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                                  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 01 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 29.09.2021թ. նիստի 

 

Գիտական խորհրդի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4 հասցեում: 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 39 (երեսունինը) անդամից՝33-ը 

(երեսուներեքը¤ 

 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

1.  Գիտական խորհրդի նախագահ, 

ռեկտորի ԺՊ  

 Սերոբյան Երվանդ  

2.  Ուսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ 

 Ավետիսյան Նազելի 

3.  Արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի տնօրեն 

 

 Մելքոնյան Հովիկ  

4.  Գիտական քաղաքականության, 

որակի ապահովման ու կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն 

 Սարգսյան Արմենուհի 

5.  Գրադարան-ուսումնագիտական 

 խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և  

ՏՏ կենտրոնի տնօրեն 

 Խաչատրյան Թերեզա 

6.  Գիտական քարտուղար (գիտական 

խորհրդի քարտուղար¤ 

 Պետրոսյան Կարինե 

7.  Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ  

 Մարտիրոսյան Լևոն  

8.  Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան 

 

 Մելիքյան Թամարա 

9.  Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան 

 Հովհաննիսյան Օֆելյա 
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10.  Մանկավարժության ֆակուլտետի 

դեկանի ԺՊ 

 Ղուկասյան Լուսիկ  

11.  Ռազմական ամբիոնի պետ  Մկրտչյան Արթուր  

12.  ՇՊՀ քոլեջի տնօրեն  Դավինյան Աշոտ 

13.   ՇՊՀ ավագ դպրոցի տնօրենի ԺՊ  Դարբինյան Կարեն 

14.  ՇՊՀ արհմիության նախագահ  Խաչատրյան Վալերի 

15.  Մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( անենատարեց 

դոկտոր) 

 Մկոյան Արտաշես 

16.  ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. 

գիտությունների  դոկտոր,  

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  

ամբիոնի պրոֆեսոր 

  

Սարգսյան Սամվել 

17.  Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի գործարարության և 

վարչարարության ամբիոնի  

վարիչի ԺՊ, տնտ.գ.թ., դոցենտ 

  

Մկրտչյան Արթուր 

18.  Մանկավարժության ֆակուլտետի 

ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի 

վարիչի ԺՊ,  մ.գ.թ., դոցենտ 

 

  

Աղանյան Գևորգ 

19.  Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի պատմության 

և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի 

ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ 

  

Գասպարյան Արշավիր 

20.    Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի 

իրավագիտության և 

քաղաքագիտության   

ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ 

  

 

Հովհաննիսյան Արտակ 

     21. Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի 

հոգեբանության  ամբիոնի վարիչի ԺՊ, 

հոգ.գ.թ., դոցենտ 

   

 

Սահակյան Կարինե 

    22. Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի անգլերեն 

լեզվի և գրականության ամբիոնի 

վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր  

  

 

Հովհաննիսյան Անահիտ 
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   23. Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի հայոց լեզվի և 

գրականության ամբիոնի դոցենտ, բան. 

գիտ. դոկտոր 

  

Հայրապետյան Սերգո 

  24. Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի արվեստի 

ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., ասիստենտ 

  

Կուրազյան Օֆելյա 

  25. Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի միջմշակութային 

հաղորդակցության և զբոսաշրջության 

ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., դոցենտ   

  

 

Տեր-Ադամյան Շուշան 

  26. Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և 

գրականության ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  

բ.գ.թ., դոցենտ 

  

 

Մաթևոսյան Էվելինա 

  27. Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի ինֆորմատիկա և 

կիրառական մաթեմատիկա  

մասնագիտության 4-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

  

 

Համբարյան Ժենյա 

  28. Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի մաթեմատիկա  

մասնագիտության մագիստրատուրայի 

2-րդ  կուրսի ուսանողուհի 

  

 

Գալստյան Ամալյա 

 29. Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի  թարգմանչական 

գործ մասնագիտության 2-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

  

Մխիթարյան Լիլիթ 

 30. Մանկավարժության ֆակուլտետի  

տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա մասնագիտության 4-րդ 

կուրսի ուսանողուհի 

  

