
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 25 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 08.09.2017թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 15 (տասնհինգ) անդամից 13-ը (տասներեք): 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

 1. ՇՊՀ-ի առկա ուսուցման համակարգում 2017-2018 ուստարում դասընթացների 

կազմակերպման  ու կանոնակարգման նպատակով ժամատախտակի և հերթերի  

փոփոխության մասին: 

Հաղ.`ռեկտոր՝ Ս.  Մինասյան 

2.  ՇՊՀ-ի բակալավրիատի առկա ուսուցման 2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի 

ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի արդյունքների և հանձման 

ժամկետների մասին: 

 Հաղ.`   գիտական քաղաքականության և արտաքին կապերի 

                                                                    համագործակցության կառավարման կենտրոնի 

 պրոռեկտոր-տնօրեն Ա. Ֆարմանյան 

3. 2017-2018 ուսումնական տարում  բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված  

կրթական ծրագրի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների անվճար  

ուսուցման համակարգ ընդունված ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով 

բարձրագույն  ուսումնական հաստատությունների միջոցների հաշվին  ուսման 

վարձի փոխհատուցման մասին: 

   Հաղ.`   գիտական քաղաքականության և արտաքին կապերի 

                                                                    համագործակցության կառավարման կենտրոնի 

 պրոռեկտոր-տնօրեն Ա. Ֆարմանյան: 

4.  §Ֆիզիկական դաստիարակություն¦ առարկայից համաինստիտուտային ընտրովի  

դասընթացի կազմակերպման մասին:  

Հաղ.`ռեկտոր՝ Ս.  Մինասյան 

5.   ՇՊՀ-ի առկա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների  2017-2018 

ուստարվա  վարձավճարների զեղչման ժամկետների սահմանման մասին: 

Հաղ.`ռեկտոր՝ Ս. Մինասյան 



6.   ՇՊՀ-ի  պրոֆեսորադասախոսական հիմնական աշխատակազմից  ուսումնական   

խորհրդատուների նշանակման և դասամատյանների լրացման մեխանիզմների և 

վերահսկողության հարցերի մասին:  

Հաղ.`   գիտական քաղաքականության և արտաքին կապերի 

                                                                    համագործակցության կառավարման կենտրոնի 

 պրոռեկտոր-տնօրեն Ա. Ֆարմանյան 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի առկա ուսուցման համակարգում 2017-2018 ուստարում դասընթացների 

կազմակերպման  ու կանոնակարգման նպատակով ժամատախտակի և հերթերի  

փոփոխության մասին: 

Հաղ.`ռեկտոր Ս.  Մինասյան 

   Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ ՇՊՀ-ի ուսանողության մեծ մասը 

մոտակա գյուղերից են և  երթևեկության պատճառով առաջին հերթի առաջին ժամից 

ուշացումները մեծ թիվ են կազմում, ուստի առաջարկեց դասապրոցեսը սկսել ժամը 

930 -ին: 

Դեկաններին հանձնարարվեց դեկանատներում  դասատախտակի կազմման 

աշխատանքները  կազմակերպել այնպես, որ մագիստրական ու ավարտական 

կուրսերի դասընթացի առաջին հերթի  5-6-րդ ժամերը համընկնեն երկրորդ  հերթի 1-

2-րդ ժամերի հետ (միջին հերթ):     

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

Դասապրոցեսը  սկսել  ժամը 930- ին: 

Դեկաններին հանձնարարվեց դեկանատներում  կազմակերպել ժամատախտակի 

փոփոխությունները  08.09.17թ-ի մինչև ժամը 18 .00-ն, հաշվի առնել այն 

հանգամանքը, որ մագիստրական ու ավարտական կուրսերի դասատախտակը 

կազմելիս  դասերի առաջին հերթի  վերջին ժամերը համընկնեն երկրորդ  հերթի 1-2-

րդ ժամերի հետ (միջին հերթ):     

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

13 անդամ. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 



ՇՊՀ-ի բակալավրիատի առկա ուսուցման 2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի 

ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի արդյունքների և հանձման 

ժամկետների մասին: 

 Հաղ.`   գիտական քաղաքականության և արտաքին կապերի 

                                                                    համագործակցության կառավարման կենտրոնի 

 պրոռեկտոր-տնօրեն Ա. Ֆարմանյան 

 

  Պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյանը առաջարկեց  2016-2017 ուստարվա երկրորդ 

