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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 05 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 16.11.2018թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 15 (տասնհինգ) անդամից 13-ը (տասներեքը): 

 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի ԺՊ 

2.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական, 

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

4.   Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն 

5. Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ,  

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. Հովհաննիսյան Արտաշես՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական  

ապահովման բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

                                                   

 1.  ՇՊՀ-ի քոլեջի  առանջին կուրսի ուսանողների կրթաթոշակի մասին 

Հաղ.՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի փոխտնօրեն` Ն. 

Ավետիսյան  

 

2.  2012-2017թթ.-ին ընդունված  և  այժմ ուսումնառությունը շարունակող 

ասպիրանտների և հայցորդների  համար աշնանային շրջանի դասընթացների 

կազմակերպման ժամանակացույցի մասին 

Հաղ.՝ ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյան 

3. ՇՊՀ-ի աշխատակիցների աշխատաժամերի մասին 

Հաղ.՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի փոխտնօրեն` Ն. 

Ավետիսյան  

4. Ընթացիկ հարցեր  

4.1 Շրջանավարտների շրջիկ թերթիկում նոր վանդակ ավելացնելու մասին 

Հաղ.՝ գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան 

4.2 ՇՊՀ-ի և մարզի դպրոցների միջև համագործակցության նախագծի համառոտ 

պլանի մասին 

Հաղ.՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

տնօրեն՝ Հ. Մելքոնյան 

4.3  ՇՊՀ-ում կազմակերպվող միջոցառումների մասին 

Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ 

կենտրոնի  տնօրեն Թ. Խաչատրյան 
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1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի քոլեջի  առանջին կուրսի ուսանողների կրթաթոշակի մասին 

     Տիկին Ն. Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ  քոլեջի առաջին կուրսի բոլոր  

ուսանողներին նախկինում կրթաթոշակ էր հատկացվում, 2018-2019 ուստարվանից 

ԿԳ նախարարությունը    այլ կարգ է սահմանել,  ըստ որի ուսումնառության առաջին 

կիսամյակում  կրթաթոշակ տրվում է  առաջին կուրսի  անվճար համակարգ 

ընդունված ուսանողներին (դպրոցի ատեստատի բարձր միավորի հիման վրա¤,  իսկ 

երկրորդ կիսամյակում կրթաթոշակը հատկացվելու է ըստ առաջադիմության:  ԿԳ 

նախարարության կողմից շրջաբերականը միայն վերջերս է համալսարանին 

ուղարկվել, այդ իսկ պատճառով հիմք ընդունելով այն՝ առաջարկվեց  փոփոխության 

մասին  իրազեկել  ուսանողներին և  հատկացնել  քոլեջի առաջին կուրսի 

ուսանողների կրթաթոշակը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

    Հիմք ընդունելով  ԿԳ նախարարության կողմից 2018-2019 ուստարում  ուղարկած 

շրջաբերականը՝ հատկացնել ՇՊՀ-ի քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների 

կրթաթաշակը՝ իրազեկելով նրանց  2018-2019 ուստարում  կրթաթոշակի 

հատկացման  փոփոխությունների մասին. ( ուսումնառության առաջին կիսամյակում  

կրթաթոշակ տրվում է  առաջին կուրսի  անվճար համակարգ ընդունված 

ուսանողներին՝ դպրոցի ատեստատի բարձր միավորի հիման վրա,  իսկ երկրորդ 

կիսամյակում կրթաթոշակը հատկացվելու է ըստ առաջադիմության¤:     

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2012-2017թթ.-ին ընդունված  և  այժմ ուսումնառությունը շարունակող 

ասպիրանտների և հայցորդների  համար աշնանային շրջանի դասընթացների 

կազմակերպման ժամանակացույցի մասին 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ 2012-2017թթ. ընդունված  և այժմ 

ուսումնառությունը շարունակող ասպիրանտների և հայցորդների համար 

հետազոտողի ուսումնական- հետազոտական պլանների հաստատման հետ կապված 

աշխատանքների ուշացումը, որը քննարկվել է 02.11.2018-ի թիվ 05 գիտական 
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խորհրդում, ենթադրում է ասպիրանտ/ հայցորդների աշնանային շրջանի 

դասընթացների կազմակերպման ժամանակացույցի փոփոխություն՝ հետաձգել այն և 

հարցի պարզաբանումից հետո թույլատրել շարունակելու ուսումնական 

գործընթացը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Հ. Մելքոնյանը, որը առաջարկեց ասպիրանտներին բացատրել, որ 

ուսումնական- հետազոտական պլանների հաստատման հարցի պարզաբանումն  ու 

ռեկտորի ԺՊ-ի կողմից առաջարկվող լուծումը  բխում է իրենց շահերից`  հակառակ 

դեպքում  իրենք կրեդիտների պարտք կունենան: 

Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ հարցը լուծվելու է բացառապես օրենքի սահմաններում և 

մեկ անգամ ևս առաջարկեց դասընթացների կազմակերպումը հետաձգել, հարցի 

պարզաբանումից հետո  միայն ժամանակացույցի մասին հրաման կտրվի: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

