
1 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 17 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 18.03. 2021թ. նիստի 

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

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

Նիստին մասնակցում էին՝  

1. Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի ԺՊ,

2. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ, 

3. Գ. Նիկողոսյան՝ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ

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

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

6. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ

կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

7. Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ,

8. Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ, 

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 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. ՇՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը և աշխատանքները հեռավար

կազմակերպելու մասին

Հաղ.`ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյան 

1.ԼՍԵՑԻՆ` 

ՇՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը և աշխատանքները հեռավար կազմակերպելու 

մասին 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ հատկապես վերջին շաբաթվա ընթացքում 

դասախոսների և ուսանողների շրջանում կորոնավիրուսային հիվանդության աճով 

պայմանավորված, ինքը  ռեկտորատի անդամների քննարկմանն է ներկայացնում 

բուհում ուսումնական գործընթացն  ու աշխատանքները հեռավար կազմակերպելու 

մասին առաջարկը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի 

«Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված կարանտին սահմանելու 

մասին» N 1514-Ն որոշումը, ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի 

հոկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային 

հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող ՍԿ N 3.1.2-001-

20 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» N 30-Ն հրամանը, սեպտեմբերի 

11-ի «Անհատական պաշտպանության միջոցների ցանկը, կիրառման դեպքերն ու 

կարգը, սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնները հաստատելու 

մասին» N 23-Ն հրամանը` 

 ս/թ մարտի 19-ից ապրիլի 4-ը ներառյալ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարան» հիմնադրամում (բացառությամբ` քոլեջի և ավագ դպրոցի) 

ուսումնական գործընթացը և աշխատանքները կազմակերպել հետևյալ կերպ. 

1. Սույն թվականի մարտի 19-ից մինչև ապրիլի 4-ը ներառյալ բակալավրի կրթական

ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի I-IV կուրսերի, մագիստրոսի կրթական 

ծրագրի I-II կուրսերի, բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 

համակարգի V կուրսերի ուսանողների ուսումնական գործընթացը կազմակերպել 

առցանց եղանակով՝ բացառությամբ որոշ մասնագիտությունների ուղղությամբ 

ուսումնառության հատուկ պայմաններ պահանջող դասընթացների 

(լաբորատորիաներ, մարզադահլիճներ, հատուկ կահավորմամբ կաբինետներ և այլն)։ 
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2. Բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի I-II կուրսերի

գիտելիքների գնահատման առաջին ստուգումը կազմակերպել 05.04.2021թ.-

09.04.2021թ. ժամանակահատվածում առկա եղանակով՝ ըստ 2020-2021 ուստարվա 2-

րդ կիսամյակի ժամանակացույցի։ 

Առաջին ստուգմանը ուսանողների բացակայությունը կարող է համարվել հարգելի 

համապատասխան փաստաթղթի առկայության պարագայում։ Վերջիններիս 

ստուգումը կազմակերպել հեռավար եղանակով։ 

3. Պրակտիկաների ժամկետները և անցկացման ձևերը թողնել անփոփոխ։

4. Բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգի I-IV կուրսերի

ուսանողների համար ուսումնական գործընթացը կազմակերպել ապրիլի 1-ից 

հիբրիդային եղանակով՝ ըստ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 

ժամանակացույցի և դասատախտակի։ 

5. Հիմնադրամի վարչական կազմի աշխատակիցների աշխատանքը կազմակերպել

յուրաքանչյուր երկուշաբթի և հինգշաբթի առկա՝ ժամը 10:00-16:00, նույն օրերին 

հեռավար` 9:00-10:00 և 16:00-18:00, իսկ աշխատանքային մյուս օրերը կազմակերպել 

հեռավար եղանակով 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 
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