
1 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ  16  

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 22.04. 2020թ. նիստի 

Ռեկտորատի նիստը  կայացավ հեռահար կապի միջոցով (ZOOM հավելվածով): 

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 16 (տասնվեց) անդամից 14-ը (տասնչորս): 

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.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական 

6. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն 

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

8. Թ. Խաչատրյան ՝գրադարան - ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

       9.   Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

      10.   Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան  

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

      12.  Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

      13. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  դեկան 

      14.  Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական  

ապահովման բաժնի պետ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ՕՐԱԿԱՐԳ 
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ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ  պայմանավորված  արտակարգ դրության 

պայմաններում «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2019-2020 ուստարում բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  

կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի, գիտելիքների գնահատման, 

լուծարային շրջանի կազմակերպման, ամփոփիչ ատեստավորման և պրակտիկաների 

կազմակերպման  ժամանակահատվածների  փոփոխության մասին 

Հաղ.`ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի   պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ Ն. Ավետիսյան 

 2.   «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2019-

2020 ուստարվա  1-ին կիսամյակի պրակտիկային չմասնակցած   ուսանողների մասին  
Հաղ.`ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի   պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ Ն. Ավետիսյան 

3. Ընթացիկ հարցեր 
 

 

1.  ԼՍԵՑԻՆ` 

ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ  պայմանավորված  արտակարգ դրության 

պայմաններում «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2019-2020 ուստարում բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  

կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի, գիտելիքների գնահատման, 

լուծարային շրջանի կազմակերպման, ամփոփիչ ատեստավորման և 

պրակտիկաների կազմակերպման  ժամանակացույցի   փոփոխության մասին 

 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ ժամանակացույցն արդեն իսկ էլեկտրոնային 

նամակով ուղարկվել է ռեկտորատի անդամներին և եթե կան դիտարկումներ  և 

առաջարկություններ, ապա նրանց կողմից նիստի ընացքում կարող են կատարվել: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` 

 Ա. Սարգսյանի կողմից կատարվեց դիտարկում, որ ժամանակացույցում, կարծես,  չի 

ներառվել հեռակա համակարգի լուծարային շրջանի մասին: 

Պարոն   Սերոբյանն ասաց, որ այն կլրացվի և հաստատվելուց հետո կտեղադրվի 

համալսարանի կայքում:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2019-2020 ուստարում բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  

կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի, գիտելիքների գնահատման, 

լուծարային շրջանի կազմակերպման, ամփոփիչ ատեստավորման և պրակտիկաների 

կազմակերպման  ժամանակացույցի  փոփոխությունները` լրացումներով հանդերձ. 
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1. Բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի IV ավարտական կուրսերի  

 քննաշրջանի ժամկետները թողնել նույնը՝ 27.04.2020-04.05.2020 

ժամանակահատվածում 

 լուծարային առաջին փուլը թողնել նույնը՝ 05.05.2020-08.05.2020 

ժամանակահատվածում 

 լուծարային երկրորդ փուլը  թողնել նույնը՝ 11.05.2020-14.05.2020 

ժամանակահատվածում 

 ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունը կազմակերպել 

11.05.2020-24.05.2020 ժամանակահատվածում (11.05.2020-14.05.2020 

ժամանակահատվածի փոխարեն)  

 ավարտական աշխատանքների հրապարակային պաշտպանությունը 

կազմակերպել 25.05.2020-14.06.2020 ժամանակահատվածում (18.05.2020-

30.05.2020 ժամանակահատվածի փոխարեն)  

2. Բակալավրի հեռակա ուսուցման համակարգի V ավարտական կուրսերի  

 առաջին կիսամյակի լուծարային երկրորդ փուլը կազմակերպել  27.04.2020-

07.05.2020 (20.04.2020-27.04.2020 ժամանակահատվածի փոխարեն) 

 երկրորդ կիսամյակի ամփոփիչ ստուգումները կազմակերպել 27.04.2020-

03.05.2020 (20.04.2020-27.04.2020 ժամանակահատվածի փոխարեն)  

 երկրորդ կիսամյակի լուծարային առաջին փուլը 04.05.2020-09.05.2020  

 երկրորդ կիսամյակի լուծարային երկրորդ փուլը տեղափոխել ՝ 11.05.2020-

14.05.2020   ժամանակահատվածներ (01.04.2020-13.04.2020 

ժամանակահատվածի փոխարեն)  

