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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 06 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 8.11. 2022թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 14 (տասնչորս) անդամից 13-ը (տասներեքը): 

Նիստին մասնակցում էին՝  

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտոր 

2.  Գ. Նիկողոսյան՝ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ 

3. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի   

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ,   

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

5.   Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

7. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

8. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան ուսումնա գիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

9.     Գ. Պետրոսյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահի ՊԿ,    

10.  Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

        11. Լ. Մարտիրոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

         12.  Օ. Հովհաննիսյան՝ մանկավարժության և հոգեբանության  ֆակուլտետի դեկանի 

ԺՊ, 

        13. Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման 

բաժնի պետ 
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                                             ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1. ՇՊՀ-ի աշխատակիցների աշխատաժամերի մասին 

Հաղ.`ռեկտոր Ե. Սերոբյան 

2. 2022-2023 ուսումնական տարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  

կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի  ժամանակացույցի մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին 

Հաղ.`ռեկտոր Ե. Սերոբյան 

 

3. 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակում մագիստրոսի կրթական ծրագրի 2-րդ 

կուրսերի գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական պրակտիկաների 

մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողների պրակտիկայի վայրի 

փոփոխության թույլտվության վերաբերյալ 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման  

կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

4. 2022-2023 ուստարվա առաջին կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրով 

առկա ուսուցման համակարգի «Կառավարում» մասնագիտության 4-րդ 

կուրսի ուսանողների՝ ՇՊՀ-ում իրականացվող Էրազմուս+ WBL4JOB ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսված՝ աշխատանքի վրա հիմնված 

ուսումնառության (ԱՀՈՒ)-ի ծրագրից դուրս մնացած ուսանողի պրակտիկայի 

կազմակերպման մասին  

                                                   Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման  

կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

5. Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի Ֆիզիկական 

դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ մասնագիտության 2-րդ 

կուրսի  ուսանող Գարիկ Ալեքսանի Կարապետյանի և նույն 

մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող Արա Անդրանիկի Աղանյանի՝  

ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում  ոսկե մեդալներ նվաճելու առթիվ 

դրամական խրախուսման մասին  

Հաղ.`ռեկտոր Ե. Սերոբյան 

6.   ««Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ հիմնադրամի 

ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգով»  

սահմանված մրցույթի արդյունքների համաձայն՝ I, II, III    մրցանակային 

տեղերը զբաղեցրած ուսանողների դրամական խրախուսման մասին 
Հաղ.`ռեկտոր Ե. Սերոբյան 
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1.ԼՍԵՑԻՆ՝  

ՇՊՀ-ի աշխատակիցների աշխատաժամերի մասին 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ  ֆակուլտետներում երկրորդ հերթի վերջին 

ժամերը հիմնականում դասացուցակով  0 ժամով են փոխարինված՝ ուսանողների 

տրանսպորտային խնդիրների հետ կապված և ընդամենը մի քանի դասընթաց են 

վերջին ժամերին դրված դասացուցակով, ընդ որում համարիչ-հայտարարով, 

այսինքն ոչ բոլոր շաբաթներում կան այդ դասընթացները, ուստի հնարավոր է 

9.11.2022թ.-ից աշխատանքային ժամի ավարտը սահմանել 17:30-ը: Պարոն 

Սերոբյանը նաև հարցրեց դեկաններին, թե այս պարագայում արդյունավե՞տ է արդյոք  

երկրորդ հերթի 20 րոպեանոց մեծ դասամիջոցը, միգուցե սա էլ փոփոխվի: 

Դեկանները առաջարկեցին երկրորդ հերթի 20 րոպեանոց դասամիջոցը փոփոխել՝ 

դարձնելով 10 րոպե:  

Պարոն Սերոբյանի կողմից դեկաններին տրվեցին հանձնարարականներ, եթե 

ֆակուլտետում երկրորդ հերթի վերջին դասաժամեր են անցկացվում, ապա նրանք 

ֆակուլտետում լինեն մինչև դասապրոցեսի ավարտը:   

 

 

1.ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

 Ջեռուցման սեզոնի ընթացքում համալսարանի աշխատակազմի 

աշխատաժամանակի ռեժիմում  կատարել փոփոխություն՝   ընդմիջումը  30 րոպեով  

նվազեցնել /13:00-13:30/  և աշխատանքային ժամի ավարտը սահմանել 17:30-ը:  

