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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 05 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 31.10. 2022թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 14 (տասնչորս) անդամից 10-ը (տասը): 

Նիստին մասնակցում էին՝  

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտոր 

2. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի   

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ,   

3.   Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի օգնական,    

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

5. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

6. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան ուսումնա գիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

7.  Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

         8. Լ. Մարտիրոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

        9.  Օ. Հովհաննիսյան՝ մանկավարժության և հոգեբանության  ֆակուլտետի դեկանի 

ԺՊ, 

        10. Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման 

բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1. 2022-2023 ուսումնական տարում նախորդ տարիների  ամփոփիչ 

ատեստավորման  և որակավորման քննություններին չներկայացած  կամ 

անբավարար գնահատական ստացած ուսանողներին  քննություններին 

մասնակցելու թույլտվության մասին  
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2022-2023 ուսումնական տարում նախորդ տարիների  ամփոփիչ 

ատեստավորման  և որակավորման քննություններին չներկայացած  կամ 

անբավարար գնահատական ստացած ուսանողներին  քննություններին 

մասնակցելու թույլտվության մասին  
 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ երեք ուսանողներ, ովքեր սովորել են բակալավրի 

կրթական ծրագրով, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, 2021-2022 

ուստարում   անբավարար են ստացել ավարտական աշխատանքից, դիմումներ են 

ներկայացրել 2022-2023 ուսումնական տարում ավարտական աշխատանքի 

պաշտպանությանը մասնակցելու համար և երկու հոգի նախորդ տարիների 

ուսանողներից՝ մագիստրատուրայի ուսանողներ Ջուլիետա Գևորգի Ափինյանը և 

Սուսաննա Համազասպի Խոցանյանը, ովքեր չեն մասնակցել մագիստրական թեզի 

պաշտպանությանը նույնպես դիմումեր են ներկայացրել այս տարի թեզի 

պաշտպանությանը մասնակցելու համար: 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց նաև, որ ըստ կարգի իրենց կենտրոնը  դիմումներն 

ընդունել են, ամբիոններին իջեցվել են համապատասխան գրություններ, ամբիոնների 

կողմից ստացվել ենք նիստի քաղվածքները ավատական աշխատանքների թեմաների 

արդիականության, թեմայի փոփոխությունների և դրանց հիմնավորումների մասին, 

ինչպես նաև ղեկավարների առաջարկությունները, այս ամենից հետո  անհրաժեշտ է 

ռեկտորատի որոշումը, որպեսզի վերոհիշյալ ուսանողներին թույլատրել մասնակցելու 

ավարտական աշխատանքի և մագիստրական թեզի պաշտպանությանը:    

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 
 

1. Առաջնորդվելով ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգի / ՀՀ ԿԳՆ 07 

նոյեմբերի 2017 թ. Թիվ 1282-Ն հրամանի/ 4-րդ մասի 22-րդ կետի պահանջով և 

«Շիրակի պետական համալսարան» հիմնադրամի մագիստրատուրայի և 

բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման /լրամշակված 

26.10.2019թ. գիտական խորհրդի նիստում/ ընթացակարգի 2-րդ բաժնի 7-րդ կետի 

18 և 20 ենթակետերով՝ բակալավրի  կրթական ծրագրով առկա ուսուցման  

համակարգի  Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և 

գրականություն» մասնագիտությամբ սովորող Աննա Սարգսի Հակոբյանին, 

բակալավրի  կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման    համակարգի  Հումանիտար 

գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 

մասնագիտությամբ սովորողներ  Լիլիթ Գարեգինի Ամիրխանյանին և Վիկտորյա 

Միքայելի Հարությունյանին թույլատրել մասնակցելու 2022-2023 ուսումնական 
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տարվա ամփոփիչ ատեստավորմանը՝ ավարտական աշխատանքի 

պաշտպանությանը՝ համապատասխան կրեդիտ վճարը (12 կրեդիտի չափով) 

վճարելու պարագայում: 

2. Առաջնորդվելով ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգի /ՀՀ ԿԳՆ 07 

նոյեմբերի 2017 թ. թիվ 1282-Ն հրամանի/ 4-րդ մասի 22-րդ կետի պահանջով և 

«Շիրակի պետական համալսարան» հիմնադրամի մագիստրատուրայի և 

բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման /լրամշակված 

26.10.2019թ. գիտական խորհրդի նիստում/ ընթացակարգի 1-ին բաժնի 6-րդ կետի 

16, 17 և 18 ենթակետերով՝ 2022-2023 ուսումնական տարվա ամփոփիչ 

ատեստավորմանը՝ մագիստրական թեզի պաշտպանությանը մասնակցելու 

համար նախորդ տարիների մագիստրոս-շրջանավարտներ  Սուսաննա 

Համազասպի Խոցանյանին («Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 

մասնագիտությամբ)   և Ջուլիետա Գևորգի Ափինյանին («Սոցիալական 

մանկավարժություն» մասնագիտությամբ)  թույլատրել իրականացնելու 

մագիստրոսական թեզի նոր պաշտպանություն՝ համալսարանին 20.000-ական  ՀՀ 

դրամ վճարելու պարագայում:  

 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

10 անդամ. կողմ՝ 10, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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