 ավարտական աշխատանքների  նախապաշտպանությունը կազմակերպել 

11.05.2020-24.05.2020 ժամանակահատվածում (07.05.2020-14.05.2020 

ժամանակահատվածի փոխարեն) 

 ավարտական աշխատանքների հրապարակային պաշտպանությունը 

կազմակերպել 25.05.2020- 14.06.2020 ժամանակահատվածում (18.05.2020-

30.05.2020 ժամանակահատվածի փոխարեն): 

3. Մագիստրոսի առկա ուսուցման համակարգի ավարտական II կուրսերի  

 մագիստրոսական թեզերի նախապաշտպանությունը կազմակերպել 

11.05.2020-24.05.2020 ժամանակահատվածում (07.05.2020-14.05.2020 

ժամանակահատվածի փոխարեն)  

 հրապարակային պաշտպանությունը 25.05.2020- 14.06.2020 

ժամանակահատվածում (18.05.2020-30.05.2020 ժամանակահատվածի 

փոխարեն) 

4. Մագիստրոսի առկա ուսուցման համակարգի I կուրսերի և բակալավրի առկա 

ուսուցման կրթական համակարգի I – Ш  կուրսերի ուսումնական և քննական 

գործընթացները կազմակերպել համաձայն ՇՊՀ ռեկտորի՝ 30.08.2019թ թիվ 224  

հրամանի և ՇՊՀ ԳԽ-ի 26.03.2020թ. N14 որոշման: 

5. Բակալավրի հեռակա համակարգի I-IV կուրսերի  

 ուսումնական գործընթացը կազմակերպել 27.04. 2020 -24. 05.2020 (01.04.2020-

30.04.2020 ժամանակահատվածի փոխարեն), 
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 առաջին կիսամյակի լուծարային առաջին փուլը կազմակերպել 27.04.2020-

04.05.2020, 

  առաջին կիսամյակի լուծարային երկրորդ փուլը կազմակերպել 05.05.2020-

15.05.2020, 

 հիմնական և լուծարային քննաշրջանները կազմակերպել համաձայն ՇՊՀ 

ռեկտորի՝ 30.08.2019թ թիվ 224  հրամանի՝ անհատական/ստուգողական 

աշխատանքներ՝ 01.0602020-05.06.2020, ամփոփիչ ստուգում՝ 08.06.2020-

29.06.2020:  

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմին տրվում է ստուգման ձևերի ընտրության 

ազատության հնարավորություն: 

6. Պրակտիկաների կազմակերպման ժամանակահատվածների փոփոխություն՝ ըստ 

մասնագիտությունների և ուսուցման համապատասխան ձևերի (աղյուսակը՝ կից):  

Վերջինս կներկայացվի առաջիկա օրերի ընթացքում: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

2. ԼՍԵՑԻՆ` 

 Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան 2019-2020 ուստարվա  1-

ին կիսամյակի պրակտիկային չմասնակցած   ուսանողների մասին  

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` Ռ. Մարդոյանը, Թ. Մելիքյանը, Բ. Պողոսյանը 

 Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ ներկա դրությամբ  ուսումնամեթոդական 

գործընթացի կառավարման կենտրոնի   կողմից առաջարկվում է, որ ուսանողները 

իրենց  կրկնակի պրակտիկան անցկացնեն միանալով ՇՊՀ-ի ավագ դպրոցի 

ուսուցիչների  կողմից անցկացվող հեռավար ուսուցման  ZOOM հավելվածի միջոցով 

անցկացվող դասերին: Կառավարում մասնագիտության ուսանողների պրակտիկայի 

անցկացումը նախատեսված է համալսարանի ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնում, 

որտեղ ուսանողները համապատասխան հանձնարարություններ կստանան: 

Այնուհետև տիկին Ավետիսյանը նշեց, որ ֆիզիկական դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ  բաժնի երկու ուսանողներն էլ կարող են վիդեո դասեր 

նկարահանել և ուղարկել պրակտիկայի  վայր`ղեկավարին: 

Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան տիկին Մարդոյանն առաջարկեց, որ 

վերոգրյալ երկու ուսանողները իրենց ֆակուլտետի համապատասխան 

մասնագիտության դասախոսների հետ դասերի պլաններ կազմեն: 

Տիկին Ավետիսյանը հավանության արժանացրեց նաև այս առաջարկությանը: 

