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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 34 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 06.02.2018թ. նիստի 

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

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

Նիստին մասնակցում էին՝ 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. «ՇՊՀ»  պահպանվող և արխիվացվող փաստաթղթերի ցանկը՝ ժամկետների նշումով» 

փաստաթղթի հաստատման  և գիտխորհուրդ ներկայացման մասին 

Հաղ.՝ ՈՒսումնամեթոդական գործընթացիՊ կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն- պրոռեկտոր Ե. Սերոբյան 

2. ՇՊՀ -ի էթիկայի սկզբունքների կիրառման նպատակով ընթացակարգի ներկայացման 

մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

3. ՇՊՀ կանոնադրության «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի կանոնադրության մեջ  մասնակի անճշտությունների փոփոխությունների  

մասին  

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

4. ERASMUS +2 ծրագրին բուհի մասնակցության մասին 

Հաղ՝. Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն - պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան 

5. Ուսանողական դրամաշնորհի վերաբերյալ առաջարկությունների մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝  

 «ՇՊՀ»  պահպանվող և արխիվացվող փաստաթղթերի ցանկը՝ ժամկետների նշումով» 

փաստաթղթի հաստատման  և գիտխորհուրդ ներկայացման մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

     Ռեկտոր  Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ  «ՇՊՀ»  պահպանվող և արխիվացվող 

փաստաթղթերի ցանկը՝ ժամկետների նշումով» նախագիծը նախօրոք ներկայացվել է 

ռեկտորատի անդամների դիտարկմանն ու քննարկմանը, որից հետո այն ներկայացվելու է 
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գիտական խորհրդի հաստատմանն ու գիտխորհրդի անդամների կողմից առաջարկվելու է 

ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացնել առաջարկներ: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Ա. Ֆարմանյանը, որը նշեց, որ «ՇՊՀ»  պահպանվող և արխիվացվող 

փաստաթղթերի ցանկը՝ ժամկետների նշումով» փաստաթղթում նշված ժամկետները 

հստակեցման կարիք ունեն, օրինակ՝ որևէ փաստաթղթի դիմաց նշված է մշտական, սակայն 

կարիք կա նշելու, թե պահպանվելու համար որտեղից ուր է ուղակվելու: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. Ռեկտորատի անդամներին հանձնարարել  «ՇՊՀ»  պահպանվող և արխիվացվող 

փաստաթղթերի ցանկը՝ ժամկետների նշումով» նախագիծը  խմբավորել, ներկայացնել 

գիտական խորհուրդ՝ հաստատման: 

2.Առաջարկել գիտական խորհրդի անդամներին «ՇՊՀ»  պահպանվող և արխիվացվող 

փաստաթղթերի ցանկը՝ ժամկետների նշումով» նախագծի յուրաքանչյուր դրույթին 

վերաբերող ընթացակարգի մասին ներկայացնելու  առաջարկություններ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝  

 ՇՊՀ -ի էթիկայի սկզբունքների կիրառման նպատակով ընթացակարգի ներկայացման 

մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

Ռեկտոր Ս. Մինասյանը նախ տեղեկացրեց, որ բոլոր վարչական աշխատողները, 

նույնիսկ հանգստյան օրերին, երկրի սահմաններից դուրս գալիս պարտավոր են  գրավոր 

զեկուցագիր ներկայացնել ռեկտորին՝ տեղեկացնելով այդ մասին: Համալսարանի 

իրավաբանին և արհկոմի նախագահին  հանձնարարվեց  երկօրյա ժամկետում ռեկտորի 

վերոհիշյալ որոշման համար ներկայացնել ընթացակարգ: 

Ռեկտոր Ս. Մինասյանը նշեց նաև, որ մենք  գիտական խորհրդով հաստատել ենք 

էթիկայի սկզբունքները և այսօր բուհում անհրաժեշտություն է առաջացել  կիրառել  

դրույթները, այդ իսկ պատճառով հանձնարարվեց ռեկտորատի անդամներին առաջարկելու 

էթիկայի սկզբունքների  կիրառման վերաբերյալ մեխանիզմներ:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ 

Ա. Ֆարմանյանը, որը նշեց, որ համալսարանի  որոշ դեկաններ և ամբիոնի վարիչներ 

մասնագիտական խորհրդի անդամներ են և շաբաթվա ընթացքում Երևան գնալու 

անհրաժեշտություն կա:  
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Ռեկտոր Ս. Մինասյանը նշեց, որ խորհրդի անդամները նույնպես նախապես գրավոր 

զեկուցագիր են ներկայացնելու, խորհրդի նիստերի գումարման օրվա հետ կապված՝  

աշխատանքից բացակայելու վերաբերյալ:   

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. Ռեկտորոտի անդամներին հանձնարարվեց  էթիկայի սկզբունքների  կիրառման 

մեխանիզմների վերաբերյալ ներկայացնել առաջարկություններ: 

2. Բուհի վարչական աշխատակիցները, նույնիսկ հանգստյան օրերին, երկրի 

սահմաններից դուրս գալիս կամ այլ պատճառներով աշխատանքից բացակայելիս, 

պարտավոր են  գրավոր զեկուցագիր ներկայացնել ռեկտորին՝ տեղեկացնելով իրենց 

բացակայության  մասին: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝  

 ՇՊՀ կանոնադրության «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի կանոնադրության մեջ մասնակի անճշտությունների փոփոխությունների   

մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

Ռեկտոր Ս. Մինասյանը նշեց, որ 05.02.2018թ.-ին  սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի  ֆակուլտետային խորհրդի նիստում դեկանի պաշտոնի հավակնորդի և  նրա 