կիսամյակի ակադեմիական պարտքեր ունեցող ուսանողների համար լուծարքային 

շրջանի վերջին օր սահմանել  12.09.2017թ.-ը ներառյալ: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ակադեմիական պարտքեր ունեցող 

ուսանողների համար լուծարքային շրջանի վերջին օր սահմանել  12.09.2017թ.-ը 

ներառյալ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

13 անդամ. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2017-2018 ուսումնական տարում  բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված  

կրթական ծրագրի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների անվճար  

ուսուցման համակարգ ընդունված ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով 

բարձրագույն  ուսումնական հաստատությունների միջոցների հաշվին  ուսման 

վարձի փոխհատուցման մասին: 

   Հաղ.`   գիտական քաղաքականության և արտաքին կապերի 

                                                                    համագործակցության կառավարման կենտրոնի 

 պրոռեկտոր-տնօրեն Ա. Ֆարմանյան: 

 

    Պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյանը ներկայացրեց,որ բակալավրի կրթական ծրագրով  

ուսումնական հաստատությունների անվճար ուսուցման համակարգ ընդունված 

ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների միջոցների հաշվին յուրաքանչյուր տարի նախարարի 

հրամանով հաստատվում է ուսման վարձավճարի լրիվ փոխհատուցման ենթակա 

մասնագիտությունների և տեղերի ցանկը: 



Ա. Ֆարմանյանը ներկայացրեց, որ  ԿԳ նախարարի 1040-Ա/2 (07.09.2017թ.) 

հրամանով  հաստատված մասնագիտությունների և տեղերի համաձայն՝ 

համապատասխան մասնագիտությամբ  ամենաբարձր միավորներով 

(ամփոփաթերթերը՝ կից)  համալսարանի վճարովի համակարգ ընդունված 

ներքոհիշյալ ուսանողների 2017-2018 ուստարվա վարձավճարը լրիվ փոխհատուցել 

համալսարանի միջոցների հաշվին: 

Ռեկտոր Ս. Մինասյանն առաջարկեց հաջորդ ռեկտորատի նիստին հրավիրել 

ուսանողներին և շնորհավորել նրանց:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

ԿԳ նախարարի 1040-Ա/2 (07.09.2017թ.) հրամանով (հրամանը՝ կից) 

հաստատված մասնագիտությունների և տեղերի համաձայն՝ համապատասխան 

մասնագիտությամբ  ամենաբարձր միավորներով (ամփոփաթերթերը՝ կից)  

համալսարանի վճարովի համակարգ ընդունված ներքոգրյալ  ուսանողների 2017-

2018 ուստարվա վարձավճարը լրիվ փոխհատուցել համալսարանի միջոցների 

հաշվին: 

 

N Դասիչ Մասնագիտություն Ուսանողի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

Վարձավճարի 

չափը 

1. 011401.09.6 Ֆիզիկական 

դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ 

Բարսեղյան Վահագն Մհերի 300.000 

2. 011401.18.6 Պատմություն Սարգսյան Մարտին Էմիլի 300.000 

3. 011404.19.6 Հայոց լեզու և 

գրականություն 

Մխիթարյան Մարիամ 

Մամիկոնի 

300.000 

4. 011401.21.6 Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 

Աբաջյան Մարիամ Արտյոմի 350.000 

5. 023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ 

անգլերեն և հայերեն 

Պապոյան Մելինե Մկրտիչի 350.000 

6. 054201.02.6 Քարտեզագրություն և 

կադաստրային գործ 

Ուռուշանյան Արամ Սեյրանի 300.000 



7. 061101.02.6 Ինֆորմատիկա և 

կիրառական մաթեմատիկա 

Սարգսյան Սոնա Արսենի* 300.000 

 Ընդամենը 7 ուսանող 2.200.000 

 

*Ամփոփաթերթերում մրցույթի արդյունքում ամենաբարձր միավոր հավաքած ուսանողի՝ 

Արուսյակ Արսենի Գևորգյանի՝ փաստաթղթերի հետ վերցնելու պատճառով, ուսուցման 

անվճար տեղը հատկացվում է հաջորդ ուսանողին՝ Սոնա Սամվելի Սարգսյանին: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

13 անդամ. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 §Ֆիզիկական դաստիարակություն¦ առարկայից համաինստիտուտային ընտրովի  

դասընթացի կազմակերպման մասին:  