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

2.ԼՍԵՑԻՆ՝  

2022-2023 ուսումնական տարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  

կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի  ժամանակացույցի մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

Հաստատել 2022-2023 ուսումնական տարվա բակալավրի առկա/հեռակա և 

մագիստրոսի  կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի  ժամանակացույցի  

ժամատախտակի II հերթի դասաժամերի փոփոխությունները.  
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                                                  ԺԱՄԱՏԱԽՏԱԿ 

                     I ՀԵՐԹ                                                                           II ՀԵՐԹ                                                                                                                                           

 

 

 

 

           

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

 

3.ԼՍԵՑԻՆ՝  

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակում մագիստրոսի կրթական ծրագրի 2-րդ 

կուրսերի գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական պրակտիկաների 

մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողների պրակտիկայի վայրի փոփոխության 

թույլտվության վերաբերյալ 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ մագիստրոսի կրթական ծրագրի 2-րդ կուրսերի 

գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական պրակտիկաները մշտապես 

անցկացվել են համալսարանի ամբիոններում, սակայն այս տարի մի քանի 

ուսանողներ, ինչպես նաև ամբիոնի վարիչներ դիմել են իրենց կենտրոնին, որպեսզի  

մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողներին թույլատրվի  պրակտիկան անցկացնել 

իրենց իսկ աշխատավայրում, այսինքն համապատասխան դպրոցում:  

Պարոն Սերոբյանը դիտարկում կատարեց, որ եթե նրանք պրակտիկան անցկացնեն 

դպրոցում, ապա այն մանկավարժական պրակտիկայի կվերածվի, ինքը այստեղ 

հետազոտական և գիտական  բաղադրիչ  չի տեսնում: Պարոն Նիկողոսյանը նկատեց, 

որ գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական պրակտիկաների  կարգի 

փոփոխությունից հետո, որը առաջիկայում նախատեսվում է,  այս ամենին ճիշտ 

լուծում կտրվի: Պարոն Սերոբյանը հանձնարարեց, որ պրակտիկայի 

պատասխանատուն, ամբիոնների հետ համագործակցելով,  նշված կարգի 

փոփոխությունների վրա աշխատի և մինչև ս.թ.-ի փետրվարի 15-ը ներկայացվեն  

առաջարկներ, որպեսզի քննարկեն և ներկայացնեն այն գիտական խորհրդում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   

Չթույլատրել  2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակում մագիստրոսի կրթական 

ծրագրի 2-րդ կուրսերի գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական 

ԴԱՍԱԺԱՄ ՍԿԻԶԲ ԱՎԱՐՏ  ԴԱՍԱԺԱՄ ՍԿԻԶԲ ԱՎԱՐՏ 

1-2     09:00 10:20 1-2     13:30 14:50 

3-4 10:25 11:45 3-4 15:00 16:20 

5-6 12:05 13:25 5-6 16:25 17:45 
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պրակտիկաների մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողների պրակտիկայի վայրի 

փոփոխություններ:  

                                                            

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

4.ԼՍԵՑԻՆ՝  

2022-2023 ուստարվա առաջին կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրով 

առկա ուսուցման համակարգի «Կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի 

ուսանողների՝ ՇՊՀ-ում իրականացվող Էրազմուս+ WBL4JOB ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսված՝ աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության 

(ԱՀՈՒ)-ի ծրագրից դուրս մնացած ուսանողի պրակտիկայի կազմակերպման 

մասին  

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ ՇՊՀ-ում իրականացվող Էրազմուս+ 

WBL4JOB ծրագրի շրջանակներում նախատեսված՝ աշխատանքի վրա հիմնված 

ուսումնառության (ԱՀՈՒ)-ի ծրագրով 2022-2023 ուստարվա առաջին 

կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի 

«Կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի 9 ուսանողներ անցկացրել են 

պրակտիկա բանկում և միայն մեկ ուսանող բանկի կողմից չի ընդգրկվել 

պրակտիկայի, խնդիր է ունեցել, ուստի ամբիոնի վարիչի կողմից արագ 

արձագանքվել , զեկուցագիր է ներկայացվել  ուսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման կենտրոն, ապա բոլոր կողմերի հետ նախապես հարցը 

համաձայնեցնելով ներկայացվում է ռեկտորատի անդամներին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ե. Սերոբյան, Գ. Նիկողոսյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

 

