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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 11 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 18.12. 2020թ. նիստի 

Ռեկտորատի նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով 

 Հաղորդագրություններ են ուղարկել ռեկտորատի 16 (տասնվեց) անդամից 15-ը 

(տասնհինգը): 

1. Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի ԺՊ,

2. Գ. Նիկողոսյան՝ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ,

3. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ, 

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

5. Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի օգնական,

6. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ

կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

8. Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ,

9. Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ, 

10. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան - ուսումնագիտական խորհրդատվությունների,

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

11. Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ,

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

13. Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան,

14. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի

դեկան, 

15. Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական

ապահովման բաժնի պետ 

Ռեկտորատի նիստին մասնակցում էր նաև համալսարանի ընդունելության քննության 

պատասխանատու քարտուղար Գ. Ասատրյանը: 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Ի պատասխան ԿԳՄՍ նախարարի  10.12.2020թ. թիվ 01/11.2/30548-2020 գրության`  

2020/2021 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով 

դիմում-հայտ ներկայացրած, սակայն ռազմական դրության և COVID-19 համավարակի 

պատճառով ընդունելության քննություններին չմասնակցած դիմորդների 

ընդունելությունը կազմակերպելու նպատակով  ՝«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարան» հիմնադրամի առաջարկության մասին 

Հաղ.`ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյան 

2.  2020/2021 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական 

ծրագրով դիմում-հայտ ներկայացրած սակայն ռազմական դրության և COVID-19 

համավարակի պատճառով ընդունելության քննություններին չմասնակցած դիմորդների  

համար միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության վկայականի (ատեստատի) հիման վրա 

ընդունելություն կատարելուց հետո առաջին կուրսի ուսանողների համար առաջին կիսամյալի 

լրացուցիչ` առցանց եղանակով դասընթացներ կազմակերպելու մասին  

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի 

ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

3. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2020-

2021 ուստարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  կրթական ծրագրերով 

երկրորդ  կիսամյակի ուսումնական գործընթացի  և պրակտիկաների կազմակերպման  

ժամանակահատվածների մասին նոր ժամանակացույցի հաստատման  վերաբերյալ  

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի 

ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ` 

Ի պատասխան ԿԳՄՍ նախարարի  10.12.2020թ. թիվ 01/11.2/30548-2020 գրության`  

2020/2021 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով 

դիմում-հայտ ներկայացրած, սակայն ռազմական դրության և COVID-19 համավարակի 

պատճառով ընդունելության քննություններին չմասնակցած դիմորդների 

ընդունելությունը կազմակերպելու նպատակով  ՝«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարան» հիմնադրամի ռաջարկության մասին 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 
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Ի պատասխան  ԿԳՄՍ նախարարի  10.12.2020թ. թիվ 01/11.2/30548-2020 գրության՝ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամն  

առաջարկում է. 

1. 2020/2021 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական 

ծրագրով ընդունելության դիմում-հայտ ներկայացրած, սակայն ռազմական 

դրության և COVID-19 համավարակի պատճառով ընդունելության 

քննություններին չմասնակցած դիմորդների (թվով՝ 31 դիմորդ), ինչպես նաև 

փաստաթղթերի ընդունման սահմանված ժամկետում դիմում-հայտ 

չներկայացրած անձանց ընդունելությունը կատարել միջնակարգ (լրիվ) 

ընդհանուր կրթության վկայականի (ատեստատի) հիման վրա: 

2. առաջարկում է վերոնշյալ դիմորդների համար 2020/2021 ուսումնական 

տարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով ընդունելության 

մրցույթը իրականացնել ՇՊՀ-ի բակալավրի լիզենցիայի տեղերի հաշվին: 

3. խնդրում է թույլատրել 2020/2021 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ 

բակալավրի կրթական ծրագրով ընդունելության քննություններին մասնակցած 

և դրական գնահատականներով մրցույթից դուրս մնացած դիմորդների (թվով՝ 5 

դիմորդ) ընդունելությունը իրականացնել ՇՊՀ-ի բակալավրի լիզենցիայի 

տեղերի հաշվին: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

2. ԼՍԵՑԻՆ` 

2020/2021 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով 

դիմում-հայտ ներկայացրած սակայն ռազմական դրության և COVID-19 համավարակի 

պատճառով ընդունելության քննություններին չմասնակցած դիմորդների  համար միջնակարգ 

(լրիվ) ընդհանուր կրթության վկայականի (ատեստատի) հիման վրա ընդունելություն 

կատարելուց հետո առաջին կուրսի ուսանողների համար առաջին կիսամյալի լրացուցիչ` 

առցանց եղանակով դասընթացներ կազմակերպելու մասին  

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

1. 2020/2021 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական 

ծրագրով դիմում-հայտ ներկայացրած, սակայն ռազմական դրության և COVID-19 

համավարակի պատճառով ընդունելության քննություններին չմասնակցած դիմորդների  

համար միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության վկայականի (ատեստատի) հիման վրա 

