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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 08 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի ռեկտորատի 9.01. 2023թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 14 (տասնչորս) անդամից՝ 11-ը 

(տասնմեկը): 

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.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի օգնական,    

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. Լ. Մարտիրոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

դեկան 

       10. Օ. Հովհաննիսյան՝ Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի 

դեկանի ԺՊ, 

        11. Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական 

ապահովման բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

 

1. Արցախի հանրապետությունում շրջափակման մեջ  գտնվող 

դասախոսների և ուսանողների 2022-2023 ուստարվա առաջին 

կիսամյակի  քննաշրջանի առցանց կազմակերպման մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

          2. Ընթացիկ հարցեր 

 

         Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ  «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» 

կրթական հիմնադրամի շրջանակում Արցախի Հանրապետությունում գտնվող 

ուսանողների 2022-2023 ուստարվա առաջին կիսամյակի  քննաշրջանը կապված 

նրանց շրջափակման մեջ գտնվելու իրողության հետ, առաջարկում է 

կազմակերպել  առցանց՝ կապի բոլոր հնարավոր միջոցներով: 

                                 Պարոն Սերոբյանը նկատեց, որ այսօր ոչ միայն  «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» 

կրթական հիմնադրամի շրջանակում սովորող ուսանողներն են գտնվում 

շրջափակման մեջ, այլ նաև այլ նաև  համալսարանի որոշ դասախոսներ և 

ուսանողներ: 

                        Տիկին Ավետիսյանը հավաստեց, որ այո,´ համալսարանի դասախոսներից Սոֆյա 

Հովսեփյանը նույնպես գտնվում է Արցախի հանրապետությունում և չի կարող 

ստուգարքներն անցկացնել առկա:  

                                Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ այսօրվա իրավիճակը պարտադրում է 

գտնել լուծումներ և նշեց, որ այն դասախոսները, ովքեր  շրջափակման պատճառով 

չեն կարող հետ գալ Հայաստանի հանրապետություն և անցկացնել ստուգարքները 

առկա ձևով,  առաջարկում է, Արցախում գտնվող դասախոսների կողմից գրվեն 

համապատասխան զեկուցագրեր՝  ստուգարքներն առցանց եղանակով 

անցկացնելու նպատակով: Պարոն Սերոբյանը շարունակեց, որ եթե նույնիսկ 

տեխնիկական խնդիրների պատճառով. հովհարային անջատումներ, կապի 

բացակայություն կլինի, ապա համալսարանում հնարավորություն պետք է  

ստեղծել ստուգարքի անցկացումը ամբիոնի վարիչի և համապատասխան այլ 

մասնագետի միջոցով իրականացնելու՝ ըստ նախօրոք հաստատված 

քննատախտակի, որպեսզի գնահատականների մուտքագրման հետ 

բարդություններ չառաջանան: 

                       ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Գ. Նիկողոսյսնը և Վ. Խաչատրյանը: 

                  ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

                           Արցախի Հանրապետությունում շրջափակման մեջ  գտնվող դասախոսներին 

թույլատրել 2022-2023 ուստարվա առաջին կիսամյակի  քննաշրջանի ամփոփիչ 

ստուգումները կազմակերպելու  առցանց եղանակով՝ էլեկտրոնային կապի որևէ 

միջոցով նրանց կողմից նախապես ներկայացված դիմումի համաձայն  

  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝11, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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Պարոն Սերոբյանը շարունակեց, որ այս պահին Արցախի 

Հանրապետությունում շրջափակման մեջ  գտնվող ուսանողների 

ստուգարքների հանձնումը  ևս առաջարկում է անցկացնել առցանց՝ 

նրանց հետ կապ հաստատելով  և պարզելով, թե իրավիճակի 

առումով, կապի ո՞ր միջոցներով է հնարավոր իրականացնել այդ 

գործընթացը:  Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ էլեկտրոնային կապի որևէ 

միջոցով ուսանողները պետք է դիմում գրեն և ուղարկեն, ինչպես նաև  

հնարավորության դեպքում, ներկայացնեն տեղեկանք իրենց գտնվելու 

վայրի մասին: 

  Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ բոլոր հնարավոր միջոցները իրենց 

կողմից պետք է գործադրվեն, որպեսզի շրջափակման մեջ գտնվող 

ուսանողները չտուժեն և հանձնեն նախատեսված ստուգարքները, իսկ 

եթե տվյալ ժամին չհաջողվի իրականացնել առցանց եղանակով 

ստուգարքի անցկացումը, ապա 24 ժամվա ընթացքում, երբ կապը 

ապահովվի, այն  կազմակերպել  կամ նույնիսկ հնարավորության 

դեպքում՝հաջորդ օրն կազմակերպել: Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ 

նման իրավիճակում հարկ է, որ դասախոսի կողմից զեկուցագիր գրվի 

և հիմնավորվի, ապա կապի միջոցներով ուղարկվի համալսարան, 

որպեսզի ստուգարքի օրը փոխելու պարագայում դեկանի կողմից 

նույնպես զեկուցագիր ներկայացվի և գործընթացը կարգավորվի 

իրավական տեսակետից:  

 

                  ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

                             Արցախի Հանրապետությունում շրջափակման մեջ  գտնվող ուսանողներին 

թույլատրել 2022-2023 ուստարվա առաջին կիսամյակի  քննաշրջանի ամփոփիչ 

ստուգումները հանձնելու առցանց եղանակով՝ էլեկտրոնային կապի որևէ միջոցով 

նրանց կողմից նախապես ներկայացված դիմումի համաձայն  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

Կողմ՝11, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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