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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 21 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 10.05. 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.Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի օգնական,

6. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ

կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

7. Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ,

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

9. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան - ուսումնագիտական խորհրդատվությունների,

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

10. Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական 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. 2020-2021 ուստարվա ամփոփիչ ավարտական քննությունների կազմակերպման

մասին 

Հաղ.՝ռեկտորի ԺՊ Եր. Սերոբյան 

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամում 

2020-2021 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը  կազմակերպելու  մասին 

Հաղ.՝ռեկտորի ԺՊ Եր. Սերոբյան 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` 

Ն. Ավետիսյանը,  Բ. Պողոսյանը, Ռ. Մարդոյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. ՇՊՀ-ում 2020-2021 ուստարվա բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով

առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի ամփոփիչ ատեստավորումը  

կազմակերպել առկա: 

2. Covid-19-ի իրավիճակով պայմանավորված` առանձին դեպքերում թույլ տալ

ուսանող(ներ¤ին ամփոփիչ ավարտական քննություններին մասնակցել առցանց` 

նախապես ներկայացնելով դիմում և այլ փաստաթղթեր (առկայության դեպքում¤:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

2. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ

2.1 ԼՍԵՑԻՆ՝ 
Ավարտական կուրսերի ուսանողների վարձավճարի  փոխհատուցման  մասին 

Պարոն Սերոբյանին հետաքրքրում էր ավարտական կուրսերի ուսանողների վարձավճարի  

հավաքագրման գործընթացը, ուստի նրա հարցն ուղղված էր դեկաններին: 

Տիկին Մարդոյանը ներկայացրեց, որ ավարտական կուրսերում կան ուսանողներ, որոնք 

պատերազմին մասնակից են կամ զոհվածի այրի, որոնց կիսամյակային վարձավճարը ՀՀ 

կառավարության որոշմամբ պետք է վճարի կառավարությունը, սակայն  դեռևս չի 

փոխանցվել բուհին և մայիսի 18-ից սկսած  ուսանողները արդեն ամփոփիչ ավարտական 

քննություններ պետք է հանձնեն: Դեկանները հավաստեցին, որ բոլոր ֆակուլտետներում էլ 

այս հարցն առկա է: 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ կառավարության կողմից այն կփոխանցվի: 
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Պարոն Սերոբյանի կողմից հանձնարարականներ  տրվեցին  դեկաններին  և  բուհի 

§Ուսանողների աջակցության և բուհ-գործատու համագործակցության¦ բաժնի պետին`

ավարտական կուրսերի վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման հարցերը 

համագործակցված կազմակերպելու և իրականացնելու ուղղությամբ: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Տեղեկությունն ընդունել ի գիտություն: 
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