կողմից ֆակուլտետի հնգամյա ռազմավարական ծրագրի ներկայացման  ժամանակ նիստը 

վարողների և ֆակուլտետի խորհրդի անդամներից Հ. Խորիկյանի, Գ. Համբարյանի միջև  

առաջացավ անհամաձայնություն,  առ այն, որ ըստ վերջիններիս, ՇՊՀ-ի կանոնադրության և 

կանոնակարգի մեջ կան հակասություններ և  դեկանի ընտրությունները բուհում պետք է 

իրականացվեն ոչ թե գիտական խորհրդի, այլ ֆակուլտետային խորհրդի կողմից: 

    Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ կանոնադրության որոշ կետեր, այո’, ունեն 

անհարթություններ, կան վրիպակներ, որոնք սակայն տեղիք չեն տալիս ընտրությունների 

կարգի փոփոխության: Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում կանոնադրության որոշ 

հիմնական հասկացությունների և գործընթացների մեկնաբանությունների ճշգրտում, որը 

պահանջում է կանոնադրության տեքստի առանձին կետերի մասնակի վերաձևակերպում՝ 

երկիմաստ ընկալումներն ու մեկնաբանությունները բացառելու և գործընթացների 

իրականացման ճշգրտությունն ապահովելու համար:  
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   Ռեկտորատի անդանմերին մեկ շաբաթ ժամանակ տրվեց (մինչև 10.02.18թ.) 

վրիպակներն ու անճշտությունները ուղղել, հստակեցնել, խմբավորել և ներկայացնել 

գիտական խորհուրդ՝ հաստատման:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Ռեկտորատի անդանմերին հանձնարարվեց  մեկ շաբաթյա ժամկետում (մինչև 10.02.18թ.) 

ՇՊՀ կանոնադրության մեջ եղած անճշտություններն ու վրիպակներն  ուղղել, 

հստակեցնել, խմբավորել և ներկայացնել գիտական խորհուրդ՝ հաստատման:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

 կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 ERASMUS +2 ծրագրին բուհի մասնակցության մասին 

Հաղ՝. Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն - պրոռեկտոր Ա. Ֆարմանյան 

    Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ Գիտությունների ազգային ակադեմիան՝ 

որպես համակարգող կազմակերպություն,  ERASMUS +2  ծրագրի մասնակցության համար 

մանդատ է ուղարկել նաև մեր համալսարանին, տիկին Ֆարմանյանի կողմից հայտեր են 

ուղարկվել բոլոր ամբիոններին, որպեսզի պրոֆեսորադասախոսական համակազմից 

կոմպետենտ դասախոսներ ընտրվեն ծրագրին մասնակցելու համար: 

Պարոն Մինասյանը հորդորեց շատ լուրջ մոտենալ այս խնդրին և ցանկացած աշխատող, 

ով առնչվում է գիտահետազոտական աշխատանքի հետ, կարող է մասնակցել ծրագրին և 

արդյունք տալ:  

Ռեկտոր Ս. Մինասյանի կողմից ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց փետրվարի 2-

ին, մինչև ժամը 17.00-ն ամբիոններում քննարկել և տալ աշխատակիցների անվանացուցակ 

ERASMUS +2  ծրագրի մասնակցության համար: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հանձնարարել ամբիոնների վարիչներին փետրվարի 2-ին, մինչև ժամը 17.00-ն 

ամբիոններում քննարկել և տալ աշխատակիցների անվանացուցակ ERASMUS +2  ծրագրի 

մասնակցության համար: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

 կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 



5 
 

5. ԼՍԵՑԻՆ՝  

Ուսանողական դրամաշնորհի վերաբերյալ առաջարկությունների մասին 

Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

    Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ իրեն հուզում է այն հարցը, որ բուհի ներքին 

դրամաշնորհներից երեքից միայն մեկն է ուղարկվելու փորձաքննության, քանի որ մյուս 

երկուսը կամ անկատար են, կամ չեն համապատասխանում պայմաններին: 

   Պարոն Մինասյանը հորդորեց, որ այսուհետ  ավելի աչալուրջ  պետք է վերաբերվել 

նման հարցերին և հավելեց, որ իրեն անձամբ մտահոգում է նաև ուսանողների 

հետազոտական աշխատանքի անհրաժեշտությունը բուհում: Պարոն Մինասյանն 

առաջարկեց ռեկտորատի որոշմամբ և գիտխորհրդի հաստատմամբ ուսանողական ներքին 

դրամաշնորհի սկիզբ դնել՝խթան տալով ուսանողներին հետազոտական աշխատանք 

կատարելու: 

    Ռեկտոր Ս. Մինասյանը հստակեցրեց, որ նմանօրնակ դրամաշնորհներին, իր 

կարծիքով կարող են մասնակցել մեկ կամ երկու դասախոս,  տասը ուսանող և առաջարկեց 

ռեկտորատի նիստերին հրավիրել նաև մեր գործընկերներին՝ այս հարցի շուրջ կարծիքներ 

լսելու, քանի որ, իր կարծիքով, համալսարանն ունի մարդկային այն ռեսուրսները, որ  կարող 

են այս առումով լուրջ արդյունք տալ: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Առաջիկա ռեկտորատի նիստերին հրավիրել նաև մեր գործընկերներին՝ ուսանողական 

ներքին դրամաշնորհի(հետազոտական աշխատանք) հարցի շուրջ կարծիքներ լսելու: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

 կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


