²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ ÃÇí 1
¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 2016Ã. ÑáõÝí³ñÇ 14-Ç é»Ïïáñ³ïÇ ÝÇëïÇ

úñ³Ï³ñ·
1. àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ
2. øÝÝ³ßñç³ÝÁ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ
3. 2015-2016
áõëáõÙÝ³Ï³Ý
ï³ñí³
ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ
³Ù÷á÷Çã
³ï»ëï³íáñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ù³ëÇÝ
4. 2016-2017 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ
5. Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý 25-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ¨ å³ëï³éÝ»ñÇ ÙñóáõÛÃ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ
6. 2016Ã․ Ù³ñï-³åñÇÉ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ §üñ³ÝÏáýáÝÇ³ÛÇ »ñÏ³ÙëÛ³ÏÇ¦ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É
7. àõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ
8. ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñó»ñ:

ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ 13 ³Ý¹³ÙÝ»ñ:
1. Èë»óÇÝ – àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ:
/¼»Ï.ª áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý ·Íáí åñáé»Ïïáñ Ü. ². Îáõïáõ½Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁª Ñ»ï¨Û³É áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí.
 áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáõÙ,
 ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ,
 áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ í×³ñáõÙ:
2. Èë»óÇÝ – øÝÝ³ßñç³ÝÁ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ:
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ÇÝãå»ë µ³Ï³É³íñÇ³ïáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í
ùÝÝ³ßñç³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ, ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ:
3. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ - 2015-2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
4. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ - 2016-2017 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
5. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ - Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý 25-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ¨
å³ëï³éÝ»ñÇ ÙñóáõÛÃ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³ñó»ñ:
6. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ - 2016Ã․ Ù³ñï-³åñÇÉ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ §üñ³ÝÏáýáÝÇ³ÛÇ »ñÏ³ÙëÛ³ÏÇ¦ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
7. Èë»óÇÝ – àõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ:
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ áõëÙ³Ý í³ñÓÇ å³ñïù»ñÝª Áëï µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ¨ Ïáõñë»ñÇ, ¹ñ³Ýó Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
8. ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñó»ñ:
8.1. Èë»óÇÝ – Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ÙñóáõÛÃÇ
ÁÝÃ³óùÇ Ù³ëÇÝ:
/¼»Ï.ª Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ÏñÃ³Ãáß³ÏÇ
ÙñóáõÛÃÇÝ Ñ³Ûï³ïáõ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ãí³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ:

àñáß»óÇÝ.
1. Ü³Ë³å³ïñ³ëï»É 2015-2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý գործընթացի
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ:
2. Àëï µ³ÅÇÝÝ»ñÇ Éñ³Ùß³Ï»É ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñó³ß³ñ»ñÁ ¨
ï»Õ³¹ñ»É ¶äÐ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùáõÙ, ինչպես նաև ¶äÐ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ áõëáõóÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ïí³Í³Ù³ë»ñáõÙ:
3. Ü»ñÏ³Û³óÝ»É ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ Ï³½Ù»ñÁ:
4. Î³½Ù»É ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó, Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ ï»Õ³¹ñ»É ¶äÐ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùáõÙ:
5. úñ³Ï³ñ·Ç 5-ñ¹ ¨ 6-ñ¹ Ñ³ñó»ñÇó »ÉÝ»Éáíª Ï³½Ù»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó-·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ծրագիր ¨ Ñ»ï¨»Éáí ¹ñ³Ýª ³å³Ñáí»É å³ïß³×
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, Éáõë³µ³ÝáõÙ ÐÐ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñáí:
6. ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñó»ñÇ 8.1 »ÝÃ³Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ß³ñáõÝ³Ï»É ï»Õ»Ï³óÝ»É áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ¨
³å³Ñáí»É Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ միջոցառումներին:
7. Ä³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý
ý³ÏáõÉï»ïÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, ÙÇç³ÝÏÛ³É ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ëïáõ·³ñùÝ»ñÁ,
ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ:
8. Ð»ï¨»É ¹³ë³Ù³ïÛ³ÝÝ»ñÇ ×ß·ñÇï í³ñÙ³ÝÁ:

è»Ïïáñ`

è. Ê. Ð³ÏáµÛ³Ý

ø³ñïáõÕ³ñ`

Ð. ¾. ØÏñïãÛ³Ý

²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ ÃÇí 2
¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 2016Ã. ÑáõÝí³ñÇ 21-Ç é»Ïïáñ³ïÇ ÝÇëïÇ

úñ³Ï³ñ·
1.
2.
3.
4.
5.
6.

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ
øÝÝ³ßñç³ÝÁ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ
2015-2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ »ñÏñáñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ù³ëÇÝ
2015-2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ÷áõÉ»ñÁ
àõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñó»ñ:

ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ 12 ³Ý¹³ÙÝ»ñ:
1. Èë»óÇÝ - àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ:
/¼»Ï.ª Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ÷áË¹»Ï³Ý ². º. Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում ուսումÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ:

å³ïß³×

2. Èë»óÇÝ - øÝÝ³ßñç³ÝÁ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ:
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ ùÝÝ³ßñç³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý
ÁÝÃ³óùÁ:
3. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ - 2015-2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ 2-ñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
4. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ - 2015-2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ñó»ñ:
5. Èë»óÇÝ – àõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ:
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
6. ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñó»ñ:
6.1. Èë»óÇÝ – Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ 5-ñ¹ ÏáõñëÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ý³Ë³³í³ñï³Ï³Ý
åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ¨ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ñó»ñ:
/¼»Ï.ª Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ÷áË¹»Ï³Ý ². º. Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ 5-ñ¹ ÏáõñëÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ý³Ë³³í³ñï³Ï³Ý
åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
¨
³Ù÷á÷Çã
³ï»ëï³íáñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ:
6.2. Èë»óÇÝ – Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ÙñóáõÛÃÇ
ÁÝÃ³óùÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ñóÁ:
/¼»Ï.ª Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ÏñÃ³Ãáß³ÏÇ ÙñóáõÛÃÇÝ Ñ³Ûï³ïáõ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ãí³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ:
6.3. Èë»óÇÝ – ¶äÐ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùÇ ËÙµ³·ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñóÁ:
/¼»Ï.ª Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ¶äÐ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ËÙµ³·ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
àñáß»óÇÝ.
1. ²í³ñïáõÝ ï»ëùÇ µ»ñ»É ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ïáõñë»ñÇ
¹³ë³óáõó³ÏÝ»ñÁ ¨ ï»Õ³¹ñ»É ¶äÐ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùáõÙ:
2. Ä³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý
Ï³½Ù³Ï»ñå»É
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ
áõëáõÙÝ³³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÁ:

