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                                       ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 08 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 11.01.2019թ. նիստի 

 

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

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

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. Ա. Մկրտչյան՝ ռազմական ամբիոնի պետ 

14.  Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական  

ապահովման բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

                                                   

 1.  ՇՊՀ-ի առկա ուսուցման համակարգում 2018-2019 ուստարում երկրորդ 

կիսամյակի  դասընթացների կազմակերպման  ու կանոնակարգման նպատակով 

ժամատախտակի և հերթերի    փոփոխության մասին 

 
Հաղ.՝ ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյան   

2.  2018-2019 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա ուսուցման 3-րդ և 4-

րդ կուրսերի  I կիսամյակի և մագիստրոսի կրթական  ծրագրով  2-րդ կուրսերի   

պրակտիկաներին  չմասնակցած ուսանողների կրկնակի պրակտիկայի անցկացման   

մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի փոխտնօրեն Ն. 

Ավետիսյան 

 

3. 2018-2019 ուստարվա նոյեմբեր-մայիս ամիսների ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի    

աշխատանքային պլանի հարցերի ժամկետների ճշգրտման մասին   

Հաղ.՝ ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյան 

 

4.  Ընթացիկ հարցեր  

4.1 Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի աշխարհագրություն բաժնի II կուրսի 

մագիստրոս   Մոնիկա  Համլետի  Հարությունյանի կողմից համալսարանի ռեկտորին 

ուղղված  դիմումի քննարկման մասին 

4.2  2018-2019 ուստարվա I կիսամյակում վարձավճարի հավաքագրման ընթացքի մասին 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի առկա ուսուցման համակարգում 2018-2019 ուստարում երկրորդ կիսամյակի  

դասընթացների կազմակերպման  ու կանոնակարգման նպատակով 

ժամատախտակի և հերթերի  փոփոխության  մասին 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

 2018-2019 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցմամբ բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնառողների դասերը սկսել ս/թ-ի  

փետրվարի 11-ից,  II կիսամյակի ուսումնական գործընթացը կազմակերպել ս/թ.-ի 

փետրվարի 11-ից մինչև  հունիսի 6-ը ներառյալ, քննաշրջանը կազմակերպել   

համապատասխան կցված ժամանակացույցի:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 
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14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 2018-2019 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա ուսուցման 3-րդ և 4-րդ 

կուրսերի  I կիսամյակի և մագիստրոսի կրթական  ծրագրով  2-րդ կուրսերի   

պրակտիկաներին  չմասնակցած ուսանողների կրկնակի պրակտիկայի անցկացման 

մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

1. Թույլատրել  2018-2019 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա  

ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կուրսերի I կիսամյակի և մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2-

րդ կուրսերի   պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողներին կրկնակի պրակտիկա 

անցկացնել ըստ հետևյալ ժամանակացույցի. 

բակալավրի առկա ուսուցման III   IV կուրսեր   ս/թ-ի  04.02-11.03-ը (բացառությամբ 

ադապտիվ ֆիզ. կուլտ. 3-րդ և սոց աշխատանք 4-րդ կուրսերի, որոնց պրակտիկայի 

տևողությունը շաբաթական 1 օր է): 

 մագիստրատուրա II կուրսեր ս/թ -ի 21.01-15.02-ը  

2.  §ՇՊՀ-ի բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների պրակտիկայի 

կազմակերպման և անցկացման¦ ընթացակարգի 4-րդ կետի համաձայն, ինչպես նաև 

հեռավոր բնակավայրերում բնակվող, սոցիալապես անապահով և 

մասնագիտությամբ չաշխատող ուսանողներին  թույլատրել  առկա ուսուցման 3-րդ, 

4-րդ և մագիստրոսի կրթական  ծրագրով  2-րդ կուրսերի   ուսումնական պլանով 

նախատեսված պրակտիկաները անցկացնել իրենց բնակավայրերում՝ դիմումների և 

համապատասխան պրակտիկաների վայրերից ներկայացրած միջնորդագրերի 

հիման վրա (Կից ներկայացվում է պրակտիկային չմասնակցած ուսանողների  մասին 

տեղեկատվությունը՝աղյուսակի տեսքով).  

