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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 01 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 10.09. 2021թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 16 (տասնվեց) անդամից 14-ը (տասնչորսը): 

Նիստին մասնակցում էին՝  

1. Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի ԺՊ,

2. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման

կենտրոնի   պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ, 

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

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

5. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության

հետ կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

6. Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ,

7.Թ.Խաչատրյան՝գրադարան ուսումնա գիտական խորհրդատվթյունների,

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

8. Գ. Պետրոսյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, 

ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր 

հաշվապահի ՊԿ ,  

9. Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ,

        10 . Լ. Մարտիրոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ՊԿ 

11. Թ. Մելիքյան՝ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի

դեկան, 

12. Լ. Ղուկասյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանի ՊԿ,

13. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի

դեկան,

14. Վ. Բաղդասարյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական

ապահովման բաժնի պետի ՊԿ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

 

1.  ՇՊՀ-ի  2020-2021  ուսումնական տարվա   բակալավրի կրթական ծրագրի  

առկա ուսուցման համակարգի  երկրորդ կիսամյակի   պրակտիկաներին 

չմասնակցած ուսանողների  կրկնակի պրակտիկայի թույլտվության մասին   

  
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

 

2.  § Դասավանդիր  Հայաստան¦  ծրագրի շահառուների քննաշրջանի 

կազմակերպման մասին 
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

 

3. Ընթացիկ հարցեր 

3.1  Ռազմական ամբիոնի §Նախնական զինվորական պատրաստություն¦ 

մասնագիտության  բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա  ուսուցման 

վճարովի համակարգի  առաջին կուրսի ուսանող Արման Մկրտչի Գրիգորյանի 

ուսանողական իրավունքների վերականգման մասին 

3.2 Մանկավարժության ֆակուլտետի §Ֆիզիկական դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ ¦ մասնագիտության  բակալավրի կրթական ծրագրով 

առկա  ուսուցման անվճար համակարգի  առաջին կուրսի ուսանող Սարգիս 

Էմիլի Սարգսյանի ուսանողական իրավունքների վերականգման մասին 

3.3 Եվրամիության ERAZMUS+ միջազգային կրեդիտային շարժունության 

ծրագրով Իսպանիայի Վալլադոլիդի համալսարանում ուսումնառած «Անգլերեն 

լեզու և գրականություն» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրով 

առկա ուսուցման անվճար համակարգի ուսանողուհի Անի Ռոբերտի 

Կարապետյանի ուսումնառությունը 3-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի 

կազմակերպման մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 
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1. ԼՍԵՑԻՆ՝

ՇՊՀ-ի  2020-2021  ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրի  

առկա ուսուցման համակարգի  երկրորդ կիսամյակի պրակտիկաներին 

չմասնակցած ուսանողների  կրկնակի պրակտիկայի թույլտվության մասին  

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ 2020-2021  ուսումնական տարվա   

բակալավրի կրթական ծրագրի  առկա ուսուցման համակարգի  երկրորդ 

կիսամյակի   պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողներին: Ռեկտորատի 

անդամները քվեարկությամբ թույլատրեցին նրանց մասնակցելու կրկնակի 

պրակտիկային: Տիկին Ավետիսյանը  նշեց նաև, որ Անի Հովհաննեսի 

Դարբինյանը և Արթուր Միքայելի Թորոսյանը աշխատավայրից ներկայացրել 

են տեղեկանքներ, որոնց հիման վրա էլ ռեկտորատի անդամները նրանց ևս 

թույլ տվեցին պրակտիկային մասնակցելու կրկնակի փուլով`առանց կրեդիտ 

վճարման, բացակայությունները համարելով հարգելի: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի 2020-2021 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում  

բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի պրակտիկային 

չմասնակցած  ուսանողների (ըստ ստորև կցված աղյուսակի¤ դիմումները 

բավարարել և թույլ տալ մասնակցելու կրկնակի պրակտիկային: 

 Անի Հովհաննեսի Դարբինյանին և Արթուր Միքայելի Թորոսյանին թույլ տալ 

պրակտիկային մասնակցելու կրկնակի փուլով`առանց կրեդիտ վճարման, 

բացակայությունները համարելով հարգելի: 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ 

2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 

համակարգի պրակտիկաներին չներկայացած ուսանողներ 

N Ֆակուլտետ Մասնագիտո

ւթյուն, կուրս 

Ուսանողի ԱԱՀ Ծանոթություն 

1. Մանկավար

ժության 

Տարր. մանկ. 