3. Þ³ñáõÝ³Ï»É Ù³ñ½Ç ¹åñáóÝ»ñ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁª §Ð³Ù³Éë³ñ³Ý-·áñÍ³ïáõ¦ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ:
4. ä³ïñ³ëï»É ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ 2014-2015 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ »ñÏñáñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ:

è»Ïïáñ`

è. Ê. Ð³ÏáµÛ³Ý

ø³ñïáõÕ³ñ`

Ð. ¾. ØÏñïãÛ³Ý

²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ ÃÇí 3
¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 2016Ã. ÷»ïñí³ñÇ 18-Ç é»Ïïáñ³ïÇ ÝÇëïÇ

úñ³Ï³ñ·
1. ºØ î»Ùåáõë ARMENQA Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í ³ßË³ï³ÅáÕáíÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
(¼»ÏáõóáÕ՝ Ü. ². Îáõïáõ½Û³Ý)
2. ²éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ 2015-2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ¹³ë»ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É
3. Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ 2016Ã. áõëï³ñí³ ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ùÝÝ³ßñç³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
4. 2016-2017 áõëï³ñí³ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
5. ÐÐ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý 25-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ÙñóáõÛÃÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù³ëÇÝ
6. ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñó»ñ:

ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ¶äÐ é»Ïïáñ³ïÇ 10 ³Ý¹³ÙÝ»ñ:
1. Èë»óÇÝ - ºØ î»Ùåáõë ARMENQA Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í ³ßË³ï³ÅáÕáíÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñóÁ:
/¼»Ï.ª áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý ·Íáí åñáé»Ïïáñ Ü. ². Îáõïáõ½Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý î»Ùåáõë ARMENQA Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í
³ßË³ï³ÅáÕáíÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ:
2. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ - ²éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ 2015-2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ³é³çÇÝ
ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ¹³ë»ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
3. Èë»óÇÝ – Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ 2016Ã. áõëï³ñí³ ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ùÝÝ³ßñç³ÝÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñóÁ:
/¼»Ï.ª Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ÷áË¹»Ï³Ý ². º. Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ, ÙÇç³ÝÏÛ³É ¨
ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
4. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ - 2016-2017 áõëï³ñí³ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
5. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ - ÐÐ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý 25-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ÙñóáõÛÃÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý
Ù³ëÇÝ Ñ³ñó»ñ:
6. ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñó»ñ:
6.1. Èë»óÇÝ – ÐÐ µáõÑ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ í³ñÏ³ÝÇß³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ñóÁ:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ÐÐ µáõÑ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ í³ñÏ³ÝÇß³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 2015 Ãí³Ï³ÝÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, Ýßí»ó, áñ 2015 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¶äÐ-Ý å³Ñå³Ý»É ¿ Çñ ï»ÕÁ՝ »ñÏáõ ÏñÃ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝáõÙ
»ñ»ùÇó ³í»ÉÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ µáõÑ»ñÇ ËÙµáõÙª ½Çç»Éáí ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ:
6.2. Èë»óÇÝ – §È³í³·áõÛÝ áõë³ÝáÕ-2015¦ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ åáÉÇï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ³Ù÷á÷í³Í
§È³í³·áõÛÝ áõë³ÝáÕ-2015¦ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: Üßí»ó, áñ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÇ
³ñÅ³Ý³ó³Í 39 Ñ³ÕÃáÕÝ»ñÇó »ñ»ùÁ ¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ ¿ÇÝ: Ð³Û³·ÇïáõÃÛ³Ý
áÉáñïáõÙ 2-ñ¹ Ï³ñ·Ç Ùñó³Ý³ÏÇ ³ñÅ³Ý³ó³í ¶äÐ µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ 2-ñ¹
ÏáõñëÇ áõë³ÝáÕáõÑÇ ÜáõÝ» ØÇñÇµÛ³ÝÁ, ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ¶äÐ µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý
ý³ÏáõÉï»ïÇ 3-ñ¹ ÏáõñëÇ áõë³ÝáÕáõÑÇ Ø³ñÇ³Ù ²í»ïÇëÛ³ÝÁ ëï³ó³í 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç Ùñó³Ý³Ï,
µÝ³·Çï³Ï³Ý áÉáñïÇ 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç Ùñó³Ý³ÏÇ ³ñÅ³Ý³ó³í ¶äÐ µÝ³·Çï³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ 4-ñ¹ ÏáõñëÇ
áõë³ÝáÕáõÑÇ Ø»¹ÇÏá Þ³ÑÇÝÛ³ÝÁ:

6.3. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ - ¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ §üÇÝ³ÝëÝ»ñ¦ ¨ §Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éáõÙ¦ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ýª ³ëåÇñ³Ýï³Ï³Ý Íñ³·ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ:
6.4. Èë»óÇÝ – ¶äÐ ÏñÃ³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ëáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí ¨ µ³ñÓñ
³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓÁ Ù³ë³Ùµ Ï³Ù ÉñÇí ÷áËÑ³ïáõóáÕ ÏñÃ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ ¨ ÏñÃ³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ:
àñáß»óÇÝ.
1. Ð»ï¨»É 2015-2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ:
2. ¶ÇïËáñÑñ¹ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
2015-2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ »ñÏñáñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ:
3. øÝÝ³ßñç³ÝÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ÄÇñ³Ûñ ÜÇß³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÏñÃ³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ:
4. ì»ñëÏë»É ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹åñáóÝ»ñ, å³ïñ³ëï»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ
÷³Ã»ÃÝ»ñÁ:
5. î»Õ»Ï³óÝ»É áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝª Ùß³Ï»Éáõ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ·³Õ³÷³ñ-³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:
6. ÐÐ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý 25-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ÙñóáõÛÃÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙÇÝã¨
ë.Ã. ³åñÇÉÇ 30-Á:

è»Ïïáñ`

è. Ê. Ð³ÏáµÛ³Ý

ø³ñïáõÕ³ñ`

Ð. ¾. ØÏñïãÛ³Ý
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Գավառի պետական համալսարանի 2016թ. մարտի 3-ի ռեկտորատի նիստի

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Օրակարգ
Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
Քննաշրջանի ընթացքը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
2015-2016 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի
նախապատրաստման մասին
Ուսանողների և աշխատակիցների կարգապահության ու պատասխանատվության բարձրացման
կառուցակարգերի վերաբերյալ
Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
Ընթացիկ հարցեր:

Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 11 անդամներ:
1.Լսեցին – Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում:
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին առկա ուսուցման ֆակուլտետներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
ուղղությամբ իրականացված աշ[սատանքները, միջանկյալ քննությունների, առաջին լուծարային շրջանի
կազմակերպման և անցկացման, ուսանողների հաճախումների, ակադեմիական առաջադիմության,
մագիստրոսական թեզերի պատրաստման ընթացքի վերաբերյալ հարցեր:
2․Լսեցին - Քննաշրջանի ընթացքը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում:
/Զեկ.՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա. Ե. Համբարձումյան/
Ներկայացվեցին Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցած ուսանողների թիվը և
ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքները:
3․Լսեցին-2015-2016 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման
գործընթացի նախապատրաստման մասին հարցը։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ֆակուլտետներում 2015-2016 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ամփոփիչ
ատեստավորման գործընթացի նախապատրաստման աշխատանքների վերաբերյալ հարցեր։
4․Քննարկվեցին- Ուսանողների և աշխատակիցների կարգապահության ու պատասխանատվության
բարձրացման կառուցակարգերի վերաբերյալ հարցեր։
5․Լսեցին –Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ֆակուլտետներում ուսման վարձավճարի պարտք ունեցող ուսանողների վերաբերյալ
թվային տվյալներ։
6․Ընթացիկ հարցեր:
6․1 Լսեցին - ԳՊՀ www.gsu.sm պաշտոնական կայքի թարմացումների մասին հարցը:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Անդրադարձ կատարվեց ԳՊՀ պաշտոնական կայքում կատարված թարմացումներին, համալրումներին և
ընթացիկ աշխատանքներին:
6․2 Լսեցին – ԳՊՀ կրթաթոշակային ծրագրերի վերաբերյալ:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեցին Գավառի պետական համալսարանի սոցիալապես անապահով և բարձր առաջադիմություն
ունեցող ուսանողների ուսման վարձը մասամբ կամ լրիվ փոխհատուցող կրթական հիմնադրամների և
կրթաթոշակային ծրագրերի վերաբերյալ մանրամասներ:
6․3․ Լսեցին- ԳՊՀ Նիշանյան կրթավճար ծրագրում ներկայացված ուսանողների մասին հարցը։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/

Ծրագրից դուրս եկած, ինչպես նաև բանակից զորացրված ուսանողներին ծրագրում ներառելու վերաբերյալ
հարցեր։
6․4 Լսեցին - Ուսանողական խորհրդի կողմից կազմակերպված սպորտային միջոցառման մասին:
/Զեկ.` Ուսանողական խորհրդի նախագահ Ա․Ս․ Սինանյան/
Ներկայացվեցին բուհի ուսանողական խորհրդի և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հետ
համատեղ կազմակերպվող սպորտային միջոցառման վերաբերյալ մանրամասներ:

Որոշեցին․
1. ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված պաստառների մրցույթի աշխատանքները ներկայացնել
մինչև ս.թ. ապրիլի 30-ը։
2. Աշխատանքներ իրականացնել ԳՊՀ 2015-2016 ուսումնական տարվա անփոփիչ ատեստավորման
գործընթացը ժամանակացույցին համապատասխան կազմակերպման ուղղությամբ:
3. Ժամանակացույցին համապատասխան կազմակերպել Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի
քննությունները:
4. Հավաքագրել «Հայրենիքիս պաշտպանին» խորագրով նամակները՝ ուղղված զինվորներին։
5. Ուսանողական խորհրդի կազմակերպած միջոցառմանը մասնակից դարձնել ՀՀ Գեղարքունիքի
մարզի միջին-մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողական թիմերին։

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն ․ Վ ․ Մուրադյան
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Գավառի պետական համալսարանի 2016թ մարտի 10-ի ռեկտորատի նիստի

Օրակարգ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ԳՊՀ մասնակցությամբ §ԵՄ TEMPUS¦ ծրագրերի իրականացման ընթացքը
Ուսումնական գործընթացը և լուծարային շրջանը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
Քննաշրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
ՀՀ բուհերում §Դերակատարների էթիկայի կանոնագիրք¦ նախագծի քննարկում
ԳՊՀ թանգարանին և գրադարանին նվիրատվությունների մասին
Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
Ընթացիկ հարցեր:

Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 12 անդամներ:
1․Լսեցին- ԳՊՀ մասնակցությամբ ԵՄ TEMPUS ծրագրերի իրականացման ընթացքը։
/Զեկ․՝ ԳՊՀ ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր Ն․ Ա․ Կուտուզյան/
Ներկայացվեցին պրոֆեսորադասախոսական, վարչական անձնակազմի, ուսանողների շրջանում ծրագրերի
վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման և ակադեմիական շարժունության ծրագրերում նրանց
ներգրավվածության, ինչպես նաև ծրագրերի իրականացման ընթացքի ու ձեռքբերումների, խնդիրների
բացահայտման, հետագա անելիքների հստակեցման վերաբերյալ մանրամասներ։
2․Լսեցին- Ուսումնական գործընթացը և լուծարային շրջանը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում։
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին առկա ուսուցման ֆակուլտետներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները, միջանկյալ քննությունների, առաջին լուծարային շրջանի
կազմակերպման և անցկացման, ուսանողների հաճախումների, ակադեմիական առաջադիմության,
մագիստրոսական թեզերի պատրաստման ընթացքի վերաբերյալ հարցեր:
3․Լսեցին- Քննաշրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում։
/Զեկ.՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա. Ե. Համբարձումյան/
Ներկայացվեցին Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցած ուսանողների թիվը և
առաջադիմության արդյունքները։
4․Քննարկեցին-ՀՀ բուհերում «Դերակատարների էթիկայի կանոնագիրք¦ նախագծի վերաբերյալ
հարցեր։
5․Լսեցին- ԳՊՀ թանգարանին և գրադարանին նվիրատվությունների մասին հարցը։
/Զեկ.՝ ԳՊՀ գրադարանի վարիչ Ն․ Պետրոսյանը/
Ներկայացվեց ս․թ մարտի 5-ին Վարշամ Ավետիսյանի անվան պատմագիտական թանգարանին արված
նվիրատվության
վերաբերյալ։
Նվիրատվությունը
կատարել
էր
Իրավագիտություն
բաժնի
մագիստրատուրայի ուսանող Արկադի Միշայի Մանուկյանը, ով թանգարանին նվիրել էր Զանգեզուրի
ինքնապաշտպանական մարտերի մասնակից զինվորի թուրը։ Նշվեց նաև ԳՊՀ Գրադարանին 1450 կտոր
գրականության նվիրատվության մասին։
6․ Լսեցին –Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ áõëÙ³Ý í³ñÓÇ å³ñïù»ñÝ՝ Áëï µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ¨ Ïáõñë»ñÇ, ¹ñ³Ýó Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ։
7․Ընթացիկ հարցեր։
7․1 Լսեցին – §ԱՄՔՈՐ¦ հասարակական կազմակերպության կրթաթոշակային մրցույթի մասին
հարցը:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/

Ներկայացվեցին §ԱՄՔՈՐ¦ հասարակական կազմակերպության կողմից հայտարարած կրթաթոշակային
մրցույթի արդյունքները, նշվեց, որ ԳՊՀ առկա և հեռակա ուսուցման ֆակուլտետների բակալավրիատի և
մագիստրատուրայի 6 ուսանողների ուսման վարձը կփոխհատուցվի ծրագրի շրջանակում:
7․2 Լսեցին - ԳՊՀ կրթաթոշակային ծրագրերի վերաբերյալ:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեցին Գավառի պետական համալսարանի սոցիալապես անապահով և բարձր
առաջադիմություն ունեցող ուսանողների ուսման վարձը մասամբ կամ լրիվ փոխհատուցող կրթական
հիմնադրամների և կրթաթոշակային ծրագրերի վերաբերյալ մանրամասներ:
7․3 Լսեցին - Հաշվետու շաբաթվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների մասին:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեց հաշվետու շաբաթվա ընթացքում ԳՊՀ-ում կազմակերպված միջոցառումների վերաբերյալ
ամփոփ տեղեկատվություն:
7․4 Լսեցին –Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի /ԳԹԿ/ կողմից ուղարկված գրության մասին
հարցը:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեցին ԳԹԿ-ի կողմից ուղարկված գրության վերաբերյալ մանրամասներ, որի համաձայն 2016
թվականի միասնական քննությունների ընթացքում որպես կազմակերպիչ ներգրավված կլինեն Գավառի
պետական համալսարանի 9 ուսանողներ:
Որոշեցին.
1. Հետևողական լինել ուսման վարձերի՝ սահմանված ժամկետներում վճարման հարցում:
2. Ակադեմիական քաղաքականության վարչության կողմից ԳՊՀ ամբիոններում իրականացնել
ստուգումներ:
3. Շարունակել աշխատանքը հիմնադրամների և բարերարների հետ՝ ԳՊՀ սոցիալապես անապահով
ուսանողներիի ուսման վարձավճարների փոխհատուցման նպատակով։

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն ․ Վ ․ Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 6
Գավառի պետական համալսարանի 2016թ ապրիլի 2-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ԳՊՀ անդամակցած Եվրոպական Միության ծրագրերի իրականացման ընթացքը
արդյունքները
առա առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված 25 միջոցառումների իրականացման ծրագիրժամանակացույցի մասին
Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
Ընթացիկ հարցեր:

և

Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 13 անդամներ:
1․Լսեցին- ԳՊՀ անդամակցած Եվրոպական Միության ծրագրերի իրականացման ընթացքը և
արդյունքները։
/Զեկ․՝ ԳՊՀ վարչատնտեսական գծով պրոռեկտոր Ա․ Հ․ Ապրոյան/
Ü»ñÏ³Û³óí»óին Չեխիայի Հանրապետության Բրնո քաղաքի Մասարիկի Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý Ù»Ï³ÙëÛ³
·áñÍáõÕÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ¨ ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:
Կարևորվեց ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý «Erasmus Mundus. Alrakis 2» Íñ³·իñը։ Ներկայացվեցին
պրոֆեսորադասախոսական, վարչական անձնակազմի, ուսանողների շրջանում ծրագրերի վերաբերյալ
տեղեկատվության տարածման ծրագրերում նրանց ներգրավման հարցեր։
2․Լսեցին- Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում։
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին առկա ուսուցման ֆակուլտետներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները, միջանկյալ քննությունների, ուսանողների հաճախումների,
ակադեմիական առաջադիմության, մագիստրոսական թեզերի պատրաստման ընթացքի վերաբերյալ
հարցեր:
3․Լսեցին- Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում։
/Զեկ.՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա. Ե. Համբարձումյան/
Ներկայացվեցին Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցած ուսանողների թիվը և
առաջադիմության արդյունքները։
4․Քննարկեցին- ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված 25 միջոցառումների իրականացման
ծրագիր-ժամանակացույցը։
Ներկայացվեցին անկախության 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների ծրագիր ժամանակացույցը՝
ըստ առանձին ստորաբաժանումների իրականացնելու վերաբերյալ հարցեր։
5․ Լսեցին –Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ֆակուլտետներում ուսման վարձավճարի պարտք ունեցող և մասնակի մարում
իրականացրած ուսանողների վերաբերյալ թվային տվյալներ։

6․Ընթացիկ հարցեր:
6.1.Èë»óÇÝ - ¶äÐ ÏñÃ³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ëáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí ¨ µ³ñÓñ
³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓÁ Ù³ë³Ùµ Ï³Ù ÉñÇí ÷áËÑ³ïáõóáÕ ÏñÃ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ ¨ ÏñÃ³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ: «ՎիվաՍել-ՄՏՍ․ Կրթական ֆոնդ»
ծրագրում ներառված և 61-ից ցածր միավոր ունեցող ուսանողների ծրագրից դուրս գալու վերաբերյալ
մանրամասներ։
6.2. Èë»óÇÝ - Ð³ßí»ïáõ ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó Ñ³ßí»ïáõ ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ¶äÐ-áõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
³Ù÷á÷ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
6.3. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ – ²é³çÇÏ³ ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí»ÉÇù Ý»ñµáõÑ³Ï³Ý
³ñï³Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:

àñáß»óÇÝ.
1. Ð»ï¨»É ¶äÐ ¹³ë³Ù³ïÛ³ÝÝ»ñÇ պատշաճ Éñ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ:
2․ Ð»ï¨áÕ³Ï³Ý ÉÇÝ»É áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇª ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ í×³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ:
3․ Տեղեկացնել ուսանողներին §Հայ կñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³րկություն¦ կրթաթոշակային ծրագրի մասին։
4․ Ապահովել ուսանողների մասնակցությունը Բրիտանական ակումբի կողմից հայտարարված
«Ռոբինզո Կրուզո․ փորձառությո՞ւն, թե՞ կղզիացում» թեմայով ակնարկների մրցույթին։
5․ Դպրոց-µáõÑ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ կազմակերպել աշակերտների
³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ ¶äÐ, և մասնակցությունը իրենց նախընտրած դասընթացներին։
6. Հաստատել ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված 25 միջոցառումների ժամանակացույցը։
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Գավառի պետական համալսարանի 2016թ ապրիլի 7-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ
1. Ուսանողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության և քաղպաշտպանական կրթության մասին
2. Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
3. Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
4. Ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի նախապատրաստման մասին
5. Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
6. Ընթացիկ հարցեր:
Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 13 անդամներ:
1. Քննարկվեցին- Ուսանողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության և քաղպաշտպանական
կրթության մասին հարցեր։
Ներկայացվեցին
ուսանողների
ռազմահայրենասիրական
դաստիարակության
և
քաղպաշտպանական կրթության ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ հարցեր։
2.Լսեցին – Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում:
/Զեկ.` ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին առկա ուսուցման ֆակուլտետներում ուսումնական գործընթացի անխափան
կազմակերպման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներ և մագիստրոսական թեզերի պատրաստման
ընթացքի վերաբերյալ հարցեր:
3.Լսեցին – Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում:
/Զեկ.՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա. Ե. Համբարձումյան/
Ներկայացվեց հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում լուծարային շրջանի կազմակերպման և
անցկացման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
4. Լսեցին - Ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի նախապատրաստման մասին հարցը:
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեց 2015-2016 ուսումնական տարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ավարտական
կուրսերում ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների նախապատրաստման, մասնավորապես,
անձնական գործերի ամբողջացման, շրջիկ թերթիկների լրացման և արխիվում կատարված աշխատանքի
վերաբերյալ մանրամասներ։
5.Լսեցին - Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեց ֆակուլտետներում ուսման վարձերի հավաքագրման ընթացքը:

6․Ընթացիկ հարցեր:
6.1.Լսեցին - Վճարովի պրակտիկայի անցկացման վերաբերյալ հարցեր։:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
«Ժիրայր Նիշանյան» հիմնադրամ կրթավճար ծրագրի ուսանողների վճարովի պրակտիկայի
անցկացման վերաբերյալ հարցեր։
6․2․ Լսեցին – Բուհի կրթաթոշակային ծրագրերի ընթացիկ վիճակի մասին հարցեր:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեց բուհի կրթաթոշակային մի շարք ծրագրերի ընթացիկ վիճակը:

6․3․ Լսեցին – Հաշվետու շաբաթվա ընթացքում Գավառի պետական համալսարանում կազմակերպված
միջոցառումների մասին հարցը:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեց հաշվետու շաբաթվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների, ինչպես նաև
ծրագրվող հանդիպումների և դպրոցներից աշակերտների
այցելությունների վերաբերյալ ամփոփ
տեղեկատվություն:

Որոշեցին.
1.
Շարունակել ապահովել ներբուհական և արտահամալսարանական իրադարձությունների
լուսաբանումը։
2.
Ապահովել ուսանողների մասնակցությունը «Առաքելություն Արևելք» մարդասիրական օգնության
կազմակերպության կողմից ապրիլի 13-ին ԳՊՀ-ում կազմակերպվող ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ սեմինարին։
3.
Աշխատանքներ իրականացնել ԳՊՀ արխիվում ուսանողների անձնական գործերի ամբողջացման
ուղղությամբ:
4.
Պատրաստել նամակ «Շնորհակալ եմ հայ զինվոր» խորագրով։
5.
Աշխատանքներ իրականացնել ուսանողների ուսման վարձերի հավաքագրման ուղղությամբ։