                              Մանկավարժության ֆակուլտետ 

2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակում պրակտիկաներին չներկայացած ուսանողներ 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգ 

N Մանսագիտություն Կուրս Ուսանողի ԱԱՀ 

1 Ֆիզ. կուլտ. և սպորտ 4-րդ Նազարյան Միշա 

Անդրանիկի 

2 Ֆիզ. կուլտ. և սպորտ 4-րդ Թադևոսյան Արշակ 

Սաշայի 

3 Ադապտիվ ֆիզ. կուլտ. 3-րդ Խլղաթյան Գարիկ 



4 
 

Սարգսի 

 

                       Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

N Մանսագիտություն Կուրս Ուսանողի ԱԱՀ 

1 Տարր. մանկ. և մեթոդ. 2-րդ Քալաշյան Զեմֆիրա 

Շամիլի 

 

 Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 

պրակտիկաներին չներկայացած ուսանողներ 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգ 

N Մանսագիտություն Կուրս Ուսանողի ԱԱՀ 

1 ԻԿՄ 4-րդ Մարտիրոսյան Վարդան 

Սմբատի 

2 Մաթեմատիկա 4-րդ Բոզոյան Լիլիթ Պողոսի 

 

                        Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

N Մանսագիտություն Կուրս Ուսանողի ԱԱՀ 

1 Կառավարում 2-րդ Պարոնյան Արկադի 

Սամվելի 

2 Կառավարում 2-րդ Քոչարյան Արման 

Հարությունի 

3 Կառավարում 2-րդ Մկրտչյան Լուսինե 

Արթուրի 

4 Աշխարհագրություն 2-րդ Հարությունյան Մոնիկա 

Համլետի 

 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ 

2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակում պրակտիկաներին չներկայացած ուսանողներ 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգ 

N Մանսագիտություն Կուրս Ուսանողի ԱԱՀ 

1 Կիրառ. արվեստ 4-րդ Դիլբարյան Էդմոնդ 

Լևոնի 

 

                         Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

N Մանսագիտություն Կուրս Ուսանողի ԱԱՀ 

1 Ռուսաց լեզու և 

գրական. 

2-րդ Ավդալյան Արևիկ 

Տիգրանի 
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2 Անգլերեն լեզու և 

գրական. 

2-րդ Ավետյան Անի 

Անաստասի 

 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ 

2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակում պրակտիկաներին չներկայացած ուսանողներ 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգ 

N Մանսագիտություն Կուրս Ուսանողի ԱԱՀ 

1 Սոց. աշխատանք 4-րդ Հարությունյան Տաթևիկ 

Տիգրանի 

 

                     Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

N Մանսագիտություն Կուրս Ուսանողի ԱԱՀ 

1 Զինվորական 

հոգեբանություն 

2-րդ Աբրահամյան Նելլի 

Լեռնիկի 

2 Հոգեբանություն 2-րդ Հարությունյան Արևիկ 

Գոռի  

3. Հոգեբանություն 2-րդ Ղազարյան Լոլա 

Արմենի 

4. Հոգեբանություն 2-րդ Սիմոնյան Ինեսա 

Արմենի 

5. Իրավագիտություն 2-րդ Առաքելյան Ելենա 

Լևոնի 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2018-2019 ուստարվա նոյեմբեր-մայիս ամիսների ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի    

աշխատանքային պլանի հարցերի ժամկետների ճշգրտման մասին   

Ռեկտորի ԺՊ պարոն Սերոբյանի կողմից ներկայացվեց, որ 2018-2019 

ուստարվա նոյեմբեր-մայիս ամիսների ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի    աշխատանքային 

պլանի համաձայն հաշվետվություններ պետք է ներկայացվեն ֆակուլտետների 

դեկանների,  կենտրոնի տնօրենների, ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, 

ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր 

հաշվապահի կողմից, այդ իսկ նպատակով, ռեկտորի ԺՊ-ի  կողմից առաջարկվեց  

ամբիոնի վարիչների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունները կազմակերպել 