2022-2023 ուստարվա առաջին կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա 

ուսուցման համակարգի «Կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի 

ուսանողների՝ ՇՊՀ-ում իրականացվող Էրազմուս+ WBL4JOB ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսված՝ աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության 

(ԱՀՈՒ)-ի ծրագրից դուրս մնացած ուսանողուհի Գոհար Սարգսի  Հովհաննիսյանի 

պրակտիկան կազմակերպել անհատական ժամանակացույցով՝08.11.2022թ.-

25.11.2022թ. ՇՊՀ-ի ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնում և 28.11.2022թ.-23.12.2022թ. «ՎՏԲ Հայաստան 

Բանկ» ՓԲԸ-ի թիվ 58 մ/ճ-ում  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

5. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի «Ֆիզիկական 

դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  
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ուսանող Գարիկ Ալեքսանի Կարապետյանի և նույն մասնագիտության 3-րդ կուրսի 

ուսանող Արա Անդրանիկի Աղանյանի՝  ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում  

ոսկե մեդալներ նվաճելու առթիվ դրամական խրախուսման մասին 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ  Մանկավարժության և հոգեբանության 

ֆակուլտետի «Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ» 

մասնագիտությամբ սովորող  երկու ուսանողներ՝ Գարիկ Ալեքսանի Կարապետյանը 

և Արա Անդրանիկի Աղանյանը ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում ոսկե 

մեդալներ են նվաճել՝ դառնալով չեմպիոններ: Մանկավարժության և հոգեբանության 

ֆակուլտետի դեկանի կողմից ներկայացվել է զեկուցագիր, որով խնդրում է 

դրամական խրախուսման ներկայացնել չեմպիոն-ուսանողներին: Պարոն Սերոբյանը 

ռեկտորատի անդամներին խնդրեց դրամական խրախուսման համար գումարի չափ 

առաջարկել: Պարոն Նիկողոսյանի կողմից առաջարկվեց 50.000 ՀՀ դրամի չափը: 

Պարոն Սերոբյանը առաջարկեց բացի դրամական խրախուսումից ուսանողներին 

պարգևատրել նաև շնորհակալագրով: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում  չեմպիոնական տիտղոս և ոսկե 

մեդալներ նվաճելու  կապակցությամբ՝ Մանկավարժության և հոգեբանության 

ֆակուլտետի «Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ» 

մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանող Գարիկ Ալեքսանի Կարապետյանին և նույն 

մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող Արա Անդրանիկի Աղանյանին 

համալսարանի  կողմից դրամական խրախուսման ներկայացնել՝ պարգևատրելով 

յուրաքանչյուրին   50 000  (հիսուն հազար) ՀՀ դրամով (առանց հարկերի ու տուրքերի) 

և շնորհակալագրով: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

6. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 ««Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ հիմնադրամի 

ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգով»  սահմանված 

մրցույթի արդյունքների համաձայն՝ I, II, III    մրցանակային տեղերը զբաղեցրած 

ուսանողների դրամական խրախուսման մասին 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ ըստ ««Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարան¦ հիմնադրամի ուսանողների վարկանիշավորման և 

խրախուսման կանոնակարգի» պահանջների  կազմվել է համապատասխան 

հանձնաժողով և սահմանված մրցույթի արդյունքների հիման վրա որոշվել  են I, II, III 

մրցանակային տեղերը զբաղեցրած ուսանողներին, հանձնաժողովի կողմից 

առաջարկվել է նաև  դրամական խրախուսման ներկայացնել այդ ուսանողներին: 

Ռեկտորատի անդամներին պարոն Սերոբյանը խնդրեց առաջարկներ կատարել 

դրամական խրախուսման չափի առումով: Պարոն Մարտիրոսյանն առաջարկեց 
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մրցույթային տեղերը զբաղեցրած ուսանողներին տրամադրել 

համապատասխանաբար 30 000, 20 000, 10 000- ական ՀՀ դրամով:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

««Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ հիմնադրամի 

ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգով»  սահմանված 

համալսարանի ուսանողների վարկանիշավորման տարեկան գնահատման մրցույթի 

արդյունքների համաձայն  I, II, III   մրցանակային տեղերը զբաղեցրած 

ուսանողներին  դրամական խրախուսման ներկայացնել՝ պարգևատրելով. 

 

I մրցանակային տեղ-30.000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամ 

II մրցանակային տեղ-20.000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ 

III մրցանակային տեղ-10.000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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