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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 03 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 10.10.2018թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 15 (տասնհինգ) անդամից 11-ը (տասնմեկը): 

 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

 

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի պարտականություններ կատարող 

2.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական, 

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

4.  Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

         6.  Թ. Խաչատրյան՝ գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

7.  Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

փոխտնօրեն  

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

9.  Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան  

10. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

դեկան 

11. Մկրտչյան Արթուր՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. 2018-2019 ուստարում ՇՊՀ-ի բակալավրիատի առկա, հեռակա և 

մագիստրատուրայի կրեդիտային կրթական ծրագրերով ուսումնառության 

արդյունքների գնահատման և բողոքարկման համակարգի մասին 

Հաղ.`ռեկտորի պարտականություններ կատարող Ե. Սերոբյան 

2. ՇՊՀ-ի ավագ դպրոցում համալսարանի կողմից 2018-2019 ուստարում 

կազմակերպվող դասընթացների մասին 

Հաղ.`ռեկտորի պարտականություններ կատարող Ե. Սերոբյան 

3. Ընթացիկ հարցեր 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝  

2018-2019 ուստարում ՇՊՀ-ի բակալավրիատի առկա, հեռակա և մագիստրատուրայի 

կրեդիտային կրթական ծրագրերով ուսումնառության արդյունքների գնահատման և 

բողոքարկման համակարգի մասին 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ 2017թ.-ի հոկտեմբերի 27-ին գիտական 

խորհրդում հաստատված §ՇՊՀ-Ի ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ԿՇԻՌՆԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ¦ հարցի վերաբերյալ  19/1 որոշման մեջ  կատարվել են 

որոշակի պարզաբանումներ և լրացումներ, որոնք 2018-2019 ուստարում նույնպես 

լրացումների կարիք ունեն , քանի որ անհրաժեշտություն է §հաճախումները¦  որպես 

գործոն ընդունել բազմագործոնային գնահատման համակարգի մեջ, ինչպես նաև 

ուսանողության կողմից անընդհատ հարց է բարձրացվում գնահատման ժամանակ 

հաշվի առնել նաև սեմինարների գնահատականները:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

19/1 որոշման մեջ կատարված լրացումներն ընդգծված  ներկայացվում  են. 

 

1. Գնահատման բաղադրիչներից ընթացիկ ակտիվությունը հաշվարկել գնահատված 

ընթացիկ ստուգումների (գրավոր, բանավոր` միտված դասընթացի 

վերջնարդյունքների),  սեմինարների, գործնական և լաբորատոր աշխատանքների 

միջին թվաբանականով: Վերջիններս գրառել մատյանում և դրանց թիվը որոշել  

վերջնարդյունքների, սեմինարների, գործնական և լաբորատոր աշխատանքների 

քանակով: 

2. Ընթացիկ ստուգման վերահանձնում չի թույլատրվում:  

Ընթացիկ ստուգումից հարգելի պատճառով բացակայության դեպքում մինչև հաջորդ 

ստուգումը թույլատրվում է հանձնելու նախորդը: 

3. Դասընթացը, որի լսարանային ժամաքանակը 64 և ավելի է, համարել միջանկյալ 

ստուգումներով ավարտվող 4 գործոնով դասընթաց և §ստուգում 1¦,  §ստուգում 2¦ 

տերմինները փոխարինել §միջանկյալ ստուգում 1¦, §միջանկյալ ստուգում 2¦ 
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տերմիններով: Այս դեպքում բազմագործոնային գնահատականը ձևավորվում է ըստ 

հետևյալ բանաձևի. 

բազմագործոնային գնահատակ. = «ընթ. ակտիվ. գն» ∗ 𝟎, 𝟑 + «հաճախումներ» ∗ 𝟎, 𝟏 + 

+«միջ. ստուգ. 1 գն. » ∗ 0.3 + «միջ. ստուգ. 2 գն. » ∗ 0.3 

 Դասընթացը, որի լսարանային ժամաքանակը 64-ից պակաս է, համարել ամփոփիչ  

ստուգմամբ ավարտվող 3 գործոնով դասընթաց:  Այս դեպքում բազմագործոնային 

գնահատականը ձևավորվում է ըստ հետևյալ բանաձևի. 

բազմագործ. գն. = « ընթացիկ ակտիվ. գն» ∗ 𝟎. 𝟑 + «հաճախումներ» ∗ 𝟎, 𝟏 + 

«ամփոփիչ ստուգ. գն. » ∗ 0.6 

4. Եթե ուսանողի արդյունարար գնահատականը  40 և ավելի է, ապա ուսանողը 

ստանում է համապատասխան կրեդիտը`առանց վերահանձման հնարավորության, 

իսկ եթե այն 40-ից պակաս է, ապա ուսանողը վերահանձնում է կամ ամփոփիչ 

ստուգումը (3 գործոնի դեպքում) կամ համապատասխան միջանկյալ ստուգում /ներ/ը 

(4 գործոնի դեպքում): 

5.  Բազմագործոնային  գնահատականը հաշվելիս վերահանձնված ստուգման միավորը 

փոխարինում է համապատասխան միավորին: 

 

2017թ.-ի հոկտեմբերի 10-ի ռեկտորատի ընդունած որոշումը ներկայացնել գիտական 

խորհրդի քննարկմանը: 
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝11, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝  

ՇՊՀ-ի ավագ դպրոցում համալսարանի կողմից 2018-2019 ուստարում 

կազմակերպվող դասընթացների մասին 

 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. 2018-2019 ուստարում դիմորդների համար համալսարանի կողմից 

կազմակերպվող նախապատրաստական դասընթացներ կազմակերպել ոչ միայն 

ՇՊՀ-ի ավագ դպրոցի աշակերտների, այլ նաև Շիրակի մարզի դպրոցների 12-րդ 

դասարանի աշակերտների և նախորդ տարիներին բուհ չընդունված դիմորդների 

համար: 

2.  Հանձնարարել ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնին և 

համալսարանի կայքի պատասխանատուին կազմել  և հրապարակել 

հայտարարություն՝ նախապատրաստական դասընթացների  անցկացման 

լուսաբանման նպատակով:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝11, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 
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Ռեկտորատի նախագահ՝   

ռեկտորի ԺՊ 

 

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 
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արվեստի ֆակուլտետի դեկան՝  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  

դեկան՝  

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան՝ 

Ռազմական ամբիոնի պետ՝ 

Անձնակազմի կառավարման և 

իրավական ապահովման բաժնի 

վարիչ՝  

 

 

          

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

Ա. Մկրտչյան 

 

 

Ա. Հովհաննիսյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