և մեթոդիկա,  

3-րդ 

Բարիկյան Դիանա 

Ջիվանի 

6 ամս. երեխայի խնամք, 

+ դիմում, բժշկ. տեղեկանք 

2. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Սոց. 

աշխատանք, 

3-րդ 

Դարբինյան Անի 

Հովհաննեսի 

աշխատանքի պատճառով, սոց. անապահով, 

+ դիմում, տեղեկանք աշխատավայրից  

(«ԲԱՍԵՆԻ ԳՈՎՔ» ՍՊԸ) 

3. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Սոց. 

աշխատանք, 

2-րդ 

Թորոսյան Արթուր 

Միքայելի 

աշխատանքի պատճառով 

+ դիմում, տեղեկանք աշխատավայրից («Մասթը 

Մայնդ» ՍՊԸ-ում ինժեներ-ծրագրավորող) 

4. Բնագիտամ Քարտեզ. և Արշակյան Արման գտնվել է արտերկրում, 
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աթեմատիկ. կադ. գործ, 3-

րդ 

Գեղամի + դիմում, կրեդիտ-վճարման անդորրագիր 

5. Բնագիտամ

աթեմատիկ. 

Քարտեզ. և 

կադ. գործ, 3-

րդ 

Մանասյան Վոլոդյա 

Կարապետի 

գտնվել է արտերկրում, 

+ դիմում, կրեդիտ-վճարման 

անդորրագիր 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝

§Դասավանդիր  Հայաստան¦  ծրագրի շահառուների քննաշրջանի

կազմակերպման մասին 

 Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ §Դասավանդիր  Հայաստան¦  

ծրագրում ընդգրկված ուսանողները աշխատում են մեր հանրապետության 

սահմանամերձ գյուղերում: Նա ներկայացրեց նաև, որ 2016թ.ից 

§Դասավանդիր  Հայաստան¦  ծրագրով բուհում ուսանողներ ունենալու

ժամանակաշրջանից սկսած ունեն կնքված համաձայնագիր 

համապատասխան կողմերի միջև::  Տիկին Ավետիսյանն առաջարկեց 

նորացնել գործող հուշագիրը §Դասավանդիր  Հայաստան¦  ծրագրի և ՇՊՀ-ի 

միջև, մեկ ամսվա ընթացքում, փաստաթղթավորել  և ուսանողների 

քննաշրջանի կազմակերպումը ըստ գործող ձևաչափի շարունակել՝ հուշագրի 

հավելվածի մեջ ավելացնելով §Դասավանդիր  Հայաստան¦  ծրագրի 

շահառուների քննաշրջանի կազմակերպման գործընթացը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

§Դասավանդիր  Հայաստան¦  ծրագրի  և ՇՊՀ -ի միջև կնքել նոր հուշագիր՝

նորացված  խմբագրությամբ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝

3.1 Ռազմական ամբիոնի §Նախնական զինվորական պատրաստություն¦ 

մասնագիտության  բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա  ուսուցման 

վճարովի համակարգի  առաջին կուրսի ուսանող Արման Մկրտչի Գրիգորյանի 

ուսանողական իրավունքների վերականգման մասին 

3.2 Մանկավարժության ֆակուլտետի §Ֆիզիկական դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ ¦ մասնագիտության  բակալավրի կրթական ծրագրով 

առկա  ուսուցման անվճար համակարգի  առաջին կուրսի ուսանող Սարգիս 

Էմիլի Սարգսյանի ուսանողական իրավունքների վերականգման մասին 
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3.3 Եվրամիության ERAZMUS+ միջազգային կրեդիտային շարժունության 

ծրագրով Իսպանիայի Վալլադոլիդի համալսարանում ուսումնառած «Անգլերեն 

լեզու և գրականություն» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրով 

առկա ուսուցման անվճար համակարգի ուսանողուհի Անի Ռոբերտի 

Կարապետյանի ուսումնառությունը 3-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի 

կազմակերպման մասին 

        Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ §Նախնական զինվորական 

պատրաստություն¦ մասնագիտության  բակալավրի կրթական ծրագրով 

հեռակա  ուսուցման վճարովի համակարգի  առաջին կուրսի ուսանող Արման 

Մկրտչի Գրիգորյանի քրոջ կողմից ներկայացված դիմումը քննարկվել է դեռևս 

15.04.2021թ.-ին, որով տեղեկացվում էր, որ եղբայրը   կենտրոնական 

բժշկական հանձնաժողովի կողմից հինգ ամիս ժամկետով ստացել է 

տարկետում՝ բուժման նպատակով և 23.07.2019-ին զորակոչվել է ազգային 

բանակ: 15.04.2021թ.-ի թիվ 19 ռեկտորատի նիստով որոշվել էր ներկայացված 

դիմումը վերցնել, գործը քննարկել  Արման Մկրտչի Գրիգորյանի բանակից 

զորացրվելուց հետո: 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ Արման Մկրտչի Գրիգորյանի 

