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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 01 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 04.09.2018թ. նիստի 

Ռեկտորատի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4 հասցեում: 

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 15 (տասնհինգ) անդամից 14-ը (տասնչորս): 

 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

 

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի պարտականություններ կատարող 

2.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական, 

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

         4.. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն 

5.  Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

6.  Ա. Սարգսյան՝  գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

         7.   Թ. Խաչատրյան՝ գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

8.  Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

փոխտնօրեն  

 9.  Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

10. Թ. Մելիքյան՝ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան, 

11.  Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան  

12. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

դեկան 

13. Մկրտչյան Արթուր՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

14. Հովհաննիսյան Արտաշես՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական 

ապահովման բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1.  ՇՊՀ-ի բակալավրիատի առկա ուսուցման  2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի 

ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի  հանձման ժամկետների 

մասին 

Հաղ.`ռեկտորի պարտականություններ կատարող Ե. Սերոբյան 

2.  2018-2019 ուսումնական տարում  բակալավրի  կրթական ծրագրի բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների անվճար  ուսուցման համակարգ ընդունված 

ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով բարձրագույն  ուսումնական 

հաստատությունների միջոցների հաշվին  ուսման վարձի փոխհատուցման մասին 

Հաղ.`ռեկտորի պարտականություններ կատարող Ե. Սերոբյան 

3.  ՇՊՀ-ի առկա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների  2018-2019 

ուստարվա  վարձավճարների զեղչման ժամկետների մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի փոխտնօրեն Ն. 

Ավետիսյան 

 

( I կուրսերի համար-մինչև 20.09.2018.) 

4. ՇՊՀ-ի  պրոֆեսորադասախոսական հիմնական աշխատակազմից  ուսումնական   

խորհրդատուների նշանակման և դասամատյանների լրացման մեխանիզմների և 

վերահսկողության հարցերի մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի փոխտնօրեն Ն. 

Ավետիսյան 

 

5. Վ. Սարգսյան-26-ում գտնվող ՇՊՀ-ի մասնաշենքը ԴՕՍԱԱՖ-ին հանձնելու 

առաջարկության քննարկման մասին   

Հաղ.`ռեկտորի պարտականություններ կատարող Ե. Սերոբյան 

                                                   

6. Ընթացիկ հարցեր 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 
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ՇՊՀ-ի բակալավրիատի առկա ուսուցման  2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի 

ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի  հանձման ժամկետների 

մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Առկա ուսուցման  2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի ակադեմիական պարտքերի 

մարման (լուծարքի) շրջանի  հանձման ժամկետներ սահմանել. 

                                  I-III կուրսեր 

         I լուծարք                                II լուծարք 

03.09.2018-13.09.2018                     14.09.2018-24.09.2018 

                      Մագիստրոս I կուրս 

         I լուծարք                                II լուծարք 

03.09.2018-13.09.2018                14.09.2018-24.09.2018 

Հեռակա  ուսուցման 2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի ակադեմիական պարտքերի 

մարման (լուծարքի) շրջանի   հանձնման ժամկետներ սահմանել  ըստ հետևյալ 

ժամանակացույցի՝ 

1. նոյեմբերի 15-ից նոյեմբերի 30-ը ներառյալ (I փուլ),  

2. դեկտեմբերի  1-ից դեկտեմբերի 15-ը ներառյալ (II փուլ): 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 2018-2019 ուսումնական տարում  բակալավրի  կրթական ծրագրի բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների անվճար  ուսուցման համակարգ ընդունված 

ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով բարձրագույն  ուսումնական 

հաստատությունների միջոցների հաշվին  ուսման վարձի փոխհատուցման մասին 

    Ռեկտորի պարտականություններ կատարող Ե. Սերոբյանը  ներկայացրեց, որ 

բակալավրի կրթական ծրագրով  ուսումնական հաստատությունների անվճար 

ուսուցման համակարգ ընդունված ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջոցների հաշվին, յուրաքանչյուր 
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տարի, նախարարի հրամանով հաստատվում է ուսման վարձավճարի լրիվ 

փոխհատուցման ենթակա մասնագիտությունների և տեղերի ցանկը: 

Պարոն Սերոբյանը  ներկայացրեց, որ  ԿԳ նախարարի 1040-Ա/2 (07.09.2018թ.) 