Ռեկտոր`

Քարտուղար`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 8
Գավառի պետական համալսարանի 2016թ ապրիլի 14-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ
1․Արցախի Հանրապետությանը Գավառի պետական համալսարանի նյութական և
բարոյական աջակցության մասին
2․ Եվրոպայի Խորհրդի կրթության նախարարների 25-րդ համաժողովի մասին՝
«Ժողովրդավարության ապահովումը կրթության միջոցով, կրթության դերը ժողովրդավար
մշակույթի իրավասության զարգացման գործում¦ խորագրով
3․ Հայաստանի Հանրապետությունում Նոբելյան օրերի մասին
4․ Ուսումնական գործընթացը և միջանկյալ քննությունների ընթացքը առկա ուսուցման
ֆակուլտետներում
5․ Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
6․ 2015-2016 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի նախապատրաստման
ընթացքը
7․ Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
8․ Ընթացիկ հարցեր:
Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 12 անդամներ։
1․Քննարկեցին -Արցախի Հանրապետությանը Գավառի պետական համալսարանի նյութական և
բարոյական աջակցության մասին:
Ներկայացվեց պատերազմական գործողությունների ընթացքում Մարտակերտ քաղաքին պատճառված
մեծ չափերի վնասի մասին։ Նշվեց նաև ԳՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ Մարտակերտ քաղաքին
ուղարկված երկու հարյուր հիսուն քառակուսի մետր ապակու, ինչպես նաև ձմեռային ծածկոցների,
սննդամթերքի, տաք հագուստի, բժշկական և առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների
նվիրատվության մասին։
2․Լսեցին-Եվրոպայի Խորհրդի կրթության նախարարների 25-րդ համաժողովի մասին՝
«Ժողովրդավարության ապահովումը կրթության միջոցով, կրթության դերը ժողովրդավար մշակույթի
իրավասության զարգացման գործում¦ խորագրով:
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ռեկտոր Ռ. Խ. Հակոբյան/
Ներկայացվեց ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի ելույթը Եվրոպայի Խորհրդի կրթության
նախարարների 25-րդ համաժողովին՝ «Ժողովրդավարության ապահովումը կրթության միջոցով, կրթության
դերը ժողովրդավար մշակույթի իրավասության զարգացման գործում¦ խորագրով, նշվեց, որ այն նպատակ
ուներ կրթության միջոցով մարդկանց սովորեցնել ճանաչել աշխարհը, գործել և ակտիվ լինել, գիտակցել
գլոբալ հասարակության մեջ անձնական ինքնակառավարման կարևորությունը։
3․Քննարկվեցին - Հայաստանի Հանրապետությունում Նոբելյան օրերի արդյունքները։
/¼»Ï.ª áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý ·Íáí åñáé»Ïïáñ Ü. ². Îáõïáõ½Û³Ý/
Ներկայացվեցին Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպված
«Ոգեշնչվիր և ստեղծիր¦ կարգախոսով Նոբելյան օրերի ծրագիրը և արդյունքները։
4․Լսեցին - Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում:
/Զեկ.` ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին առկա ուսուցման ֆակուլտետներում ուսումնական գործընթացի և միջանկյալ
քննությունների կազմակերպման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները։
5․Լսեցին – Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում:
/Զեկ.՝ ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր Ն. Ա. Կուտուզյան/

Ներկայացվեց հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում լուծարային շրջանի կազմակերպման և անցկացման
վերաբերյալ տեղեկատվություն:
6․Լսեցին - Ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի նախապատրաստման մասին հարցը:
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեց 2015-2016 ուսումնական տարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ավարտական
կուրսերում ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների նախապատրաստման, մասնավորապես,
մասնագիտական հանձնաժողովների կազմերի հստակեցման, անձնական գործերի ամբողջացման, շրջիկ
թերթիկների լրացման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
7․Լսեցին - Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը:
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ֆակուլտետներում ուսման վարձերի հավաքագրման ուղղությամբ իրականացվող
աշխատանքները:
8․Ընթացիկ հարցեր:
8․1․Քննարկվեցին – ՀՀ պետական տոնացույցին համապատասխան՝ ԳՊՀ աշխատանքային և ոչ
աշխատանքային օրերը հստակեցնելու վերաբերյալ հարցեր:
8․ 1․ Քննարկվեցին- Հայ կրթական հիմնարկության կողմից հայտարարած կրթաթոշակների տրամադրման
մրցույթի վերաբերյալ մանրամասներ, նշվեց, որ մրցույթին հայտ են ներկայացրել ԳՊՀ 30 ուսանող։
8․ 3․ Քննարկեցին-ԳՊՀ էլեկտրոնային ուսուցման «E-Learning.GSU» համակարգի բարելավման ընթացքի
վերաբերյալ հարցեր։
8․ 4․ Քննարկվեցին- «Յուքոմ» ընկերության Գավառի սպասարկման կենտրոնում առկա թափուր
աշխատատեղի վերաբերյալ հայտարարությունը ուսանողների շրջանում տարածելու վերաբերյալ հարցեր։

Որոշեցին.
1․ Օրակարգի ընթացիկ հարցերի 8.1 ենթակետի համաձայն՝ ապրիլի 24-ը և մայիսի 29-ը /մայիսի 28-ի
փոխարեն/, հունիսի 5-ը /մայիսի 1-ի փոխարեն/ հայտարարել ոչ աշխատանքային օրեր, որին
համապատասխան՝ տվյալ օրերի դասերը լրացնել սահմանված կարգով:
2․ ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված միջոցառումները կազմակերպել ժամանակացույցին
համապատասխան և լուսաբանել։
3․ Շարունակել դպրոց – բուհ համագործակցությունը «Համալսարանը՝ դպրոցներին» ծրագրի
շրջանակներում, աշակերտների գործնական դասընթացները կազմակերպել ԳՊՀ բնագիտական
ֆակուլտետի լաբորատորիայում։

