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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 32 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 19.12.2017թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 15 (տասնհինգ) անդամից 14-ը (տասնչորսը): 

Օրակարգ 

1. Բակալավրի  և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման 2017-

2018 ուստարվա I կիսամյակի կիսամյակային  քննությունների նախապատրաստման մասին 

Հաղ.՝ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան 

2. Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգում սովորողների 

համահամալսարանական՝ «Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Հայոց պատմություն», «Օտար 

լեզու», «Հասարակագիտություն», միջին ակտիվությամբ  գնահատված դասընթացների 

լուծարքների կազմակերպման մասին 

Հաղ.՝ ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի  կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան 

3. 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգում 

սովորողների 2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի ակադեմիական պարտքերի մարման II 

շրջանի  մասին 

Հաղ.՝ ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի  կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան  

4. 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակում վարձավճարի հավաքագրման ընթացքի մասին 

Հաղ.՝ Ֆակուլտետների դեկաններ 

5. Հաղոդում գալիք Ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ ինստիտուտի 

աշխատակիցներին պարգևավճար տրամադրելու  և Ամանորի  միջոցառման  

կազմակերպման մասին 

 Հաղ.՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ՝ Վ. Խաչատրյան 

6. ՇՊՀ-ի ստորաբաժանումների  հաշվետվություններին ներկայացվող պահանջներ 

Հաղ՝. Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն - պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան 

7. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ  

7.1 Վարձավճարի  ներհամալսարանական  զեղչերի հետ կապված դիմումների քննարկման  

մասին 
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Հաղ.՝ ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի  կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան 

 

 

 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Բակալավրի  և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման 2017-

2018 ուստարվա I կիսամյակի կիսամյակային  քննությունների նախապատրաստման մասին 

Հաղ.՝ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան 

    Պրոռեկտոր Ե. Սերոբյանը ներկայացրեց, որ բակալավրի  և մագիստրատուրայի 

կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման I կիսամյակի կիսամյակային  

քննություններն ընթանում են ըստ ժամանակացույցի և առաջացած խնդիրների 

լուծման համար պատասխանատու  են դեկանները: 

 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգում սովորողների 

համահամալսարանական՝ «Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Հայոց պատմություն», «Օտար 

լեզու», «Հասարակագիտություն», միջին ակտիվությամբ  գնահատված դասընթացների 

լուծարքների կազմակերպման մասին 

Հաղ.՝ ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի  կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան 

    Պրոռեկտոր Ե. Սերոբյանը  համահամալսարանական՝ «Հայոց լեզու», «Ռուսաց 

լեզու», «Հայոց պատմություն», «Օտար լեզու», «Հասարակագիտություն», միջին 

ակտիվությամբ  գնահատված դասընթացների լուծարքների կազմակերպման համար  

առաջարկեց իրավիճակային լուծում ՝  ուսանողը իր ընտրությամբ վերահանձնում է 

40 միավորից պակաս ստացած ընթացիկ ստուգում/ներ/ը, մինչև միջին 

գնահատականի 40 միավոր շեմի հաղթահարումը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  

    Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանը, 

հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան Թ. Մելիքյանը, 

մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մարդոյանը, գիտական քարտուղար Կ. 

Պետրոսյանը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

    Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգում 

համահամալսարանական՝ «Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Հայոց պատմություն», 

«Օտար լեզու», «Հասարակագիտություն առարկաներից լուծարքները կազմակերպել. 
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1. ՈՒսանողը իր ընտրությամբ վերահանձնում է 40 միավորից պակաս ստացած 

ընթացիկ ստուգում/ներ/ը, մինչև միջին գնահատականի 40 միավոր շեմի 

հաղթահարումը: 

2. Միջին գնահատականը հաշվելիս վերահանձնված ընթացիկ ստուգման միավորը 

փոխարինում է համապատասխան միավորին:  

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգում 

սովորողների 2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի ակադեմիական պարտքերի մարման II 

շրջանի  մասին 

Հաղ.՝ ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի  կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան  

       Պրոռեկտոր Ե. Սերոբյանը ներկայացրեց բակալավրի կրթական ծրագրով 

հեռակա ուսուցման համակարգում սովորողների 2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի 

ակադեմիական պարտքերի մարման II շրջանի արդյունքները 

  

N Ֆակուլտետի անվանում Հեռացման ենթակա 

ուսանողների թիվ 

1.  Բնագիտամաթեմատիկական 6 

2.  Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 7 

3.  Մանկավարժության 7 

 4.  Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 7 

5.  Նախնական զինվորական պատրաստություն 7 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝- Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մարդոյանը, 

բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Բ. Պողոսյանը, հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան Թ. Մելիքյանը, սոցիալական 

գիտությունների և իրավունքի  ֆակուլտետի դեկանի պարտականություններ 

կատարող   Օֆ. Հովհաննիսյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝- Հաշվի առնելով 2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի ակադեմիական 

պարտքերի մարման II շրջանի արդյունքներով   բակալավրիատի հեռակա ուսուցման 

համակարգից հեռացման ենթակա ուսանողների թիվը` լուծարքային II շրջանը  

սահմանել մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 15-ը: 
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ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակում վարձավճարի հավաքագրման ընթացքի մասին 

Հաղ.՝ Ֆակուլտետների դեկաններ 

    Ֆակուլտետների դեկանները ներկայացրին I կիսամյակում վարձավճարի 

հավաքագրման ընթացքը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

     I կիսամյակում առկա ուսուցման համակարգի վարձավճարի հավաքագրման 

վերջնաժամկետ սահմանել 25.01.2018թ.-ն, իսկ հեռակա համակարգում՝  01.02.2018թ.-

ն: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

5. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 Հաղոդում գալիք Ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ ինստիտուտի 

աշխատակիցներին պարգևավճար տրամադրելու  և Ամանորի  միջոցառման  

կազմակերպման մասին 

 Հաղ.՝ Վ. Խաչատրյան 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝- Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Վ. Խաչատրյանը, 

մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մարդոյանը, բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Բ. Պողոսյանը, հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետի դեկան Թ. Մելիքյանը, սոցիալական գիտությունների և իրավունքի  

ֆակուլտետի դեկանի պարտականություններ կատարող   Օֆ. Հովհաննիսյանը 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. Հիմք ընդունելով ինստիտուտի տարեկան ֆինանսական արդյունքները և գալիք 

Ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոները՝ մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 22-ը ներառյալ 

աշխատակիցներին տրամադրել պարգևավճար` 1 ամսվա աշխատավարձի չափով: 

2. Ամանորի  միջոցառման  կազմակերպման նպատակով ընտրել  կազմ-կոմիտե՝  

արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Վ. Խաչատրյանի և 

ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ Ռ. Քալաջյանի ղեկավարությամբ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 
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14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

6. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 ՇՊՀ-ի ստորաբաժանումների  հաշվետվություններին ներկայացվող պահանջներ 

Հաղ.՝ գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն - պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան 

 

 Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի 

կողմից բուհի ստորաբաժանումներին նախորոք  ուղարկվել են ներկայացվող 

հաշվետվությունների պահանջները: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Ստորաբաժանումների  հաշվետվությունները կազմել ըստ  ներկայացվող պահանջների: 

(կից ներկայացվում են¤: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ  

7.1 . ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 Վարձավճարի  ներհամալսարանական  զեղչերի հետ կապված դիմումների քննարկման  

մասին 

Հաղ.՝ ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի  կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի 2017-2018 ուստարվա առկա ուսուցման վճարովի համակարգի 

ներքոհիշյալ ուսանողներին առաջին կիսամյակում ուսանողական նպաստի ձևով 

հատկացնել  ուսման վարձավճարի մասնակի  փոխհատուցում.   

N 

Ֆա 

կուլ 

տետ Ազգանուն Անուն Հայրանուն 

Մասնագի 

տություն, 

կուրս 

Կանո 

նա 

կար 

գի կետ ՄՈԳ 

Կիսամ 

յակային 

վարձա 

վճարի 

չափ 

Փոխ 

հատ. 

տոկոս 

Գում 

արի 

չափը 

1 Հ Միքայելյան  Ռոզա Միքայելի 

իրավագիտ

ություն 1-

ին 
3.6.15   225000 20 45000 
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/մագիստր

ատուրա/ 

2 Հ Թորոսյան Արմենուհի Դավիթի 

անգլերեն 

լեզու և  

գրականու

թյուն 2-րդ 

կուրս  

/առկա/ 3.6.15   175000 50 87500 

3 Մ Բերբերյան Արմինե Արտյոմի 

մանկավար

ժություն  և  

մեթոդիկա 

2-րդ 

/հեռակա/ 3.6.15 83,79 120000 30 36000 

4 Ս Ղազարյան Արմենուհի Մաթևոսի 

պատմությ

ուն 2-րդ  

/մագիստր

ատուրա/ 3.6.15 63,77 150000 20 30000 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

14 անդամ. կողմ՝ 14, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