մինչև ս/թ-ի 08. 02-ը ներառյալ, դեկանների հաշվետվությունների էլէկտրոնային 

տարբերակները  ուղարկել գիտական խորհրդի անդամներին մինչև ս/թ-ի փետրվարի 
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18-ը, կենտրոնների տնօրենների հաշվետվությունները մինչը ս/թ-ի մարտի 4-ը,  

ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահի հաշվետվությունը մինչև ս/թ.-ի 

մարտի 5-ը ներառյալ: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

1. Համաձայն 2018-2019 ուստարվա նոյեմբեր-մայիս ամիսների ՇՊՀ-ի գիտական 

խորհրդի    աշխատանքային պլանի՝ կազմակերպել համալսարանի ֆակուլտետների 

դեկանների, կենտրոնի տնօրենների և ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, 

ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր 

հաշվապահի հաշվետվությունները, մինչ այդ ամբիոնի վարիչների կողմից 

ներկայացվող հաշվետվությունները կազմակերպել մինչև ս/թ-ի 08. 02-ը ներառյալ, 

դեկանների հաշվետվությունների էլէկտրոնային տարբերակները  ուղարկել 

գիտական խորհրդի անդամներին մինչև ս/թ-ի փետրվարի 18-ը, կենտրոնների 

տնօրենների հաշվետվությունները մինչը ս/թ-ի մարտի 4-ը,  ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-

գլխավոր հաշվապահի հաշվետվությունը մինչև ս/թ.-ի մարտի 5-ը ներառյալ: 

2. Հանձնարարել գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանին  դեկանների հետ անցկացնել 

քննարկում վերոգրյալ ներկայացվող հաշվետվությունների ձևաչափերի 

հստակեցման նպատակով: 
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

4. Ընթացիկ հարցեր 

4.1 ԼՍԵՑԻՆ՝  

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի աշխարհագրություն բաժնի II կուրսի 

մագիստրոս   Մոնիկա Համլետի Հարությունյանի կողմից համալսարանի ռեկտորին 

ուղղված   դիմումի քննարկման մասին 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի աշխարհագրություն բաժնի II կուրսի 

մագիստրոս   Մոնիկա Համլետի Հարությունյանը  09.01.2019թ.-ին համալսարանի 

ռեկտորին    դիմում է ներկայացրել, ըստ որի խնդրում է թույլատրել մասնակցելու 

կրկնակի պրակտիկային երկրորդ փուլով, քանի որ առողջական խնդիրների 

պատճառով, բժշկական եզրակացությամբ, ստացիոնար բուժման կարիք ունի և չի 

կարող մասնակցել երկրոդ կուրսում նախատեսված կրկնակի պրակտիկայի առաջին 

փուլին: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  
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Բավարարել  բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի աշխարհագրություն բաժնի 

II կուրսի մագիստրոս   Մոնիկա Համլետի Հարությունյանի դիմումը և թույլատրել 

նրան պրակտիկան անցկացնել 11.01-08.02 2019թ. ժամանակահատվածում: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4.2  2018-2019 ուստարվա I կիսամյակում վարձավճարի հավաքագրման ընթացքի մասին 

Համալսարանի ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ Ռ. Քալաջյանի 

կողմից ներկայացվեց I կիսամյակում վարձավճարի հավաքագրման ընթացքի մասին 

հակիրճ հաղորդում և նրա կողմից ֆակուլտետի դեկաններին  հորդորվեց մոտիվացնել 

վարձավճարի հավաքագրման հետագա գործընթացը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին մոտիվացնել վարձավճարի հավաքագրման 

հետագա գործընթացը: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

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, 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Ս. Շահպարոնյան 

 

 

 

 

Ռ. Քալաջյան 

 

Վ. Խաչատրյան 
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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 

 

Ա. Սարգսյան 

 

 

Հ. Մելքոնյան 

 

 

 

Թ. Խաչատրյան 

 

 

Ն. Ավետիսյան 

   

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան՝ 

Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան՝  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  

դեկան՝  

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան՝ 

Ռազմական ամբիոնի պետ՝ 

Անձնակազմի կառավարման և 

իրավական ապահովման բաժնի 

վարիչ՝  

 

 

          

  

Բ. Պողոսյան 

 

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

Ա. Մկրտչյան 

 

 

Ա. Հովհաննիսյան 
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