  

 

Լեւոն Բարսեղյան  _____________________________ 

 

Հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար  

 

Կարեն Ավագյան  _____________________________  
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