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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 09 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 23.01. 2020թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 16 (տասնվեց) անդամից 13-ը (տասներեք): 

Նիստին մասնակցում էին՝  

1. Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի ԺՊ

2. Կ. Պետրոսյան` ռեկտորատի քարտուղար, գիտական քարտուղար

3. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ 

4. Գ. Նիկողոսյան՝ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն 

6. Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ 

7. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան - ուսումնագիտական խորհրդատվությունների,

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն 

8. Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ

9. Լ. Մարտիրոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ՊԿ

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. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական

ապահովման բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. §Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին¦  ՀՀ կառավարության 23.01.2020թ.-ի 

որոշման մասին 

Հաղ.`ռեկտորի ԺՊ Եր. Սերոբյան 

2. §Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին¦  ՀՀ օրենքի քննարկում ՇՊՀ-ում 

ԿԳՄՍ նախարար Ա. Հարությունյանի հետ 

 Հաղ.`ռեկտորի ԺՊ Եր. Սերոբյան 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝

§Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին¦  ՀՀ կառավարության 23.01.2020թ.-ի

որոշման մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. §Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին¦  ՀՀ կառավարության 23.01.2020թ.-ի 

որոշման հիման վրա  (2020 թ.-ի  հունվարի 27-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվել 

է  2020թ.-ի փետրվարի 1-ը՝ շաբաթ օրը¤    ՇՊՀ-ում  հունվարի 27-ին նախատեսված 

միջանկյալ և ամփոփիչ ստուգումները տեղափոխել  հունվարի 30-ին՝ պահպանելով   

հունվարի 27-ի  ժամանակացույցը: 

2. Հանձնարարել ռեկտորատի քարտուղար Կ. Պետրոսյանին ձևակերպելու

հայտարարության համապատասխան տեքստը և կայքի պատասխանատու Մ. 

Աղաբաբյանին համալսարանի կայքում տեղադրելու  ՇՊՀ-ի 23.01.2020թ-ի 

ռեկտորոտի որոշման հայտարարությունը:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

13 անդամ. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝

§Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին¦  ՀՀ օրենքի քննարկում ՇՊՀ-ում

ԿԳՄՍ նախարար Ա. Հարությունյանի հետ 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ 25.01.2020թ-ին նախատեսվում է  ԿԳՄՍ 

նախարար Ա. Հարությունյանի հետ §Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին¦  

ՀՀ օրենքի քննարկում համալսարանում և հորդորեց հատկապես գիտական խորհրդի 

և ռեկտորատի անդամներին,  տեղեկացնելով նաև ուսանողությանը, ակտիվ 

մացնակցություն ցուցաբերել քննարկմանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 
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