Հովհաննիսյան Անժելա 

 31. Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի հոգեբանություն 

մասնագիտության 4-րդ կուրսի 

ուսանողուհի   

  

Թադևոսյան Մարգարիտ 

  32. Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի Քարտեզագրություն և 

կատաստրային գործ մասնագիտության 

4-րդ կուրսի ուսանողուհի    

 

  

Գրիգորյան Արուսյակ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ  
 

1. ՇՊՀ-ի Մանկավարժության ֆակուլտետի §Մանկավարժության¦ ամբիոնի 

դասախոս, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Լուսինե Միքաելյանին  

§Մանկավարժության տեսություն և պատմություն¦ մասնագիտությամբ /ԺԳ.00.001/ 

դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին 

Հաղ.՝ գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. 

Սարգսյան 

2.  Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, աշխ. գիտ. 

թեկն. Լ. Մարտիրոսյանի, նույն ամբիոնի ասիստենտ, երկր. գիտ. թեկն. Ռ. Սարգսյանի, 

Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի դոցենտ, պատմ. գիտ. թեկն.                          

Վ. Աբրահամյանի  համահեղինակությամբ ներկայացված «Շիրակի զբոսաշրջային 

ռեսուրսները»  գիտական մենագրությունը տպագրության երաշխավորելու մասին 

Հաղ.՝ գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. 

Սարգսյան 

 
3. 2021-2022 ուսումնական տարվա սեպտեմբեր-հունիս  ամիսների համար 
նախատեսված ՇՊՀ գիտական խորհրդի աշխատանքային պլանի հաստատում 

Հաղ.՝   գիտական քարտուղար՝ Կ. Պետրոսյան 

 

4. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի կանոնակարգում փոփոխությունների հաստատում (լրամշակված) 

Հաղ.՝   ռեկտորի ԺՊ  Ե. Սերոբյան 

5. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրության փոփոխությունների հաստատում 

 (նոր խմբագրությամբ) 

Հաղ.՝   ռեկտորի ԺՊ  Ե. Սերոբյան 

 

6   «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ամբիոնի  օրինակելի կանոնադրության փոփոխությունների հաստատում 

 (նոր խմբագրությամբ) 

Հաղ.՝   ռեկտորի ԺՊ  Ե. Սերոբյան 

  33. Ռազմական ամբիոնի  նախնական 

զինվորական պատրաստություն  

մասնագիտության   2-րդ կուրսի 

ուսանողուհի  

  

Մինասյան Ելենա 
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7. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ  

 

 

Պարոն Սերոբյանը բացելով գիտական խորհրդի նիստը, հայտարարեց 

քվեակազմի առկայության մասին և շնորհավորական խոսք ուղղեց գիտական 

խորհրդի  այն ուսանողներին, որոնք 2021-2022 ուսումնական տարում համալրել են  

խորհրդի ուսանողական կազմը՝ հույս հայտնելով, որ  այսուհետ ևս գիտական 

խորհրդին առնչվող աշխատանքներն համալսարանում առավել արդյունավետ 

կկազմակերպեն:  

Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ գիտական խորհրդի օրակարգային հարցերին և դրանց 

առնչվող փաստաթղթերին  խորհրդի անդամները ծանոթ են, քանի որ էլեկտրոնային 

նամակով դրանք հասանելի են եղել բոլորին և և քվեարկության դրեց նիստի 

օրակարգը:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

33 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Գիտական խորհրդի նիստի օրակարգը հաստատվեց: 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի Մանկավարժության ֆակուլտետի §Մանկավարժության¦ ամբիոնի դասախոս, 

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Լուսինե Միքաելյանին  

§Մանկավարժության տեսություն և պատմություն¦ մասնագիտությամբ /ԺԳ.00.001/ 

դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին 

Ա. Սարգսյանը ներկայացրեց դոցենտի գիտական կոչում հայցող հավակնորդին և և 

համապատասխան փաստաթղթերը:  

Դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդ՝ 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Լ. Ղուկասյանը, Ն. Ավետիսյանը, որոնք դրվատանքի խոսքեր 

ասացին Լ. Միքաելյանին ուղղված և նշեցին, որ Լ. Միքաելյանն արժանի է 

հավակնելու դոցենտի գիտական կոչմանը:  

Պարոն Սերոբյանը առաջարկ ստացավ  հարցը դնել փակ գաղտնի քվեարկության: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

№ Անուն, հայրանուն, ազգանուն Ամբիոն, ձևայնացված 

կարգավիճակ 

Գիտության բնագավառ, 

մասնագիտություն,  թվանիշ 

1. Լուսինե Անուշավանի Միքաելյան Մանկավարժության ամբիոնի 

դասախոս 

ԺԳ.00.01 – «Մանկավարժության 

տեսություն և պատմություն» 
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 Գիտական կոչում շնորհելու մասին որոշում կայացնելու համար անցկացված 

փակ գաղտնի քվեարկություն  կազմակերպելու  համար ընտրվեց 3 հոգուց 

բաղկացած հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝ Հովիկ Մելքոնյան, Արշավիր 

Գասպարյան և ուսանողներից Արուսյակ Գրիգորյան: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Քվեարկության անցկացումից հետո հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ                    

Հ. Մելքոնյանը  ներկայացրեց հետևյալ արդյունքները. 

 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաշվի առնելով, որ Լուսինե Անուշավանի Միքաելյանի ներկայացրած գործը լիովին 

համապատասխանում է ՀՀ կառավարության 09.07.2001թ. հ. 615 որոշմամբ 

հաստատված ՀՀ-ում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի 

գիտական կոչումներ շնորհելու կարգի` դոցենտի գիտական կոչման համար 

սահմանված պահանջներին (5բ), ՇՊՀ գիտական խորհրդի նիստում անցկացված 

փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքների հիման վրա (քվեարկել են 33-ը. կողմ՝ 30, 

դեմ՝ 1, անվավեր՝ 2) Լուսինե Անուշավանի Միքաելյանին շնորհել դոցենտի գիտական 

կոչում՝–ԺԳ.00.01–«Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» 

մասնագիտությամբ և միջնորդել ՀՀ ԲՈԿ՝ հաստատելու այդ որոշումը և ամրագրելու 

համապատասխան դիպլոմով: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2.ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, աշխ. գիտ. թեկն. 

Լ. Մարտիրոսյանի, նույն ամբիոնի ասիստենտ, երկր. գիտ. թեկն. Ռ. Սարգսյանի, 

Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի դոցենտ, պատմ. գիտ. թեկն.                    Վ. 

Աբրահամյանի  համահեղինակությամբ ներկայացված «Շիրակի զբոսաշրջային 

ռեսուրսները»  գիտական մենագրությունը տպագրության երաշխավորելու մասին 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ պարոն Սերոբյանը հարց ուղղեց պարոն Մարտիրոսյանին, թե 

արդյո՞ք որևէ ծրագրի շրջանակներում է մենագրության հրատարակումը: 

Պարոն Մարտիրոսյանը պատասխանեց, որ այն ներբուհական դրամաշնորհային 

աշխատանքի արդյունքն է և ներկայացրեց, որ մոտ երկու տարի աշխատել են 

մենագրության վրա, սակայն հետազոտական մասը ավելի երկար տարիների 

№ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Կողմ Դեմ Անվավեր 

1. Լուսինե Անուշավանի Միքաելյան   30    1       2 
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աշխատանքի արդյունք է: Պարոն Մարտիրոսյանը ներկայացրեց նաև, որ 

աշխատանքը հանրագիտարանային բնույթի է, որևէ մարզի համար չկան կատարված 

նման հետազոտություններ,  հրատարակումներ և իր կարծիքով, մենագրությունը մեծ 

ավանդ կլինի մարզի զբոսաշրջության զարգացման գործում: 

 

  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հիմք ընդունելով արտաքին գրախոսման դրական կարծիքները՝ աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, աշխ. գիտ. թեկն. Լ. Մարտիրոսյանի, 

