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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 02 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 7.10. 2021թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 16 (տասնվեց) անդամից 15-ը (տասնհինգը): 

Նիստին մասնակցում էին՝  

1.Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի ԺՊ,

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. Ա. Սարգսյան՝  գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

7. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ

կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

8.Թ.Խաչատրյան՝գրադարան ուսումնա գիտական խորհրդատվթյունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

9. Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսագիտական վերլուծությունների, 

ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր 

հաշվապահ,  

10. Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ,

  11 . Լ. Մարտիրոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ՊԿ 

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

13. Լ. Ղուկասյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանի ՊԿ,

14. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի

դեկան, 

 15 Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման 

բաժնի պետ 

.           
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. 2020-2021 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի կրթական

ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսերի ուսանողների

կրկնակի պրակտիկայի կազմակերպման մասին
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

2. 2020թ. սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի

կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմին մասնակցության և

գերեվարման պատճառով բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի

«Ինֆորմատիկա» մասնագիտության հեռակա ուսուցման համակարգի

ուսանող Գևորգ Նորայրի Ասատրյանի 4-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի

մանկավարժական պրակտիկայի անհատական ժամանակացույցով

կազմակերպման մասին
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

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 կազմակերպում,

ինչպես նաև ռեկտորատի 10.09.2021թ. թիվ 1 նիստի որոշման հիման վրա՝

15.09.2021թ.-13.10.2021թ. անհատական ժամանակացույցով կազմակերպված և

ուսանողուհու հիվանդության պատճառով չիրականացված առարկայական

տարբերությունների և  մանկավարժական պրակտիկայի հանձնման նոր

ժամանակացույցի կազմման մասին

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

4. Գրադարան ուսումնագիտական խորհրդատվությունների,

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  կողմից  ակադեմիական

խորհրդատվությունների ձևերի կազմակերպումը 2021-2022 ուստարում հեռավար

տարբերակով անցկացնելու առաջարկության մասին

Հաղ.` ռեկտորի ԺՊ՝ Ե. Սերոբյան 
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1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2020-2021 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրի 

հեռակա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսերի ուսանողների կրկնակի 

պրակտիկայի կազմակերպման մասին  

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ հեռակա ուսուցման համակարգի 4-րդ 

կուրսերի  36  ուսանողներ չեն ներկայացել ժամանակացույցով նախատեսված 

պրակտիկաներին, հիմնականում հիվանդության,  ինքնամեկուսացման մեջ 

գտնվելու, երեխայի  հետծննդյան արձակուրդում գտնվելու և այլ պատճառներով, 

ունեն համապատասխան փաստաթղթեր և դիմումներ: 

Տիկին Ավետիսյանն ըստ ֆակուլտետների նշեց, որ  կան  ուսանողներ, ովքեր  

չունեն ներկայացված դիմումներ և փաստաթղթեր կրկնակի պրակտիկային 

մասնակցելու  համար: 

Պարոն Սերոբյանը ասաց, որ մինչև 11.10.2021թ.-ը եթե այդ ուսանողները հասցնեն 

ներկայացնել դիմումներն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ապա թույլատրել 

նրանք էլ մասնակցեն կրկնակի պրակտիկային: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. Հաստատել Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի կրթական 

ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսերի ուսանողների կրկնակի 

պրակտիկայի ժամանակացույցը /11.10.2021թ.-5.11.2021թ./ և վայրերը: 

2. Ծառայողական հատուկ ռեժիմում գտնվելու, սոցիալապես անապահով և 

ինքնամեկուսացման մեջ գտնվելու  պատճառով ժամանակացույցով 

նախատեսված պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողները մասնակցում են 

կրկնակի պրակտիկային առանց կրեդիտ վճարի: 

2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա 

ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսերի պրակտիկաներին չներկայացած 

ուսանողներ 

N Ֆակուլտետ Մասնագիտու 

թյուն  

 

Ուսանողի ԱԱՀ Բացակայութ

յան պատճառ 

Ծանոթություն 

1. Հում. գիտ. և 

արվեստի 

Անգլ.լեզու և 

գրակ. 

Գենջոյան (Գևորգյան) 

Տաթևիկ Սոսի 

 

Ծննդաբերու

թյան 

պատճառով, 

բժշկ. 

