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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 16 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 30.05. 2022թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 16 (տասնվեց) անդամից 15-ը (տասնհինգը): 

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.   Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի օգնական,    

5.   Կ. Պետրոսյան` ռեկտորատի քարտուղար, գիտական քարտուղար, 

6.   Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

8.   Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

9. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան ուսումնա գիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

10.  Գ. Պետրոսյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահի ՊԿ,  

11.  Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

       12.   Թ. Մելիքյան՝ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան, 

       13.  Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանի, 

       14. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

դեկան, 

         15. Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման 

բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Մանկավարժության ֆակուլտետի սոցիալական մանկավարժություն 

մասնագիտության մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Արմենուհի 

Նիկողոսյանի  և նոյն ֆակուլտետի կրթության կառավարում մասնագիտության 

մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Հասմիկ Մանասյանի 

ներկայացրած դիմումների  քննարկման մասին 

      Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

1.ԼՍԵՑԻՆ` 

Մանկավարժության ֆակուլտետի սոցիալական մանկավարժություն մասնագիտության 

մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Արմենուհի Նիկողոսյանի  և նոյն 

ֆակուլտետի կրթության կառավարում մասնագիտության մագիստրատուրայի երկրորդ 

կուրսի ուսանողուհի Հասմիկ Մանասյանի ներկայացրած դիմումների  քննարկման 

մասին 

 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ մանկավարժություն ֆակուլտետի սոցիալական 

մանկավարժություն  մասնագիտության մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի 

Արմենուհի Նիկողոսյանը համալսարանի ռեկտորին ուղղված դիմումում նշում է, որ ինքն 

առաջին կարգի հաշմանդամ է` երկու ոտքից անդամահատված, կրում է պրոտեզներ, այս 

ընթացքում ստանում է բուժումներ, ոտքերի վերջույթներում ունի վերքեր, որի պատճառով չի 

կարող կրել պրոտեզները  և տանից դուրս գալ, ուստի խնդրում է, որ իրեն թույլ տրվի 

30.05.2022թ.-ի  մագիստրոսական թեզի պաշտպանությանը    մասնակցի  առցանց եղանակով: 

Այնուհետև տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց նաև մանկավարժության ֆակուլտետի 

կրթության կառավարում մասնագիտության մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի 

ուսանողուհի Հասմիկ Մանասյանի դիմումը, որով շրջանավարտը տեղեկացնում է, որ 

26.05.2022թ.-ից 21օր ինքը գտնվում է ինքնամեկուսացման մեջ, քանի որ հիվանդ է ջրծաղիկով 

և խնդրում է իր ավարտական աշխատանքը  թույլ տրվի ներկայացնելու առցանց եղանակով:   

Տիկին Ավետիսյանը նշեց, որ Արմենուհի Նիկողոսյանի կողմից  ներկայացվել են վերը 

նշվածի հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը, Հասմիկ Մանասյանը ևս ներկայացրել է 

համապատասխան բժշկական փաստաթուղթը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` 

Պարոն Նիկողոսյանը խոսեց այն մասին, թե արդյո՞ք մագիստրատուրայի և բակալավրի 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգը թույլ տալիս է 

մագիստրոսական թեզի պաշտպանության առցանց ձևով կազմակերպում այն ուսանողների 

համար, որոնք չեն կարող ներկայանալ  համալսարան: 

Պարոն Սերոբյանը հարց ուղղեց տիկին Ավետիսյանին, թե  կարգում նման իրավիճակների 

հետ կապված կետեր կա՞ն արդյոք: Տիկին Ավետիսյանը պատասխանեց, որ չկա՛ն, կարգում 

ամրագրված է, որ եթե ուսանողը չի ներկայանում ավարտական աշխատանքի 
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պաշտպանությանը, ապա նրան թույլատրվում է նոր պաշտպանություն հաջորդ 

ուսումնական տարվա ավարտին կամ հետագա տարիներին: 

Պարոն Սերոբյանը նկատեց, որ նման իրավիճակներ կարող են առաջանալ նաև 

հետագայում, ուստի իր կարծիքով անհրաժեշտ է կարգում  փոփոխություններ կատարել` 

ամրագրված կետերով ունենալով  նման իրավիճակային լուծումները:  

Պարոն Նիկողոսյանն առաջարկեց անփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի 

հայեցողությանը թողնել քննարկելու հարցը և նրանց կողմից որոշելու ատեստավորման  

անցկացման ձևը: Այնուհետև նա շարունակեց, որ իր կարծիքով պետք է հանձնաժողովին 

առաջարկել  նիստ գումարելով որոշել ատեստավորմանը վերոգրյալ ուսանողների` 

ատեստավորմանը մասնակցության ձևը, դիցուք հաշմանդամ Արմենուհի Նիկողոսյանին 

այցելել հանձնախողովի անդամներով և նրա տանը կազմակերպել թեզի պաշտպանությունը, 

իսկ  ջրծաղիկով հիվանդ Հասմիկ   Մանասյանի պարագայում թեզի պաշտպանությունը 

թույլատրել առցանց եղանակով կամ մեկ այլ տարբերակով, մի խոսքով հանձնաժողովի 

որոշման հիման վրա կազմակերպել երկու շրջանավարտների թեզերի պաշտպանությունը:  

Պարոն Սերոբյանն ավելացրեց, որ հանձնաժողովի ցանկացած որոշման 

պարագայում`վերոգրյալ երկու շրջանավարտների մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանությունը կազմակերպելու գործընթացի պատասխանատուն  ֆակուլտետի 

դեկանն է և հանձնարարեց տիկին Մարդոյանին պատշաճ ապահովելու  գործընթացի 

կազմակերպումը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Ամփոփիչ ատեստավորման համապատասխան հանձնաժողովներին. 

1. առաջարկել քննարկել վերոգրյալ հարցը և որոշել` մանկավարժության 

ֆակուլտետի «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտության 

մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Արմենուհի Նիկողոսյանի և 

նույն ֆակուլտետի  «Կրթության կազմակերպում» մասնագիտության 

մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Հասմիկ Մանասյանի 

ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցության ձևը` ըստ  ԿԳՄՍՆ-Ի թիվ 1282-

Ն կարգի և ««ՇՊՀ» հիմնադրամի մագիստրատուրայի և բակալավրի 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման» ընթացակարգի 6-րդ կետի: 

2. Հանձնարարել մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մարդոյանին` 

ամփոփիչ ատեստավորման համապատասխան հանձնաժողովների 

ցանկացած որոշման դեպքում ապահովել գործընթացի կազմակերպումն ըստ 

ԿԳՄՍՆ-ի թիվ 1282 կարգի 16-րդ կետի: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

15անդամ. կողմ՝ 15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ: 
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