Պարոն Սերոբյանը ժամանակի խնայողության նպատակով առաջարկեց, որպեսզի 

տիկին Ավետիսյանը դեկանների հետ քննարկում ունենա այս հարցի առնչությամբ, 

այնուհետև առաջարկները հստակեցված ներկայացվեն ռեկտորատի առաջիկա 

նիստին: 
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ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Առցանց ուղարկված դիմումների հիման վրա հաստատել 2019-2020 ուստարվա 1-ին 

կիսամյակի պրակտիկային չմասնակցած   ուսանողների պրակտիկայի 

ժամանակահատվածը.  28.04.2020թ.-15.05.2020թ. (13 աշխատանքային օր) ու վայրերը 

(աղյուսակը՝ կից): 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան 

2019-2020 ուստարի 1-ին կիսամյակի պրակտիկային չմասնակցած ուսանողներ 

 

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսերի 

կրկնակի պրակտիկայի ժամկետներ` 28.04.2020թ.-15.05.2020թ. (13 աշխատանքային 

օր մասնակցությունը գերազանցում է 50 տոկոսը): 

 Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Ուսանողի անզգանուն, 

անուն 

Պրակտիկայի 

վայրը 

1 Հում. գիտ. և արվեստի Հայոց լեզու և գրական. Հակոբյան Նելլի Գարիկի  ՇՊՀ ավագ 

դպրոց 

2 Հում. գիտ. և արվեստի Անգլ. լեզու և գրական. Մելոյան Մարիամ 

Բաբկենի 

ՇՊՀ ավագ 

դպրոց 

3 Հում. գիտ. և արվեստի Անգլ. լեզու և գրական. Սարգսյան Ջուլիետա  ՇՊՀ ավագ 

դպրոց 

4 Բնագիտամաթեմատի

կական 

 

Կառավարում 

 

Իսկանդարյան Սեդա 

Դավթի 

ՇՊՀ-ի ֆինանս, 

վեր., ծրագր, և 

հաշվ, հաշվ. 

բաժին 

5 Բնագիտամաթեմատի

կական 

 

Կառավարում 

 

Սուքիասյան Արամ 

Արտակի 

ՇՊՀ-ի ֆինանս, 

վեր., ծրագր, և 

հաշվ, հաշվ. 

բաժին 

6 Բնագիտամաթեմատի

կական 

Դեղ. քիմիա Մխիթարյան Վահան 

Հակոբի 

ՇՊՀ աշխ., կենս. 

և քիմիայի 

ամբիոն 

7 Մանկավարժության Ֆիզ. դաստ. և սպորտ. 

մարզ.  

Ամալյան 

ՀարությունՀրաչյայի 

ՇՊՀ ավագ 

դպրոց 

8 Մանկավարժության Ֆիզ. դաստ. և սպորտ. 

մարզ.  

Սահակյան Հարություն 

Նորիկի 

ՇՊՀ ավագ 

դպրոց 

 Ռազմական ՆԶՊ Մելքոնյան Սամվել 

Սողոմոնի 

ՇՊՀ ավագ 

դպրոց 



6 
 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ  պրակտիկաների հետ կապված 

առաջարկությունները առաջիկա օրերի ընթացքում իրենց կենտրոնի կողմից 

կհրապարակվեն, քանի որ նախատեսված է, որ ուսանողներից այլևս օրագիր չի 

պահանջվելու և ուսանողի պրակտիկայի գնահատումը կազմակերպվելու է 

պրակտիկայի ղեկավարի, ամբիոնի  և դեկանատի  համագործակցության 

արդյունքում` պրակտիկանտի ներկայացրած հաշվետվության հիման վրա: 

Պարոն Սերոբյանը պրակտիկայի վերաբերյալ իր առաջարկը ներկայացրեց, 

ասելով, որ միգուցե արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված,  կարելի է կայացնել 

որոշում, որ այն պրակտիկանտները, որոնք առաջին և երկրորդ փուլերում կրկնակի 

պրակտիկային մասնակցել են 50 և ավելի  տոկոսի չափով` պրակտիկան համարել 

լրացրած: 

Պարոն Սերոբյանը հանձնարարեց դեկաններին և ամբիոնի վարիչներին մինչև 

24.04.2020թ. ժամը 16:00-ն  ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման 

կենտրոն ներկայացնել առաջարկություններ II կիսամյակի պրակտիկաների 

կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ, հնարավոր տարբերակները 

կքննարկվեն և համապատասխան որոշումներ կկայացվեն:  