ընդունելություն կատարելուց հետո առաջին կուրսի ուսանողների համար առաջին 

կիսամյալի լրացուցիչ` առցանց եղանակով դասընթացներ կազմակերպել 2021թ-ի հունվարի 

11-20-ը ընկած ժամանակահատվածում: 
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2. Այն ուսանողները, որոնք չեն կարող միանալ լրացուցիչ դասընթացների առցանց 

հարթակին, դասընթացները կազմակերպել անհատական գրաֆիկով: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

 

3.  ԼՍԵՑԻՆ` 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2020-2021 

ուստարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  կրթական ծրագրերով 

երկրորդ  կիսամյակի ուսումնական գործընթացի  և պրակտիկաների կազմակերպման  

ժամանակահատվածների մասին նոր ժամանակացույցի հաստատման  վերաբերյալ  

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի 

ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2020-2021  ուստարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի առկա/հեռակա և 

մագիստրոսի  կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի, գիտելիքների 

գնահատման, լուծարային շրջանի կազմակերպման և պրակտիկաների 

կազմակերպման  ժամանակացույցը (կցված է¤: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2020-2021  ուստարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի 

առկա/հեռակա և մագիստրոսի  կրթական ծրագրերով ուսումնական 
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գործընթացի, գիտելիքների գնահատման, լուծարային շրջանի 

կազմակերպման և պրակտիկաների կազմակերպման  

ժամանակահատվածների մասին 

 

1. Ուսուցման գործընթացը կազմակերպել հետևյալ ժամանակահատվածներում. 

 

 

 

Բակալավր (առկա) Բակալավր (հեռակա)        Մագիստրատուրա 

I- III կուրսեր IV կուրս I- IV կուրսեր 

V 

կուրս

եր 

 

I կուրս 

II  

կ  II կուրս 

08.02.2021թ. 

 

մինչև 

04.06.2021թ. 

08.02.202

1թ. 

մինչև 

23.04.20. 

01.04.2021թ. մինչև 

30.04.2021թ. 

01.03.

2021թ

մինչև 

31.03.

2021թ 

 

08.02.2021թ. 

մինչև 

04.06.21թ 

08. 08.02.2021թ. 

մինչև 

04  04.06.21թ 

 

 

 

2. Գիտելիքների գնահատումը  կազմակերպել հետևյալ ժամանակացույցով. 

Բակալավր (առկա) 

 

Մինչև 64 լսարանային ժամ 

 

64 և ավելի լսարանային 

ժամ 
Ամփոփիչ ստուգում 

I- III 

կուրսեր 

IV կուրս I- III 

կուրսեր 

IV կուրս 

 

Ամփոփիչ 

ստուգում 

 

07.06.2021թ.

-

25.06.2021թ. 

 

Ամփոփիչ 

ստուգում 

 

26.04.2021թ.

-

03.05.2021թ. 

 

Առաջին 

ստուգում 

 

05.04.2021թ. 

– 

09.04.2021թ. 

 

Երկրորդ 

ստուգում 

 

 

Ամփոփիչ 

ստուգում 

 

26.04.2021թ.

-

03.05.2021թ.. 

 

Ավարտական 

աշխատանքի 

նախապաշտպանություն 

 

04.05.2021թ.-11.05.2021թ. 

 

Ավարտական 

աշխատանքի 

պաշտպանություն 

 



6 
 

07.06.2021թ.

-

25.06.2021թ. 

17.05.2021թ. – 

04.06.2021թ. 