2012-2017թթ.-ին ընդունված  և  այժմ ուսումնառությունը շարունակող 

ասպիրանտների և հայցորդների  համար աշնանային շրջանի դասընթացների 

կազմակերպումն հետաձգել, թույլատրել ռեկտորի ԺՊ-ին հարցի պարզաբանումից 

հետո միայն ուսումնական գործընթացի հետ կապված աշխատանքների 

շարունակական կազմակերպումը: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի աշխատակիցների աշխատաժամերի մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

      Ջեռուցման սեզոնի ընթացքում  հահամալսարանի աշխատակազմի աշխատաժամանակի 

ռեժիմում  կատարել փոփոխություն՝   ընդմիջումը  30 րոպեով  նվազեցնել  և 

աշխատանքային ժամի ավարտը սահմանել 17:30-ը:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4.1  ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 Շրջանավարտների շրջիկ թերթիկում նոր վանդակ ավելացնելու մասին 
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     Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն՝  Սարգսյան Արմենուհին առաջարկեց  շրջանավարտ ուսանողների  շրջիկ 

թերթիկում նոր վանդակ ավելացնել՝ հարցումների նպատակով: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ն. Ավետիսյանը, ըստ որի ,  սա կարծես, պարտադրանք  և ուսանողների 

սահմանադրական իրավունքների խախտում է, այսինքն  չենք կարող ուսանողին 

պարտադրել, որ անպայման ներկայանա կենտրոն և մասնակցի հարցումներին, իսկ 

թերթիկում վանդակի առկայությունը  դա է ենթադրում: 

Ա. Սարգսյանը նշեց, որ ինքը չի գտնում, որ սա պարտադրանք է, այլ առաջարկվում է 

ներկայանալ կենտրոն և  բացատրական աշխատանքից հետո, ըստ ցանկության, 

ուսանողները միայն կարող են մասնակցել հարցումներին: 

Ռ. Մարդոյանի կարծիքով մանկավարժության  ֆակուլտետում պրակտիկա կա, որ 

շրջանավարտները  ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու համագործակցության  

կենտրոնում էլեկտրոնային հասցեները  և  այլ  տեղեկություններ են փոխանցում, որն էլ 

կարելի է կիրառել բուհի բոլոր շրջանավարտների վրա, որպեսզի ավարտելուց հետո 

շրջանավարտի մասին տեղեկություններին  որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնը տիրապետի: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

     Հանձնարարել գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն՝  Ա. Սարգսյանին առաջիկայում այս հարցի 

վերաբերյալ նոր առաջարկ ներկայացնել ռեկտորատ, որպեսզի ուսանողները ճիշտ 

կողմնորոշվեն և կենտրոնի աշխատանքները կապված ուսանողների հարցումների 

հետ բնականոն ընթանան: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4.2 1  ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի և մարզի դպրոցների միջև համագործակցության նախագծի համառոտ պլանի 

մասին 

      Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

տնօրեն՝ Հ. Մելքոնյանը ներկայացրեց մարզի դպրոցների և համալսարանի միջև 

համագործակցության նախագծի  համառոտ պլան և առաջարկեց  դեկաններին և 

ամբիոնի վարիչներին համագործակցությունն անցկացնել §բաց դռների օր¦-ով՝   

նոյեմբերի 20-ին ժամը 16:00-ին, ֆակուլտետներում ձևաչափին ծանոթանալուց հետո 

ներկայացնելու առաջարկություններ և լրացված տարբերակները:    

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

Հանձնարարել դեկաններին և ամբիոնի վարիչներին  ֆակուլտետներում ծանոթանալ 

արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

կողմից ներկայացված մարզի դպրոցների և համալսարանի միջև 
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համագործակցության նախագծի  համառոտ պլանի ձևաչափին, §բաց դռների օր¦-

վան՝   նոյեմբերի 20-ին ժամը 16:00-ին ներկայացնելու առաջարկություններ և 

լրացված տարբերակները:    

  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4.3 1  ԼՍԵՑԻՆ՝ 

    Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և 

ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն Թ. Խաչատրյանի կողմից ներկայացվեց, որ համալսարանում 

կազմակերպվող տարաբնույթ միջոցառումների մասին տեղեկությունները  

հասանելի չեն բոլոր ներքին շահակիցներին: 

Պարոն Սերոբյանի կողմից հանձնարարական տրվեց գիտական քարտուղարին 

գրություն կազմելու և դեկանատներին ու ամբիոններին  ուղարկելու, որ տվյալ 

ֆակուլտետի կամ ուսանողների կողմից  ցանկացած միջոցառում անցկացնելիս  

նախորոք տեղեկացնել  համալսարանի  բոլոր ստորաբաժիններին՝ գրավոր ձևով կամ 

համալսարանի կայքի միջոցով:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

Հանձնարարել  գիտական քարտուղարին համապատասխան գրություն ուղարկել 

դեկանատներին ու ամբիոններին՝  բուհում ցանկացած անցկացվելիք միջոցառման 

մասին  նախորոք տեղեկացնել  համալսարանի  բոլոր ստորաբաժիններին՝ գրավոր 

ձևով կամ համալսարանի կայքի միջոցով:  

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝13, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