Հաղ.`ռեկտոր՝ Ս.  Մինասյան 

   Ռեկտոր Մինասյանը ներկայացրեց, որ §ֆիզիկական դաստիարակություն¦ 

առարկան  2017-2018 ուստարում ընդգրկված չէ ուսումնական ծրագրում, սակայն 

համալսարանի տարբեր ֆակուլտետներում սովորող ուսանողների ցանկությամբ և  

§ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկայի¦ ամբիոնի 

կազմակերպմամբ ընտրվել են սպորտային մարզաձևերից թվով 5 ձև ( վոլեյբոլ, 

բասկետբոլ, ֆուտբոլ, թենիս, լող), ձևավորվում են խմբերը և ըստ կազմված գրաֆիկի 

հոկտեմբերի 1-ից առաջին և երկրորդ կուրսերում պարտադիր, մյուս կուրսերում ըստ 

ցանկության կազմակերպվելու է համաինստիտուտային ընտրովի դասընթաց: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

  Հոկտեմբերի 1-ից  §Ֆիզիկական դաստիարակություն¦ առարկայից՝  սպորտային 

մարզաձևերի թվով 5 ձևերից  ( վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ֆուտբոլ, թենիս, լող), առաջին և 

երկրորդ կուրսերում պարտադիր, մյուս կուրսերում ըստ ցանկության կազմակերպել 

համաինստիտուտային ընտրովի դասընթաց: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

13 անդամ. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

5. ԼՍԵՑԻՆ՝ 



ՇՊՀ-ի առկա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների 2017-2018 ուստարվա 

վարձավճարների զեղչման ժամկետների սահմանման մասին: 

Հաղ.`ռեկտոր՝ Ս. Մինասյան 

   Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ առկա ուսուցման համակարգում 

սովորող ուսանողների 2017-2018 ուստարվա վարձավճարների զեղչման 

փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետ սահմանել  ս/թ-ի սեպտեմբերի 12-ը 

ներառյալ, ընդ որում վարձավճարի  զեղչից կարող են օգտվել ըստ համալսարանում 

գործող կանոնակարգի: 

   Մինասյանն անդրադարձավ նաև հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների 

վարձավճարների զեղչման հարցերին՝ նշելով, որ բացի ՀՀ Կառավարության կողմից 

սահմանված զեղչային համակարգի,  համալսարանում զեղչերի այլ կարգ չի գործում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

   Առկա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների 2017-2018 ուստարվա 

վարձավճարների զեղչման  փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետ սահմանել  

ս/թ-ի սեպտեմբերի 12-ը ներառյալ, ընդ որում վարձավճարի  զեղչից կարող են օգտվել 

ըստ համալսարանում գործող կանոնակարգի: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

13 անդամ. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

6.   ՇՊՀ-ի  պրոֆեսորադասախոսական հիմնական աշխատակազմից  ուսումնական   

խորհրդատուների նշանակման և դասամատյանների լրացման մեխանիզմների և 

վերահսկողության հարցերի մասին:  

Հաղ.`   գիտական քաղաքականության և արտաքին կապերի 

                                                                    համագործակցության կառավարման կենտրոնի 

 պրոռեկտոր-տնօրեն Ա. Ֆարմանյան 

    Պրոռեկտոր Ֆարմանյանը  ներկայացրեց, որ դասամատյաններն արդեն տրված են 

դեկանատներին և համալսարանում պրոֆեսորադասախոսական հիմնական 

աշխատակազմից  նշանակվելու են  ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք անվճար 

հիմունքներով  կկազմակերպեն դասամատյանների լրացման մեխանիզմների 

վերահսկողության գործընթացը: Ֆարմանյանը նշեց, որ դասամատյաններում 

պարտադիր պետք է ամփոփվեն կրեդիտային հենքով կրթական ծրագրի 

բազմագործոնային գնահատման ակտիվություն գործոնից ուսանողի ստացած  

գնահատականները՝ վերջնարդյունքների  հիման վրա: Ֆարմանյանը տեղեկացրեց 



նաև, որ դասամատյանները պարբերաբար, պատահականության սկզբունքով, 

ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի կողմից կենթարկվեն 

ստուգումների: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի  պրոֆեսորադասախոսական հիմնական աշխատակազմից կուրսերում 

նշանակել  ուսումնական   խորհրդատուներ՝ (անվճար հիմունքներով) 

դասամատյանների լրացման մեխանիզմների վերահսկողության գործընթացը 

կազմակերպելու նպատակով: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

13 անդամ. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