ուսումնառությունն ընդհատվել է 25.01.2019-22.07.2021թթ՝ ժամկետային 

զինծառայության մեջ գտնվելու պատճառով:  

Ռեկտորատի անդամների որոշմամբ, քանի որ նա բուժման նպատակով 5 

ամիս  ժամկետով տարկետում է ստացել հետո զորակոչվել ազգային բանակ, 

ապա նրա ուսանողական իրավունքները վերականգնել առաջին կուրսի 

երկրորդ կիսամյակից: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Համաձայն §ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

ուսանողների հեռացման (ազատման¤ և վերականգման¦ կարգի (ՀՀ ԿԳՆ 

17դեկտեմբերի 2018թ. թիվ 1676-Ն հրամանի¤ 3-րդ մասի 21,22 կետերի, 2022թ.-

ի հունվարի 25-ից վերականգնել Արման Մկրտչի Գրիգորյանի ուսանողական 

իրավունքները ռազմական ամբիոնի §Նախնական զինվորական 

պատրաստություն¦ մասնագիտության  բակալավրի կրթական ծրագրով 

հեռակա  ուսուցման վճարովի համակարգի  առաջին կուրսի երկրորդ 

կիսամյակից: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

3.2 Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ Մանկավարժության ֆակուլտետի 

§Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ¦ 

մասնագիտության  բակալավրի կրթական ծրագրով առկա  ուսուցման 

անվճար համակարգի  առաջին կուրսի ուսանող Սարգիս Էմիլի Սարգսյանի 

ուսումնառությունն ընդհատվել է 10.08.2020-23.04.2021թթ՝ ժամկետային 
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զինծառայության մեջ գտնվելու պատճառով:  Տիկին Ավետիսյանը նշեց, որ 

Սարգիս Սարգսյանի կողմից ներկայացվել է դիմում, որի համաձայն նա նշում 

է, որ 23.04.2021թ.-ին վերադարձել է Ազգային բանակից և խնդրում է 

վերականգնել ուսանողական իրավունքները: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Համաձայն §ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների 

հեռացման (ազատման¤ և վերականգման¦ կարգի (ՀՀ ԿԳՆ 17դեկտեմբերի 2018թ. 

թիվ 1676-Ն հրամանի¤ 3-րդ մասի 21,22 կետերի, ս. թ.օգոստոսի 10-ից վերականգնել 

Սարգիս Էմիլի Սարգսյանի ուսանողական իրավունքները մանկավարժության 

ֆակուլտետի §Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ¦ 

մասնագիտության  բակալավրի կրթական ծրագրով առկա  ուսուցման անվճար 

համակարգի  առաջին կուրսի առաջին կիսամյակից՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ՊՆ 

կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի թիվ 3528 և թիվ Զ-734 

եզրակացությունները: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

3.3 Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 

մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 

անվճար համակարգի ուսանողուհի Անի Ռոբերտի Կարապետյանն իր 

ուսումնառությունը իրականացրել է Եվրամիության ERAZMUS+ միջազգային 

կրեդիտային շարժունության ծրագրով Իսպանիայի Վալլադոլիդի 

համալսարանում և վերադարձից հետո  պետք է շարունակաբար  

իրականացվեր նրա 3-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի 

կազմակերպումը: Տիկին Ավետիսյանը ռեկտորատի անդամներին 

ներկայացրեց ուսանողուհու  առարկայական տարբերությունների  հանձման 

համար կազմած անհատական ժամանակացույցը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Եվրամիության ERAZMUS+ միջազգային կրեդիտային շարժունության 

ծրագրով Իսպանիայի Վալլադոլիդի համալսարանում ուսումնառած 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բակալավրի կրթական 

ծրագրով առկա ուսուցման անվճար համակարգի ուսանողուհի Անի 

Ռոբերտի Կարապետյանի ուսումնառության  3-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի 

քննաշրջանի հանձնումը կազմակերպել  անհատական ժամանակացույցով՝ 

15.09.2021թ.-13.10.2021թ.: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։  

կատարողնախագահ, ռեկտոր՝
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