
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 30 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 26.10.2017թ. նիստի 

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

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

 

Օրակարգ 

1. Վարձավճարի մուծման ընթացքի մասին 

                                         հաղ՝. ռեկտոր Ս. Մինասյան 

2. Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման 2017-2018 ուստարվա I 

կիսամյակի  աշխատանքային ընթացքով պայմանավորված ուսումնական պլանների 

ընթացիկ դիտարկումներ 

 հաղ՝. ռեկտոր Ս. Մինասյան 

3. 2017-2018 ուստարում առարկայական վերջնարդյունքների ստուգման ձևաչափերի 

հստակեցման և գնահատման դրական միավորի սահմանման մասին 

հաղ.՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր Բ. Պողոսյան 

4. Համահամալսարանական  առարկաների ստուգման ձևաչափի հստակեցման 

մասին 

հաղ.՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր Բ. Պողոսյան 

5.  Հեռակա ուսուցման  2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի դասընթացների 

կազմակերպման նպատակով  ֆակուլտետների լսարանային ֆոնդի 

բավարարվածության հետ կապված հիմնահարցի մասին 

Հաղ՝. ռեկտոր Ս. Մինասյան 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Վարձավճարի մուծման ընթացքի մասին 

                                         հաղ՝. ռեկտոր Ս. Մինասյան 



    Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ վարձավճարների հավաքագրման գործընթացը  

դանդաղում է և դեկաններին հանձնարարվեց բակալավրատի կրթական ծրագրով 1-3-րդ 

կուրսերի ուսանողների վարձավճարի վերջնաժամկետ սահմանել մինչև 1-ին ստուգման 

 սկսվելը (մինչև նոյեմբերի 30-ը ներառյալ), իսկ 4-րդ կուրսերի համար՝ մինչև նոյեմբերի 10-ը 

ներառյալ: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան Ե. Սերոբյանը,  

հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան Թ. Մելիքյանը, 

մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Ռ, Մարդոյանը, սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի    դեկանի պարտականություններ կատարող Օ. Հովհաննիսյանը, 

իրավաբանական ծառայությունների, փաստաթղթերի պահպանման և արխիվացման 

հատուկ բաժնի վարիչ Ն. Միրզոյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Բակալավրատի կրթական ծրագրով 1-3-րդ կուրսերի, մագիստրոսի կրթական ծրագրով 1-ին 

և 2-րդ կուրսերի  ուսանողների վարձավճարի վերջնաժամկետ սահմանել մինչև առաջին 

միջանկյալ ստուգման սկսվելը (մինչև նոյեմբերի 30-ը ներառյալ), իսկ 4-րդ կուրսերի համար՝ 

մինչև նոյեմբերի 10-ը ներառյալ: 

 ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման 2017-2018 ուստարվա I 

կիսամյակի  աշխատանքային ընթացքով պայմանավորված ուսումնական պլանների 

ընթացիկ դիտարկումներ 

 հաղ՝. ռեկտոր Ս. Մինասյան 

   Ռեկտոր Ս. Մինասյանը հանձնարարեց ֆակուլտետների դեկաններին և ամբիոնի 

վարիչներին մեկ շաբաթվա ընթացքում,   մեկ անգամ ևս, ուսումնական պլանների հետ 

կապված դիտարկումներ կատարել, եթե կան բացթողումներ ներկայացնել 

ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոն՝մինչև ս/թ-ի  նոյեմբերի 2-ը 

ներառյալ:   

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

  Հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին և ամբիոնի վարիչներին մեկ անգամ ևս, 

ուսումնական պլանների հետ կապված դիտարկումներ կատարել, բացթողումները 

ներկայացնել ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոն՝ մինչև ս/թ-ի  

նոյեմբերի 2-ը ներառյալ:   

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 



2017-2018 ուստարում առարկայական վերջնարդյունքների ստուգման ձևաչափերի 

հստակեցման և գնահատման դրական միավորի սահմանման մասին 

հաղ.՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր Բ. Պողոսյան 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ 

         Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան Ե. Սերոբյանը,  

հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան Թ. Մելիքյանը, 

մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Ռ, Մարդոյանը, սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի    դեկանի պարտականություններ կատարող Օ. Հովհաննիսյանը, 

որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանը, գիտքարտուղար 

Կ. Պետրոսյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

I.2017-2018 ուստարում առարկայական վերջնարդյունքների ստուգման ձևաչափերի   

հստակեցման նպատակով առաջարկել. 

 1.Գնահատման բաղադրիչներից ակտիվությունը հաշվարկել գնահատված կրթական    

վերջնարդյունքների միջին թվաբանականով:Յուրաքանչյուր վերջնարդյունքի 

գնահատականն ամրագրել դասամատյանում: 

2.Վերջնարդյունքների ստուգման վերահանձնում չթույլատրել: 

3.Ընթացիկ ստուգումից (ստուգողական աշխատանքից¤ հարգելի բացակայության 

դեպքում մինչև հաջորդ ստուգումը թույլատրել հանձնելու նախորդը: 

II. Հանձնարարել ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների   հետ 

համագործացկության կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր Բ. Պողոսյանին և ֆակուլտետների 

դեկաններին հարցի օպերատիվ լուծման նպատակով, ռեկտորատի որոշմամբ  կատարել թիվ 

30/1 գիտխորհրդի որոշման հստակեցում՝ առաջին կիսամյակում, փորձաշրջանով, մինչև 

համապատասխան կարգի ամրագրումը: 

III. Ռեկտորատում ընդունված որոշումը ներկայացնել գիտխորհրդի  քննարկմանը  

(հեռահար կապի միջոցով): 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Համահամալսարանական  առարկաների ստուգման ձևաչափի հստակեցման մասին 

հաղ.՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր Բ. Պողոսյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Համահամալսարանական առարկաների ստուգման գնահատականը 

ձևավորվում է գնահատված ընթացիկ ստուգումների միջին թվաբանականով:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

5. ԼՍԵՑԻՆ՝ 



Հեռակա ուսուցման  2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի դասընթացների 

կազմակերպման նպատակով  ֆակուլտետների լսարանային ֆոնդի 

բավարարվածության հետ կապված հիմնահարցի մասին 

Հաղ՝. ռեկտոր Ս. Մինասյան 

Ռեկտոր Ս. Մինասյանը նախ անդրադարձավ հեռակա համակարգի առաջին կուրսերի 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը՝  ամբիոնի վարիչներին հանձնարարելով  

դասաժամերը տալ ամբիոնի այն դասախոսներին, որոնց դասավանդման 

ծավալը(դրույքաչափը) համեմատաբար ապահովված չէ: 

     Հաջորդը լսարանային ֆոնդի բավարարվածության և  ապահովման հարցի շուրջ 

քննարկումն էր, որի արդյունքում  դեկաններին հանձնարարվեց լսարանների ապահովման 

գործընթացը պահել ուշադրության կենտրոնում, ֆակուլտետներում դասացուցակով 

ամրագրված դասերից   ազատ ժամերի դեպքում(դասախոսի բացակայույան դեպքեր և այլն) 

դրանք բացառելու համար   ցիկլային դասընթացներ կազմակերպել կամ այլ լուծումներ 

գտնել:   

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝    

Ֆակուլտետների լսարանային ֆոնդի բավարարվածության հետ կապված հիմնահարցի 

լուծումների պատասխանատվությունը դնել դեկանների վրա: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

 

 

 

 

 

 