հրամանով  հաստատված մասնագիտությունների և տեղերի համաձայն՝ 

համապատասխան մասնագիտությամբ  ամենաբարձր միավորներով 

(ամփոփաթերթերը՝ կից)  համալսարանի վճարովի համակարգ ընդունված 

ներքոհիշյալ ուսանողների 2018-2019 ուստարվա վարձավճարը լրիվ  պետք է 

փոխհատուցվեն  համալսարանի միջոցների հաշվին: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

ԿԳ նախարարի 1040-Ա/2 (07.09.2018թ.) հրամանով (հրամանը՝ կից) 

հաստատված մասնագիտությունների և տեղերի համաձայն՝ համապատասխան 

մասնագիտությամբ  ամենաբարձր միավորներով (ամփոփաթերթերը՝ կից)  

համալսարանի վճարովի համակարգ ընդունված ներքոգրյալ  ուսանողների 2018-

2019 ուստարվա վարձավճարը լրիվ փոխհատուցել համալսարանի միջոցների 

հաշվին: 

2018/2019 ուսումնական տարում անվճար ուսուցման համակարգ ընդունված 

ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների միջոցների հաշվին ուսման վարձի փոխհատուցման ենթակա 

ուսանողների անվանացանկը՝ ըստ մասնագիտությունների                                                             

Դասիչը Մասնագիտությունը, 

կրթական ծրագիրը 

Ուսանողի Ազգանուն, Անուն, Հայրանուն 

011401.00.6 Մասնագիտական 

մանկավարժություն 

 

 011401.09.6 Ֆիզիկական 

դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ 

Ներսիսյան Ժոռա Մհերի 

 011401.18.6 Պատմություն Ոսկերչյան Վարանցով Վազգենի 

 011401.19.6 Հայոց լեզու և 

գրականություն 

Սուքիկյան Մարիամ Ոսկանի 

023201.00.6 Լեզվաբանություն  

 023201.01.6 Թարգմանչական 

գործ (ըստ լեզուների) 

անգլերեն և հայերեն լեզուներ 

Բոթոյան Անուշ Ռուդիկի 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 
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Ռեկտորատի նիստին ներկա էին վերոհիշյալ ուսանողները, որոնք տեղեկացվեցին 

իրենց  ուսման վարձի փոխհատուցման վերաբերյալ և  այդ կապակցությամբ 

շնորհավորանքներ  ու բարեմաղթանքներ ստացան ռեկտորատի անդամների կողմից:  

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

  ՇՊՀ-ի առկա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների  2018-2019 

ուստարվա  վարձավճարների զեղչման ժամկետների մասին 

Ե. Սերոբյանն առաջարկեց, որ կայքի պատասխանատուին հանձնարարել 

համալսարանի կայքով և սոցիալական ցանցերով ինֆորմացիա տարածել 

ուսանողների  2018-2019 ուստարվա  վարձավճարների զեղչման ժամկետների 

մասին, ըստ որի. 

 2018-2019 ուստարում ըստ «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» 

կարգի (հաստատված 2006թ.  հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշում) և ՇՊՀ-ի 

«Ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների 

հատկացման» կանոնակարգի ուսման վարձի ներբուհական զեղչի 

արտոնությունից  օգտվող առկա համակարգի ուսանողները մինչև հոկտեմբերի 1-

ը  ներառյալ ֆակուլտետի դեկանատ կարող են ներկայացնել դիմում և 

համապատասխան փաստաթղթեր: 

  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

Հանձնարարել կայքի պատասխանատուին  համալսարանի կայքով և սոցիալական 

ցանցերով ինֆորմացիա տարածել ուսանողների  2018-2019 ուստարվա  

վարձավճարների զեղչման ժամկետների մասին. 

«Ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների 

հատկացման» կանոնակարգի ուսման վարձի ներբուհական զեղչի 

արտոնությունից  օգտվող առկա համակարգի ուսանողները մինչև հոկտեմբերի 1-

ը  ներառյալ ֆակուլտետի դեկանատ կարող են ներկայացնել դիմում և 

համապատասխան փաստաթղթեր: 

 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 



6 
 

ՇՊՀ-ի  պրոֆեսորադասախոսական հիմնական աշխատակազմից  ուսումնական   

խորհրդատուների նշանակման և դասամատյանների լրացման մեխանիզմների և 

վերահսկողության հարցերի մասին 

Ռեկտորի պարտականություններ կատարող Ե. Սերոբյանը   ներկայացրեց, որ 

դասամատյաններն արդեն տրված են դեկանատներին և համալսարանում 

պրոֆեսորադասախոսական հիմնական աշխատակազմից  նշանակվելու են  

ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք  կկազմակերպեն դասամատյանների 

լրացման մեխանիզմների վերահսկողության գործընթացը: Պարոն Սերոբյանը  նշեց, 

որ դասամատյաններում պարտադիր պետք է ամփոփվեն կրեդիտային հենքով 

կրթական ծրագրի բազմագործոնային գնահատման ակտիվություն գործոնից 

ուսանողի ստացած  գնահատականները՝ վերջնարդյունքների  հիման վրա:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի  պրոֆեսորադասախոսական հիմնական աշխատակազմից կուրսերում 

նշանակել  ուսումնական   խորհրդատուներ՝ դասամատյանների լրացման 

մեխանիզմների վերահսկողության գործընթացը կազմակերպելու նպատակով:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

5. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Վ. Սարգսյան-26-ում գտնվող ՇՊՀ-ի մասնաշենքը ԴՕՍԱԱՖ-ին հանձնելու 

առաջարկության քննարկման մասին  

Պարոն Ե. Սերոբյանը ներկայացրեց, որ գեներալ Արկադի Տեր- Թադևոսյանի կողմից  

նամակ է հղվել ՇՊՀ-ին,  որտեղ նշվում է, որ Վ. Սարգսյան 26-ում գտնվող ՇՊՀ-ի 

մասնաշենքը տրամադրել ԴՕՍԱԱՖ-ին, իրենք պարտավորվում են շենքը 

վերականգնել իրենց միջոցներով: Պարոն Ե. Սերոբյանը նշեց, որ շենքը խիստ 

անբարեկարգ վիճակում է և շինարարություն սկսելը  հանրակացարան կառուցելու 

համար անիմաստ է, այդ իսկ պատճառով ավելի նպատակահարմար է մեկ տարով 

պայմանագիր կնքելու միջոցով  շենքը առենդայով  տրամադրել ԴՕՍԱԱՖ-ին, 

սակայն որոշ պայմաններ ճշտելուց հետո: Հանձնարարեց պարոն Շահպարոնյանին 

հանդիպել ԴՕՍԱԱՖ-ի ներկայացուցիչների հետ, ճշտել իրենց անհրաժեշտ  
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մակերեսը, վճարման հետ կապված հարցերը, այնուհետև կորոշվի  պայմանագիր 

կնքելոի հարցը: 

Պարոն Սերոբյանը հանձնարարեց   Շահպարոնյանին և համալսարանի տնտեսական 

գործունեության, գնումների համակարգման բաժնի մասնագետ Վ. Բեկզադյանին 

ճշտել նաև, թե համալսարանին պատկանող բոլոր մասնաշենքերի նկատմամբ, երբ  

ՀՀ կառավարության որոշմամբ ԳՊՄԻ-ից ՇՊՀ-ին  են հանձնվել որպես 

իրավահաջորդ,  բուհը  ունի անհատույց օգտագործման իրավունք: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. Հանձնարարել պարոն Շահպարոնյանին հանդիպել ԴՕՍԱԱՖ-ի 

ներկայացուցիչների հետ, ճշգրտել իրենց անհրաժեշտ տարածքի մակերեսը, ինչպես 

նաև ռեկտորոտի անդամներին հետաքրքրող հարցերը՝ կապված մասնաշենքի հետ, 

հետո միայն որոշում կայացնել շենքը պայմանագրով (առենդայով¤ ԴՕՍԱԱՖ-ին 

տրամադրելու վերաբերյալ: 

2. Հանձնարարել   Շահպարոնյանին և համալսարանի տնտեսական գործունեության, 

գնումների համակարգման բաժնի մասնագետ Վ.   Բեկզադյանին,  ճշտել նաև, թե 

ՇՊՀ-ին պատկանող բոլոր մասնաշենքերի նկատմամբ, երբ  ՀՀ կառավարության 

որոշմամբ ԳՊՄԻ-ից ՇՊՀ-ին  են հանձնվել որպես իրավահաջորդ, համալսարանն 

ունի անհատույց օգտագործման իրավունք և ներկայացնել հաջորդ ռեկտորատի 

նիստին: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 
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Ռեկտորատի նախագահ՝   

ռեկտորի պարտականություններ 

կատարող՝  

 

 

 

 

կատարողնախագահ, ռեկտոր՝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ե. Սերոբյան 

Ռեկտորատի քարտուղար, 

գիտական քարտուղար՝ 

 

 

 

 

 

Կ.Պետրոսյան 

 

 

 

 

Ռեկտորի խորհրդական՝ 

Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, 

ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվ.    բաժնի 

վարիչ-գլխավոր հաշվապահ՝ 

Արհեստակցական 

կազմակերպության նախագահ՝ 

Գիտական  քաղաքականության, 

որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն՝ 

Արտաքին համագործակցության 

և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն՝ 

Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ 

կենտրոնի տնօրեն՝ 

Ուսումնամեթոդական 

գործընթացի կառավարման 

կենտրոնի փոխտնօրեն՝ 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Ս. Շահպարոնյան 

 

 

 

 

Ռ. Քալաջյան 

 

Վ. Խաչատրյան 

 

 

Ա. Սարգսյան 

 

 

Հ. Մելքոնյան 

 

 

 

Թ. Խաչատրյան 

 

 

Ն. Ավետիսյան 

   

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան՝ 

Հումանիտար գիտությունների և 

  

Բ. Պողոսյան 

 



9 
 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան՝  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  

դեկան՝  

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան՝ 

Ռազմական ամբիոնի վարիչ՝ 

Անձնակազմի կառավարման և 

իրավական ապահովման բաժնի 

վարիչ՝  

 

 

          

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

Ա. Մկրտչյան 

 

 

Ա. Հովհաննիսյան 
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