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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 09 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորատի 

20.01. 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. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի   

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ,   

3   Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի օգնական,    

4. Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

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

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

7. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան ուսումնա գիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

        8. Լ. Մարտիրոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

       9. Օ. Հովհաննիսյան՝ Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, 

        10. Ա. Մկրտչյան՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

        11 .Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման 

բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղի տարածքում տեղակակայված ՀՀ ՊՆ N 

զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի 

պատճառով զոհված հայ զինծառայողների մահվան կապակցությամբ 

ցավակցական ուղերձի  մասին  

Հաղ.` ռեկտոր ՝ Ե. Սերոբյան 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ  համալսարանի  

պրոֆեսորադասախոսական կազմը  և ուսանողությունը  մխիթարության խոսք են 

հղում Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղի տարածքում տեղակակայված ՀՀ ՊՆ N 

զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի 

պատճառով զոհված հայ զինծառայողների ողբերգական  մահվան 

կապակցությամբ՝ վշտակցում ու զորակցում են զոհվածների ընտանիքներին և 

վիրավոր զինծառայողներին մաղթում շուտափույթ ապաքինում: 

Ցավակցական ուղերձն ամբողջությամբ. 

Շիրակի պետական համալսարանի պրոֆեսորոդասախոսական կազմը և 

ուսանողությունն իրենց մխիթարության խոսքն են հղում Գեղարքունիքի մարզի 

Ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված ՀՀ ՊՆ N զորամասի 

Ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի պատճառով 

զոհված հայ զինծառայողների ողբերգական մահվան կապակցությամբ` վշտակցելով 

և զորակցելով զոհվածների ընտանիքներին և հարազատներին: 

Վիրավոր զինծառայողներին մաղթում ենք շուտափույթ ապաքինում: 

 

ՇՊՀ ռեկտորատ 

2. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

2022-2023 ուստարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  կրթական 

ծրագրերով երկրորդ  կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

մասին  

 

Տիկիին Ավետիսյանը ռեկտորատի անդամներին ներկայացրեց, որ երկրորդ  

կիսամյակի ուսումնական գործընթացի  և պրակտիկաների կազմակերպման  

ժամանակահատվածների մասին   ժամանակացույցը  ռեկտորատի նիստով 

նախօրոք հաստատված է  և նշեց, որ երկրորդ հերթերի կազմակերպումն 

իրականացնելու համար ֆակուլտետների դեկանների հետ խորհրդակցելու 

արդյունքում  առաջարկում է 1-ին, 2-րդ, 3- րդ կուրսերի ուսումնական 

գործընթացը իրականացնել առաջին հերթով, 4-րդ և մագիստրատուրայի 1-ին, 2-

րդ կուրսերի ուսումնական գործընթացն իրականացվելու է երկրորդ  հերթով: 

 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 
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• Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի 1-ին, 2-րդ, 3- 

րդ կուրսերի ուսումնական գործընթացն իրականացնել առաջին հերթով: 

• բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի 4-րդ և 

մագիստրատուրայի 1-ին կուրսերի ուսումնական գործընթացն իրականացնել  

երկրորդ  հերթով: 

• Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի, նախնական զինվորական 

պատրաստություն և կերպարվեստ մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների 

համար դասապրոցեսները կազմակերպել առաջին հերթով: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

11 անդամ, Կողմ՝11, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 
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