նույն ամբիոնի ասիստենտ, երկր. գիտ. թեկն. Ռ. Սարգսյանի, Պատմության և 

փիլիսոփայության ամբիոնի դոցենտ, պատմ. գիտ. թեկնածու Վ. Աբրահամյանի  

համահեղինակությամբ ներկայացված «Շիրակի զբոսաշրջային ռեսուրսները» 

գիտական մենագրությունը  երաշխավորել տպագրության: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 3.ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2021-2022 ուսումնական տարվա սեպտեմբեր-հունիս ամիսների համար նախատեսված 
ՇՊՀ գիտական խորհրդի աշխատանքային պլանի հաստատում 
 
Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ աշխատանքային պլանի հետ կապված, կարծես 
թե դիտարկումներ չեն եղել գիտական խորհրդի անդամների կողմից,  նշեց, որ 
խորհրդի անդամներին ուղարկված փաստաթղթից էլ երևում է, որ այս 
աշխատանքային պլանը կազմվել է հետևյալ սկզբունքով. նոր ստեղծվելիք 
փաստաթղթերը մտցվել են պլանի մեջ, իսկ դրան կից կա հավելված, որն առաջին 
անհրաժեշտության և ակնհայտ երևացող բարեփոխումների, լրամշակումների հետ է 
կապված, սակայն կախված իրավիճակային փոփոխություններից կարող է 
ընթացքում  նոր փաստաթղթերի լրամշակման ու փոփոխման կարիք առաջանա, 
այսինքն հավելվածի ցանկը կարող է փոփոխության ենթարկվել: 
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ա. Մկրտչյանի կողմից առաջարկվեց, որ գիտական խորհրդի 
անդամներին այսուհետ կանոնակարգերի փոփոխություններ ու լրամշակումներ 
ներկայացնելիս, նշվեն ոչ միայն նոր փոփոխությունները, այլ նաև հինը երևա, 
որպեսզի հասկացվի ի՞նչը ինչո՞վ է փոփոխվել և դա,  ընդհանրապես ընդունված ձև է: 
Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ Պարոն Մկրտչյանի առաջարկն ընդունելի է և այսուհետ 
այդ ձևով կներկայացվեն առաջարկվող փոփոխությունները: 
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել 2021-2022 ուսումնական տարվա սեպտեմբեր-հունիս ամիսների ՇՊՀ-ի 

գիտական խորհրդի աշխատանքային պլանը (կցված է¤: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4.ԼՍԵՑԻՆ՝ 
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«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական 

խորհրդի կանոնակարգում փոփոխությունների հաստատում (լրամշակված) 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի կանոնակարգում փոփոխության են 

ենթարկվել 5.1, 5.2, և 5.3 կետերը. 

Գիտական խորհրդի որոշումներն ընդունվում են խորհրդի անդամների ձայների պարզ 

մեծամասնությամբ, բաց քվեարկությամբ, եթե որոշում չի ընդունվում փակ, գաղտնի 

քվեարկության մասին:   

5.1-Նախկինում՝ Գիտական խորհրդի որոշումներն ընդունվում են գիտական 

խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բաց 

քվեարկությամբ, եթե գիտական խորհուրդն այդ որոշման ընդունման համար 

քվեարկության այլ կարգ չի սահմանել: 

 

5.2 կետը- Պաշտոնների զբաղեցման, գիտամանկավարժական պաշտոնների 

տեղակալման և գիտական կոչումների ներկայացման, ամբիոնի վարիչի ընտրության և 

այլ մրցույթները կատարվում են փակ գաղտնի քվեարկությամբ (ըստ 

համապատասխան կանոնակարգերի, իսկ վերջիններիս բացակայության դեպքում` 

ՇՊՀ գիտական խորհրդի նիստում հաստատված մրցույթային կանոններով ):   

5.2-Նախկինում Պաշտոնների զբաղեցման, գիտամանկավարժական պաշտոնների 

տեղակալման և գիտական կոչումների ներկայացման, ամբիոնի վարիչի ընտրության 

և այլ մրցույթները կատարվում են փակ գաղտնի քվեարկությամբ (տե՛ս 

համապատասխան կարգերը): 