տեղեկանք+ 

Գյումրու թիվ 7 

հիմն. դպրոց 

2. Հում. գիտ. և Ռուսաց լեզու և Սարգսյան Գարեգին -  
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արվեստի գրակ. Վահրամի 

 

3.  Հում. գիտ. և 

արվեստի 

Լրագրություն Մարանջյան Արմինե 

Գագիկի 

 

Գտնվել է 

արտերկրում, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

ՇՊՀ  

4. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Սոցիոլոգիա Գյուլբեկյան Նարինե 

Ալեքսանի  

 

Խնամքին 

մինչև 3 

տարեկան 2 

երեխա և 

հղիության և 

պատճառով, 

բժշկ. 

տեղեկանք + 

ՇՊՀ 

5. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Սոցիոլոգիա Մուրադյան Քնարիկ 

Մամիկոնի  

 

Առողջական 

խնդիր, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

ՇՊՀ 

6. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Հոգեբանություն Գրիգորյան 

Մագդալինա 

Մանուկի 

 

Ծառայողակ

ան հատուկ 

ռեժիմ 

Գյումրու թիվ 7 

հիմն. դպրոց 

7. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Հոգեբանություն Լևոնյան Տիգրան 

Աշոտի 

 

-  

8. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Հոգեբանություն Չոպչիյան Արման 

Արամի 

 

Գտնվել է 

արտերկրում, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

Գյումրու թիվ 7 

հիմն. դպրոց 

9. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Հոգեբանություն Վարդանյան 

Արուսյակ Մանուկի 

 

Ծառայողակ

ան հատուկ 

ռեժիմ 

Գյումրու թիվ 7 

հիմն. դպրոց 

10. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Սոց. 

աշխատանք 

Կոսեմյան Վահան 

Վարդանի 

 

Առողջական 

խնդիր, բժշկ. 

տեղեկանք + 

«Արևամանուկ» 

հոգեբանասոցի

ալական 

աջակցության 

հիմնադրամ 
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11. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Իրավագիտությ

ուն 

Գրիգորյան Ալբերտ 

Վարդանի 

 

Գտնվել է 

ինքնամեկու

սացման մեջ 

արտերկրում 

ՇՊՀ 

12. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Իրավագիտությ

ուն 

Թահմազյան Դավիթ 

Արշալույսի  

 

Առողջական 

խնդիր, չի 

հանձնել 

օրագիրը, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

ՇՊՀ 

13. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Իրավագիտությ

ուն 

Հովսեփյան Արտակ  

Հարությունի 

 

Ընտանեկան 

խնդիրների 

պատճառով 

մասնակցել է 

մասամբ, 

կրեդիտը 

կվճարի մի 

քանի օր 

հետո  

ՇՊՀ 

14. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Իրավագիտությ

ուն 

Փիլոյան Գոռ Սեյրանի 

 

Առողջական 

խնդիր, բժշկ. 

տեղեկանք + 

ՇՊՀ 

15. Մանկավարժ

ու 

թյան 

Ֆիզ.դաստ. և 

սպորտ. մարզ.  

Խաչատրյան 

Լիպարիտ Արթուրի 

 

Բացակայել է 

երկրից, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

ՇՊՀ ավագ 

դպրոց 

16. Մանկավարժ

ու 

թյան 

Ֆիզ.դաստ. և 

սպորտ. մարզ.  

Մկրտչյան Մովսես 

Մերուժանի  

 

Բացակայել է 

երկրից, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

Շիրակի մ. 

Մարմաշենի 

միջն. դպրոց 

17. Մանկավարժ

ու 

թյան 

Ֆիզ.դաստ. և 

սպորտ. մարզ.  

Ոսկանյան 

Հարություն Արթուրի 

 

Աշխատանքի 

պատճառով, 

տեղեկանք 

աշխատավայ

րից+ 

ՇՊՀ ավագ 

դպրոց 

18. Մանկավարժ

ու 

թյան 

Ֆիզ.դաստ. և 

սպորտ. մարզ.  

Սարգսյան Աշոտ 

Էդուարդի 

 

Բացակայել է 

երկրից, 

կրեդիտ 

ՇՊՀ ավագ 

դպրոց 
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վճարման 

անդորրագիր

+ 

19. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Ինֆորմատիկա Աղաբաբյան 

Մերուժան Վաչագանի 

 

Առողջական 

խնդիր, բժշկ. 

տեղեկանք-, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

Շիրակի մ. 

Թորոսգյուղի 

միջն. դպրոց 

20. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Ինֆորմատիկա Գասպարյան  Էդգար  

Տարոնիկի 

 

Գտնվել է 

արտերկրում, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

Շիրակի մ. 