Պարոն Սերոբյանի կարծիքով, քանի որ պրակտիկաների անցկացման  

վայրերի մեծ մասը  ներկա իրավիճակից դուրս գալով փակ են, նույնիսկ կարելի է 

պրակտիկաների անցկացումը տեղափոխել սեպտեմբեր ամսին:  

Ա. Սարգսյանին հետաքրքրում էր պրակտիկայի հաշվետվության նոր, 

փոփոխված  ձևաչափը: 

Տիկին Ավետիսյանը պատասխանեց, որ իրենց կենտրոնը ամբիոնի վարիչների 

հետ քննարկելով ու համաձայնեցնելով մշակում է պրակտիկանտի և ամբիոնի 

վարիչի հաշվետվության նոր ձևաչափը` իրավիճակային լուծումներով, որը շուտով 

կներկայացվի ամբիոններին և դեկանատներին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

2019-2020 ուստարվա  1-ին կիսամյակի պրակտիկային չմասնակցած   ուսանողների 

պրակտիկան համարել լրացված, եթե   երկրորդ պրակտիկային  նրանց 

մասնակցությունը գերազանցում է  են 50-ից  ավելի տոկոսը:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

3.  Ընթացիկ հարցեր 

3,1 ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ  պայմանավորված  արտակարգ դրության 

պայմաններում  երկրից դուրս գտնվող ՇՊՀ շահառուներին  համալսարանի 

ուսումնական բոլոր գործընթացներին հեռավար ուսուցմամբ մասնակցելու  

թույլտվության մասին 
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 Տիկին Մելիքյանի կողմից հարց բարձացվեց, որ պրակտիկանտներից մեկը` hում. 

գիտ. և արվեստի ֆակուլտետի հայոց լեզու և գրականանություն մասնագիտությամբ 

սովորող ուսանողուհի Նելլի Հակոբյանը  գտնվում է հանրապետությունից դուրս և 

տեղաշարժման սահմանափակման հետևանքով հեռավար է մասնակցելու 

պրակտիկային և ընդհանրապես իր կարծիքով էլի կլինեն նման ուսանողներ և իրենք 

թույլատրելու են այդ ուսանողներին մասնակցելու ավարտական աշխատանքների 

նախապաշտպանության, ապա պաշտպանության գործընթացներին: 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ ինքը տեղյակ է կոնկրետ Նելլի Հակոբյանի 

երկրից դուրս գտնվելու փաստին, ներկայացրել է, որ Նելլին և նրա կարգավիճակում 

գտնվող ուսանողները դիմումներով դիմեն իրենց և կարող են հեռավար մասնակցել 

ուսումնական բոլոր գործընթացներին: 

Պարոն Սերոբյանը  նշեց, որ պետք է միայն փաստը ֆիքսել, որ ուսանողը հեռավար 

ուսուցմանը մասնակից է եղել և էական չէ, թե նա որտեղից է մասնակցել հեռավար 

ձևով կազմակերպված պրակտիկային, ստուգումներին կամ ավարտական 

աշխատանքների  նախապաշտպանության ու պաշտպանության գործընթացներին:  

Տիկին Ավետիսյանի կարծիքով հարկ է, որ  այնուամենայնիվ իրենք ռեկտորատի 

անդամներով որոշում կայացնեն  երկրից դուրս գտնվող ուսանողների ուսումնական 

բոլոր գործընթացներին նրանց  հեռավար ուսուցմամբ մասնակցությունը   

թույլատրելու  վերաբերյալ: 

Ա. Սարգսյանի կարծիքով սա համընդհանուր հարց է և բոլոր բուհերն էլ կունենան 

նման հարց: 

Պարոն Սերոբյանը համաձայնեց տիկին Ավետիսյանի առաջարկի հետ: 

Տիկին Մարդոյանի կարծիքով որոշում ընդունելը ճիշտ կլինի: 

Պարոն Սերոբյանը  հարցը դրեց քվեարկության:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Արտակարգ դրությամբ պայմանավորված երկրից դուրս գտնվող ՇՊՀ շահառուներին 

(ուսանողներին և ՊԴ կազմին¤ թույլատրել  հեռավար ուսուցմամբ մասնակցելու 

համալսարանի ուսումնական բոլոր գործընթացներին  (ստուգումներ, պրակտիկա, 

կուրսային աշխատանքներ, բակալավրի և մագիստրոսի  կրթական ծրագրերով  

սովորողների ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի 

նախապաշտպանություն ու պաշտպանություն): 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց նաև, որ լրիվ կիսում է ՝գրադարան - 

ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  

տնօրեն Թ. Խաչատրյանի մտահոգությունը, որ ավարտական կուրսերում 

դիպլոմները հանձնելիս Շրջիկ թերթիկի հարցը խնդիր կլինի, այն լրացնելն 

անհրաժեշտություն է համալսարանի համար, քանի որ ուսանողների մոտ և 
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գրադարանից և ամբիոններից բավականին գրականություն կա և միայն դրանք 

հանձնելու դեպքում է Շրջիկ թերթիկը լրացվում, ապա նոր շրջանավարտին տրվում 

դիպլոմը: Պարոն Սերոբյանը շարունակեց, որ կարելի է կազմակերպել, որ 

շրջանավարտները փոքր խմբերով մտնեն համալսարան, գրադարանում էլ մեկ 

աշխատող սպասարկի նրանց, ապա նշեց, որ այս հարցին կանդրադառնան մայիսի  

15-ից հետո: 

3.2   ԼՍԵՑԻՆ` 

Կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման 14-րդ միջոցառմամբ ուսման  

վարձավճարների  լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցման մասին  

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է 

Կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման 14-րդ միջոցառումը, որով բուհերի 

առկա ուսուցման վճարովի համակարգի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի 

ավարտական կուրսերի ուսանողները, որոնց միջին որակական գնահատականը` 

ՄՈԳ-ը, ուսումնառության սկզբից մինչև 2019-2020 թթ. ուսումնական տարվա 1-ին 

կիսամյակի ավարտը կազմում է 90 տոկոս և ավելի, կստանան 2019-2020 թթ. 

ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձի 100 տոկոս 

փոխհատուցում: Ընդ որում, եթե սովորողը մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել է 

2019-2020 թթ. ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, ապա 

վճարած գումարը վերադարձվում է ուսանողին` եթե վճարողը ֆիզիկական անձ է: 

Բուհերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգի բակալավրիատի, 

մագիստրատուրայի ոչ ավարտական կուրսերի ուսանողները, որոնց միջին 

որակական գնահատականը` ՄՈԳ-ը, ուսումնառության սկզբից մինչև 2019-2020 թթ. 

ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ավարտը կազմում է 90 տոկոս և ավելի, 

կստանան ուսման վարձի 75 տոկոս փոխհատուցում:  

Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ իրենք արդեն ուղարկել են ուսանողների անունները 

նախարարություն,  բանակցել են նաև Հակոբ Մազմանյանի հետ, ճշտելու  

բարերարների կողմից ուսանողներին հատկացվող  վարձավճարի  զեղչերի  չափի 

մասին հարցը:  

Պարոն Սերոբյանը հորդորեց դեկաններին և ռազմական ամբիոնի պետին, ևս մեկ 

անգամ հստակեցնել լուծարք ունեցող ուսանողների ցուցակները, դասախոսներին 

տեղեկացնեl և առցանց ուղարկվել էլեկտրոնային տեղեկագրերը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` 

Պարոն Մելքոնյանին հետաքրքրում էր թե ինչ ձևաչափով պետք է անցկացվեն 

ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության 

գործընթացները: 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ այդ աշխատանքների համակարգման 

նպատակով  համալսարանի համապատասխան աշխատակիցների կողմից 

կազմվում է  ընթացակարգ,  շատ ինտենսիվ աշխատում են և շուտով այն 

կներկայացվի:  
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Վերջում պարոն Սերոբյանը  դեկաններին և ռազմական ամբիոնի պետին իրազեկեց, 

որ իրենք նախարարությունից գրություն են ստացել` առաջարկություններ 

կատարելու ներբուհական ընդունելության քննությունների առնչությամբ: Պարոն 

Սերոբյանը ներկայացրեց, որ ամբիոնի վարիչների հետ խորհրդակցելուց հետո իրենց 

կողմից ներկայացվել է  ներբուհական քննությունների ցուցակը ըստ 

մասնագիտությունների` մեկ  առարկայի ընտրությամբ, ի օգուտ դիմորդների: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ռեկտորատի նախագահ՝   

ռեկտորի ԺՊ 

 

կատարողնախագահ, ռեկտոր՝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ե. Սերոբյան 
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