 

5.3 կետը- Փակ գաղտնի քվեարկության  համար նախատեսված քվեաթերթիկները 

պատրաստում է գիտական քարտուղարը` ինքնաբացարկ չհայտնած թեկնածուների 

անուն-ազգանունները գիտական խորհրդի որոշմամբ գրանցելով քվեաթերթիկում`  

մինչև գիտական խորհրդի նիստում քվեարկության սկսվելը: 

5.3-Նախկինում- Փակ գաղտնի քվեարկության  համար նախատեսված 

քվեաթերթիկները պատրաստում է գիտական քարտուղարը` մինչ գիտական 

խորհրդի նիստի սկսվելը: 

  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի գիտական խորհրդի կանոնակարգը՝ փոփոխություններով հանդերձ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

5.ԼՍԵՑԻՆ՝ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրության փոփոխությունների հաստատում 
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 (նոր խմբագրությամբ) 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրության 3.5.11 կետն 

է ենթարկվել փոփոխության.  

3.5.11.Ֆակուլտետի խորհուրդը բոլոր ամբիոններից առաջադրած թեկնածուներից 3-ին 

ընտրում և առաջադրում է ՇՊՀ Գիտական խորհրդին՝ նրանցից Հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամ(ներ) ընտրելու համար:  

Ֆակուլտետի խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ամբիոններից առաջադրված բոլոր 

թեկնածուներից փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրում է երեքին: 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ վերը նշված  փոփոխությունը միտված է նրան, 

որ ամբիոնի օրինակելի կանոնակարգի համապատասխան կետը 

համապատասխանեցվի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնակարգի համարժեք կետին: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրությունը փոփոխություններով 

հանդերձ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
6.ԼՍԵՑԻՆ՝ 

6   «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ամբիոնի  օրինակելի կանոնադրության փոփոխությունների հաստատում 

 (նոր խմբագրությամբ) 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամի ամբիոնի  օրինակելի կանոնադրության 2.10.7 կետն է 

ենթարկվել փոփոխության.  

2.10.7- Ամբիոնի նիստը` 

ֆակուլտետի խորհրդին է առաջադրում և ներկայացնում երկու ներկայացուցիչ ՇՊՀ 

հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի անդամության թեկնածուներ ընտրելու  

համար: 

Ֆակուլտետի խորհուրդը բոլոր ամբիոններից առաջադրած թեկնածուներից 3-ին 

ընտրում և առաջադրում է ՇՊՀ Գիտական խորհրդին՝ նրանցից Հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամ(ներ) ընտրելու համար:  

Պարոն Սերոբյանը հիշեցրեց, որ նախկինում հոգաբարձուների խորհուրդը ՇՊՀ-ի ՊԴ 

կազմից և ստոաբաժանումներից կազմում էին 6 հոգի՝ 4-ը ֆակուլտետներից էին, 

մյուս երկուսը՝ մեկը քոլեջից և մեկը՝ դպրոցից: Նա ներկայացրեց նաև, որ 

կառավարության մի քանի որոշումներով ՇՊՀ-ի կանոնադրության մեջ տեղի են 

ունեցել փոփոխություններ, որոնք էլ հենց վերաբերվել են հոգաբարձուների խորհրդի 

կազմի ընտրությանը: Այժմ որոշված է, որ բոլոր բուհերի հոգաբարձուների 
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խորհուրդների կազմը պետք է լինի 20 հոգուց կազմված: Բուհի կանոնադրությունն 

արդեն հաստատվել է նոր փոփոխություններով հանդերձ և պարոն Սերոբյանը   

ներկայացրեց, որ այս փոփոխությունների պարագայում բուհի կանոնակարգերը 

պետք է համապատասխանեցնել հիմնական մայր փաստաթղթին, այսինքն բուհի  

կանոնադրությանը:      

 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի ամբիոնի  օրինակելի կանոնադրությունը՝ փոփոխություններով 

հանդերձ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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