Ոսկեհասկի 

միջն. դպրոց 

21. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Ինֆորմատիկա Վարդանյան Վիտալի 

Կամոյի 

 

Բացակայել է 

երկրից, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

Շիրակի մ. 

Հովունիի միջն. 

դպրոց 

22. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Տեղեկ. 

տեխնոլոգիանե

ր 

Կարապետյան 

Սվետլանա Գոռի  

 

-  

23. Բնագիտամա 

թեմատիկակ

ան 

Տեղեկ. 

տեխնոլոգիանե

ր 

Հովհաննիսյան 

Աբրահամ Արմենի 

 

Առողջական 

խնդիր, 

սոցիալապես 

անապահով 

«Աննանիկս» 

ՍՊԸ 

24. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Տեղեկ. 

տեխնոլոգիանե

ր 

Մանուկյան Նարեկ 

Ռաֆիկի  

Էլ. փոստի 

հետ 

կապված 

տեխնիկակա

ն խնդիր, 

հիմքերը + 

«Պրոքսիմո» 

ՍՊԸ 

(համակարգչայ

ին տեխնիկ) 

25. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Տեղեկ. 

տեխնոլոգիանե

ր 

Մուրադյան Տիգրան 

Կարապետի 

 

Աշխատանքի 

պատճառով, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

Առաջատար 

տեխնոլոգիանե

րի 

ձեռնարկատիր

ությունների 

միության 

«Արմաթ» 

համակարգ 

26. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Տեղեկ. 

տեխնոլոգիանե

Նահապետյան 

Տիգրան Աշոտի 

Բացակայել է 

երկրից, 

 

«Աննանիկս» 
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ր  կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+, դիմումն 

ուղարկել է 

առցանց 

ՍՊԸ 

27. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Հաշվապահակ

ան հաշվառում 

Բախմախչյան Արտյոմ 

Սերյոժայի  

 

Ինքնամեկու

սացում 

ՇՊՀ 

28. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Հաշվապահակ

ան հաշվառում 

Սարգսյան Հայկ 

Կարենի 

 

Ինքնամեկու

սացում 

ՇՊՀ 

29. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Հաշվապահակ

ան հաշվառում 

Տեփանոսյան Արտյոմ 

Վաղարշակի 

Ինքնամեկու

սացում 

ՇՊՀ 

30. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Կառավարում Թովմասյան Ռոբերտ 

Երվանդի  

 

Առողջական 

խնդիր, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

«Արցախբանկ» 

ՓԲԸ 

31. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Կառավարում Խաչատրյան 

Շուշանիկ Արմենի  

 

Առողջական 

խնդիր, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

ՇՊՀ 

32. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Կառավարում Կարապետյան Գոռ 

Աղասու 

 

Առողջական 

խնդիր, բժշկ. 

տեղեկանք + 

ՇՊՀ 

33. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Կառավարում Հարությունյան Արսեն 

Գևորգի 

 

Բացակայել է 

երկրից, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

ՇՊՀ 

34. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Կառավարում Մխիթարյան Խանում 

Մովսեսի 

 

Բացակայել է 

երկրից, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր

+ 

ՇՊՀ 

35. Բնագիտամա 

թեմատ. 

Քարտ. և կադ. 

գործ 

Ալեքսանյան Աշոտ 

Մնացականի 

 

Աշխատանքի 

պատճառով, 

տեղեկանք 

աշխատավայ

ՀՀ ԳԱԱ 

Ա.Նազարովի 

անվան 

Երկրաֆիզիկայ
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րից -, 

կրեդիտ 

վճարման 

անդորրագիր 

ի և 

ինժեներային 

սեյսմաբանությ

ան ինստիտուտ 

36. Ռազմական ՆԶՊ Ափոյան Սամվել 

Զավենի 

 

Առողջական 

խնդիր, բժշկ. 

տեղեկանք+ 

Շիրակի մ. 

Արթիկի թիվ 1 

հիմն. դպրոց 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։   

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2020թ. սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի կողմից 

սանձազերծված լայնածավալ պատերազմին մասնակցության և գերեվարման 

պատճառով բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա» 

մասնագիտության հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանող Գևորգ Նորայրի 

Ասատրյանի 4-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի մանկավարժական պրակտիկայի 

անհատական ժամանակացույցով կազմակերպման մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

  «Ինֆորմատիկա» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա 

ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսում ուսանողական իրավունքները վերականգնած 

Գևորգ Նորայրի Ասատրյանի մանկավարժական պրակտիկան թույլատրել 

կազմակերպելու  անհատական ժամանակացույցով ս.թ. հոկտեմբերի 11-ից մինչև 

նոյեմբերի 5-ը՝ ըստ պրակտիկայի անցկացման վայրի և մեթոդիստի.  

