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 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 16 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 4.03. 2021թ. նիստի 

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

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

Նիստին մասնակցում էին՝  

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. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ

կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

7. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան - ուսումնագիտական խորհրդատվությունների,

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

8. Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան,

9. Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ,

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. Համավարակով պայմանավորված երկրից դորս գտնվող ուսանողների լուծարքի

կազմակերպման մասին 
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

2. 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի  կրթական ծրագրով հեռակա

ուսուցման համակարգի  4-րդ և սոցիալական աշխատանք մասնագիտության 3-րդ 

կուրսերի  պատերազմական գործողություններին մասնակցելիս վիրավորված, 

բուժվող և  դեռևս ծառայության մեջ են գտնվող ուսանողների պրակտիկայի 

կազմակերպման մասին 
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

3. ¦ՆԶՊ¦ մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 4-րդ

կուրսի ուսանող Սևակ Մարտիրոսի Դանիելյանի  դիմումի քննարկման մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

1. ԼՍԵՑԻՆ`

Համավարակով պայմանավորված երկրից դորս գտնվող ուսանողների լուծարքի 

կազմակերպման մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Covid-19 համավարակով պայմանավորված` երկրից դուրս գտնվող ուսանողներին 

թույլատրել լուծարային շրջանը կազմակերպելու  հեռավար եղանակով: 
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

2. ԼՍԵՑԻՆ`

2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի  կրթական ծրագրով հեռակա 

ուսուցման համակարգի  4-րդ և սոցիալական աշխատանք մասնագիտության 3-րդ 

կուրսերի  պատերազմական գործողություններին մասնակցելիս վիրավորված, 

բուժվող և  դեռևս ծառայության մեջ են գտնվող ուսանողների պրակտիկայի 

կազմակերպման մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի  կրթական ծրագրով հեռակա 

ուսուցման համակարգի  4-րդ և սոցիալական աշխատանք մասնագիտության 3-րդ 
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կուրսերի այն ուսանողներին, որոնք պատերազմական գործողություններին 

մասնակցելիս վիրավորվել են, բուժվում են,  դեռևս ծառայության մեջ են գտնվում   

թույլատրել պրակտիկան կազմակերպել մեթոդիստների հետ հեռավար կապի 

միջոցով, պրակտիկայի արդյունքներն ամփոփել օրինակելի աշխատանքների 

ներկայացմամբ: 
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

3. ԼՍԵՑԻՆ`

¦ՆԶՊ¦ մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 4-րդ 

կուրսի ուսանող Սևակ Մարտիրոսի Դանիելյանի  դիմումի քննարկման մասին 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ  ¦ՆԶՊ¦ մասնագիտության բակալավրի 

կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 4-րդ կուրսի ուսանող Սևակ Մարտիրոսի 

Դանիելյանի  կողմից  դիմում է ներկայացվել, որով նշվում է, որ ինքը գտնվել է 

զինվորական ծառայության մեջ և պրակտիկայի համար ներկայացվող 

համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացրել է նախատեսված ժամկետից ուշ 

(26.02.2021թ.¤:  Դիմումատուն   խնդրում է 2020-2021 ուսումնական տարվա 2-րդ 

կիսամյակի մանկավարժական պրակտիկան թույլատրել իրականացնելու  Կոտայքի 

մարզի Նոր- Հաճնի 3-րդ հիմնական դպրոցում:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

¦ՆԶՊ¦ մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 4-րդ 

կուրսի ուսանող Սևակ Մարտիրոսի Դանիելյանի դիմումը բավարարել և թույլատրել 

2020-2021 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի  մանկավարժական պրակտիկայի 

վայրի փոփոխություն:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 
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