 

                                                     

Անկախ լսարանային ժամերի ծանրաբեռնվածությունից երրորդ և չորրորդ 

կուրսերի երկրորդ կիսամյակներում իրականացնել միայն ամփոփիչ ստուգում, 

քանի որ վերոնշյալ կիսամյակներում իրականացվում են պրակտիկա՝ 

ուսումնառությունից կտրված և ամփոփիչ ատեստավորում: 

Բակալավր (հեռակա) 

I-IV կուրսեր V կուրս 

 

Անհատական/ստուգողական 

աշխատանք 

07.06.2021թ.- 11.06.2021թ. 

 

Ամփոփիչ ստուգում 

14.06.2021թ.- 02.07.2021թ. 

 

 

 

Ամփոփիչ 

ստուգում  

 

26.04.2021թ.-

03.05.2021թ. 

 

Ավարտական աշխատանքի 

նախապաշտպանություն 

 

04.05.2021թ.-11.05.2021թ. 

Ավարտական աշխատանքի 

պաշտպանություն 

 

17.05.2021թ. – 04.06.2021թ. 

 

Մագիստրատուրա 

I կուրս II կուրս 

Անհատական/ստուգողական 

աշխատանք 

 

07.06.2021թ.- 11.06.2021թ. 

 

Ամփոփիչ ստուգում 

 

14.06.2021թ.- 30.06.2021թ. 

Մագիստրոսական թեզի 

նախապաշտպանություն 

 

04.05.2021թ.-11.05.2021թ. 

 

Մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանություն 

 

17.05.2021թ. – 04.06.2021թ. 

 

 

3. Լուծարային շրջանները կազմակերպել. 

Բակալավր (առկա)          
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I- III կուրսեր IV կուրս 

 

I լուծարք 01.09.2021թ.-08.09.2021թ. 

 

II լուծարք 09.09.2021թ. - 17.09.2021թ. 

 

 

I լուծարք 04.05.2021թ.-10.05.2021թ. 

 

II լուծարք 11.05.2021թ.- 14.05.2021թ. 

                                                

 

 

 

Բակալավր (հեռակա)  

I- IV կուրսեր V կուրս 

 

I լուծարք  15.10.2021թ.-

30.10.2021թ. 

 

II լուծարք 01.11.2021թ.-

15.11.2021թ. 

 

I լուծարք  04.05.2021թ.-10.05.2021թ. 

 

II լուծարք  11.05.2021թ.- 

14.05.2021թ. 

 

Մագիստրատուրա 

I կուրս II կուրս 

I լուծարք 01.09.2021թ.-08.09.2021թ. 

 

II լուծարք 09.09.2021թ. - 18.09.2021թ. 

I լուծարք 04.05.2021թ.-

10.05.2021թ. 

 

II լուծարք 11.05.2021թ.- 

14.05.2021թ. 

 

4. Ուսումնական պլաններով նախատեսված ուսումնառությունից կտրված 

պրակտիկաները ըստ կիսամյակների կազմակերպել հետևյալ 

ժամանակահատվածում. 

N Պրակտիկա՝ ըստ ուսուցման ձևերի և կուրսերի Կիսամյակ Տևողությո 

 

Ժամանակա 

հատված 

1 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա 

ուսուցման համակարգի  

3-րդ կուրսի ուսանողների պրակտիկա 

2-րդ 4 շաբաթ 
01.04.2021թ.-

30.04.2021թ. 

2 Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա 2-րդ 16 շաբաթ 
08.02.2021թ.-

31.05.2021թ. 
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ուսուցման համակարգի «Սոցիալական 

աշխատանք» մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ 

կուրսերի ուսումնական պրակտիկա 

(շաբաթական 1 օր) 

3 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա 

ուսուցման համակարգի  

«Լրագրություն» մասնագիտության 2-րդ 

կուրսի ուսանողների պրակտիկա 

(շաբաթական 1 օր) 

2-րդ 16 շաբաթ 
08.02.2021թ.-

31.05.2021թ. 

4 

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա 

ուսուցման համակարգի  

«Սոցիալական աշխատանք» 

մասնագիտության 3-րդ կուրսերի 

ուսանողների պրակտիկա 

2-րդ 4 շաբաթ 
01.03.2021թ.-

29.03.2021թ. 

5 

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա 

ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսի 

ուսանողների պրակտիկա 

2-րդ 4 շաբաթ 
01.03.2021թ.-

29.03.2021թ. 

6 
Մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2-րդ 

կուրսի ուսանողների պրակտիկա 
2-րդ 3 շաբաթ 

08.02.2021թ.-

26.02.2021թ. 

կատարողնախագահ, ռեկտոր՝
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