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ 

Ինֆորմատիկա 4-րդ կուրս 

N 
 

Ուսանողի Ազգանուն,  

Անուն,Հայրանուն 

Պրակտիկայի անցկացման 

վայրը 

Մեթոդիստի 

Ազգանուն,Անուն 

1 Ասատրյան Գևորգ Նորայրի ՇՊՀ ավագ դպրոց Հովհաննիսյան Հրանտ 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

3.ԼՍԵՑԻՆ՝ 

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 կազմակերպում, 

ինչպես նաև ռեկտորատի 10.09.2021թ. թիվ 1 նիստի որոշման հիման վրա՝ 

15.09.2021թ.-13.10.2021թ. անհատական ժամանակացույցով կազմակերպված և 
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ուսանողուհու հիվանդության պատճառով չիրականացված առարկայական 

տարբերությունների և  մանկավարժական պրակտիկայի հանձնման նոր 

ժամանակացույցի կազմման մասին 

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: Ռեկտորատի 10.09.2021թ. թիվ 1 

նիստի որոշման հիման վրա 15.09.2021թ.-13.10.2021թ. անհատական 

ժամանակացույցով կազմակերպվել է Անի Ռոբերտի Կարապետյանի  

առարկայական տարբերությունների  և  մանկավարժական պրակտիկայի 

ժամանակացույցը,  սակայն ուսանողուհին  COVID-19 համավարակով 

հիվանդանալու  պատճառով /առկա են բժշկական փաստաթղթերը/ չի մասնակցել 

առարկայական տարբերությունների և  մանկավարժական պրակտիկայի 

հանձնման գորժընթացին, ուստի ռեկտորատի հաստատմանն է ներկայացվում է 

վերոգրյալ տարբերությունների  հանձնման  անհատական նոր ժամանակացույց:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1.   Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և 

գրականություն» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրի առկա 

ուսուցման համակարգի 3-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի 15.09.2021թ.-13.10.2021թ. 

անհատական ժամանակացույցով կազմակերպված առարկայական 

տարբերություններին չներկայացած Անի Ռոբերտի Կարապետյանին  թույլատրել 

առարկայական տարբերությունները անցկացնել  անհատական նոր 

ժամանակացույցով՝  ս.թ հոկտեմբերի  8-ից մինչև նոյեմբերի 15-ը՝ ռոտացիային 

մասնակցելու իրավունքով:      

2. Անի Ռոբերտի Կարապետյանի մանկավարժական պրակտիկան թույլատրել 

անցկացնել ս.թ հոկտեմբերի  11-ից մինչև նոյեմբերի 5-ը  ըստ պրակտիկայի 

անցկացման վայրի և մեթոդիստի.  

N 

 

Ուսանողի Ազգանուն,  

Անուն, Հայրանուն 

Պրակտիկայի անցկացման 

վայրը 

Մեթոդիստի 

Ազգանուն,Անուն 

1. Կարապետյան Անի Ռոբերտի Գյումրու թիվ 11 հիմնական 

դպրոց 
Ադամյան Արմինե 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

4.ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Գրադարան ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և 

ՏՏ կենտրոնի  կողմից  ակադեմիական խորհրդատվությունների ձևերի կազմակերպումը 

2021-2022 ուստարում հեռավար տարբերակով անցկացնելու առաջարկության մասին  



10 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ Գրադարան ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն Թ. 

Խաչատրյանը զեկուցագրով ներկայացնում է, որ համալսարանի ուսանողները 

ներառված են ուսումնական գործընթացի տարբեր հերթերում և ունեն տարբեր 

դասաժամային բաշխվածություն, նրանց մի մասն էլ ուսումը համատեղում է 

աշխատանքի հետ, ուստի խնդրում է քննարկել և թույլատրել  ակադեմիական 

խորհրդատվությունների ձևերի կազմակերպումը 2021-2022 ուստարում:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Գրադարան ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և 

ՏՏ կենտրոնի ակադեմիական խորհրդատվությունների ձևերի կազմակերպումը 

2021-2022 ուստարում թույլատրել իրականացնելու հեռավար: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

կատարողնախագահ, ռեկտոր՝
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