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 9
Գավառի պետական համալսարանի 2016թ ապրիլի 21-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ

1. ԱՄՆ-ի Կոնեկտիկուտ նահանգի Եյլի համալսարանի փորձի ներկայացում
2. Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
3. Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
4. 2015-2016 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի նախապատրաստման մասին
5. Սրբոց Վարդանանց և Սրբոց Թարգմանչաց տոներին նվիրված միջոցառումների նախապատրաստման
մասին
6. ԳՊՀ-ում ֆինանսական կարգապահության ապահովման կառուցակարգերի մասին
7. Ընթացիկ հարցեր:

Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 14 անդամներ։

1.Լսեցին- ԱՄՆ-ի Կոնեկտիկուտ նահանգի Եյլի համալսարանի փորձի ներկայացում։
/Զեկ.՝ Միջազգային ծրագրերի գծով որակի ապահովման բաժնի մասնագետ Ս. Խաչատրյանը/
Ներկայացվեց ս․ թ․ ապրիլի 1-ին կայացած հանդիպման վերաբերյալ մանրամասներ. Եյլի
համալսարանի գերազանցության փորձը, «Համալսարան-դպրոց», «Համալսարան-շրջանավարտ-դպրոց»
կամավորական փոխգործակցությունը։ Կարևորվեց քաղաքացիական հասարակության ձևավորման
գործընթացում համալսարանի դերակատարությունը՝ առաջնային համարելով կամավորության մշակույթի
առակայությունը տվյալ տարածաշրջանում, և, մասնավորապես, համալսարանում:
2․ Լսեցին - Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում հարցը։
/Զեկ․՝ ԳՊՀ ֆակուլտետի դեկաններ/
Ներկայացվեցին առկա ուսուցման ֆակուլտետներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները։
3.Լսեցին – Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում:
/Զեկ.՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա. Ե. Համբարձումյան/
Ներկայացվեց հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում լուծարային շրջանի կազմակերպման և անցկացման
վերաբերյալ տեղեկատվություն։
4․ Լսեցին-2015-2016 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի նախապատրաստման մասին
հարցը։
/Զեկ․ ՝ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեց 2015-2016 ուսումնական տարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ավարտական
կուրսերում ամփոփիչ ատեստավորման քնությունների նախապատրաստման, մասնավորապես,
մասնագիտական հանձնաժողովների կազմերի հստակեցման, անձնական գործերի ամբողջացման,
դիպլոմայինների նախապաշտպանության և խորհրդատվությունների վերաբերյալ հարցեր։
5.Քննարկվեցին- Սրբոց Վարդանանց և Սրբոց Թարգմանչաց տոներին նվիրված միջոցառումների
պլանավորման և կազմակերպման վերաբերյալ հարցեր։
6. Քննարկվեցին - ԳՊՀ-ում ֆինանսական կարգապահության ապահովման կառուցակարգերի մասին
հարցեր։

7. Ընթացիկ հարցեր:
7.1 .Èë»óÇÝ – ¶äÐ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùÇ և ԳՊՀ ֆեյսբուքյան էջի Ñ³Ù³ÉñáõÙÝ»ñի մասին հարցեր։
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó ¶äÐ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùÇ «ÜáñáõÃÛáõÝÝ»ñ» հատվածամասի ¨ ֆեյսբուքյան
Ã³ñÙ³óáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÉñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³éáï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:

էջի

7.2.Èë»óÇÝ- Ժիրայր Նիշանյան հիմնադրամի կրթավճար ծրագրում ներառված և շրջանավարտ ուսանողների
վճարովի պրակտիկայի վերաբերյալ հարցեր։
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ներկայացվեցին «Ժիրայր Նիշանյան հիմնադրամի կրթավճար» ծրագրի վճարովի պրակտիկայի հայտ
ներկայացրած և արդեն ընտրված ուսանողների վերաբերյալ հարցեր։
7.3. . Քննարկվեցին- §Հայ կñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³րկություն¦ կրթաթոշակային ծրագրին դիմած 40 ուսանողների
վերաբերյալ հարցեր։
7.4. Քննարկվեցին«Յուքոմ» ընկերության Գավառի սպասարկման կենտրոնում առկա թափուր
աշխատատեղի համար դիմած ուսանողների վերաբերյալ հարցեր։

Որոշեցին.
1. Շարունակել ապահովել ներբուհական և արտահամալսարանական իրադարձությունների օպերատիվ
լուսաբանումը։
2. Օրակարգի հարցերի 5-րդ կետի համաձայն՝ միջոցառումների ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել
ապրիլի 27-ը։
3. Աշխատանքներ իրականացնել նոր մասնագիտությունների ուսումնական պլանների մշակման ուղղությամբ։
4. Շարունակել դպրոց – բուհ համագործակցությունը և «Համալսարանը՝ դպրոցներին» ծրագրի
շրջանակներում մարզի դպրոցների աշակերտների՝ ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության,
աշխարհագրության գործնական աշխատանքները կազմակերպել ԳՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի
լաբորատորիայում։
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Գավառի պետական համալսարանի 2016թ մայիսի 5-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ
1. Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
2. Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
3. 2015-2016 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման նախապատրաստման ընթացքը
4. 2016թ. առկա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ընդունելության մասին
5. Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
6. Ընթացիկ հարցեր:

Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 12 անդամներ։

1.Լսեցին – Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում:
/Զեկ.` ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին առկա ուսուցման ֆակուլտետներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պատրաստման ընթացքի
վերաբերյալ հարցեր:
2․Լսեցին- Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում։
/Զեկ.՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա. Ե. Համբարձումյան/
Ներկայացվեցին Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցած ուսանողների թիվը և
առաջադիմության արդյունքները։
3․Լսեցին - 2015-2016 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման նախապատրաստման ընթացքը։
/Զեկ.` ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեց 2015-2016 ուսումնական տարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ավարտական
կուրսերում ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների նախապատրաստման, մասնավորապես,
մասնագիտական հանձնաժողովների կազմերի հստակեցման, անձնական գործերի ամբողջացման, շրջիկ
թերթիկների լրացման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն։
4․Քննարկեցին- 2016թ.
վերաբերյալ հարցեր:

առկա

ուսուցման

բակալավրիատի

և

մագիստրատուրայի

ընդունելության

5․Լսեցին –Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ֆակուլտետներում ուսման վարձավճարի պարտք ունեցող ուսանողների վերաբերյալ
տվյալներ, նրանց ընտանիքների սոցիալական վիճակը և քննարկեցին աջակցության հնարավոր ուղիները:

6. Ընթացիկ հարցեր:
6. 1. Լսեցին- Անկախության 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների մասին հարցեր։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեց ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված 25 միջոցառումների ցանկը և անդրադարձ
կատարվեց արդեն կայացած միջոցառումներին։

6.2.Լսեցին- Ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի նախապաշտպանության վերաբերյալ
հարցեր։
/Զեկ.` ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացրին ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի նախապաշտպանության
վերաբերյալ մանրամասներ։

Որոշեցին.
1. Շարունակել ԳՊՀ-դպրոցներ համագործակցության ծրագրերի իրականացումը, և Գեղարքունիքի
մարզի դպրոցների տնօրեններին ուղարկել համագործակցության առաջարկներ՝ դպրոցների
աշակերտների բնագիտական առարկաների գործնական աշխատանքները համալսարանի
բնագիտական լաբորատորիայում կազմակերպելու նպատակով։
2. Հաստատել 2015-2016 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների և
բողոքարկման հանձնաժողովների կազմերը, քննական ժամանակացույցը։
3. Շարունակել շաբաթվա ընթացքում կայացած միջոցառումների լուսաբանումը, ուսանողների, ԳՊՀ
ներքին ու արտաքին շահառուների իրազեկումը։
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Գավառի պետական համալսարանի 2016թ մայիսի 12-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ԳՊՀ անդամակցած Եվրոպական Միության ծրագրերի ընթացքը
Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
Լուծարային շրջանը հեռական ուսուցման ֆակուլտետում
2015-2016 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը
Ուսանողների ֆինանսական կարգապահության ապահովման խնդիրները
Ընթացիկ հարցեր։

Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 10 անդամներ:
1․ Լսեցին - ԳՊՀ անդամակցած Եվրոպական Միության ծրագրերի ընթացքը։
/Զեկ․՝ ԳՊՀ վարչատնտեսական գծով պրոռեկտոր Ա․ Հ․ Ապրոյան/
Ներկայացվեցին Եվրոպական Միության «Erasmus Mundus. Alrakis 2» և «Docmen» երկաստիճան
նորարարական ուսումնական ծրագրերի և պրոֆեսորադասախոսական, վարչական անձնակազմի,
ուսանողների շրջանում դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման և ներգրավման վերաբերյալ
հարցեր։
2. Լսեցին - Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում հարցը։
/Զեկ.` ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին առկա ուսուցման ֆակուլտետներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները։
3. Լսեցին -Լուծարային շրջանը հեռական ուսուցման ֆակուլտետում։
/Զեկ.՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա. Ե. Համբարձումյան/
Ներկայացվեցին Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցած ուսանողների թիվը և
առաջադիմության արդյունքները։
4. Լսեցին - 2015-2016 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը։
/Զեկ.` ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեց 2015-2016 ուսումնական տարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ավարտական
կուրսերում ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների նախապատրաստման վերաբերյալ տեղեկատվություն։
5. Քննարկեցին- Ուսանողների ֆինանսական կարգապահության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ
հարցեր։

6․Ընթացիկ հարցեր:
6.1.Լսեցին - ԳՊՀ «Ժիրայր Նիշանյան հիմնադրամի» կրթավճար ծրագրի մասնագիտական պրակտիկա
անցնող ուսանողների մասին հարցը։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեցին «Ժիրայր Նիշանյան» կրթավճար ծրագրում մասնագիտական պրակտիկա հայտ
ներկայացրած ուսանողների անունները, ինչպես նաև Նիշանյան կրթավճար ծրագրի մասնագիտական
պրակտիկայի վերաբերյալ հարցեր։
Որոշեցին.

1. 2015-2016 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը կազմակերպել
սահմանված կարգի և հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան։
2. Հաստատված ուսումնական պլաններին համապատասխան՝ լիարժեք կատարել առարկայական
ծրագրերը,
բոլոր
ամբիոններում
և
դեկանատներում
ապահովել
պատշաճ
փաստաթղթաշրջանառություն։
3. Շարունակել համագործակցությունը ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի դպրոցների հետ։

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 12
Գավառի պետական համալսարանի 2016թ մայիսի 19-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Իսպանիայի Լա Կոռունա համալսարան գործուղման արդյունքների մասին
ԳՊՀ աշխատակիցների առողջության և գույքի ապահովագրության մասին
Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
2015-2016 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի մասին
Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
Ընթացիկ հարցեր։

Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 10 անդամներ:
1. Լսեցին- Իսպանիայի Լա Կոռունա համալսարան գործուղման արդյունքների մասին հարցեր։
/Զեկ․՝ ԳՊՀ վարչատնտեսական գծով պրոռեկտոր Ա․ Հ․ Ապրոյան/
Ներկայացվեցին
ԵՄ «TEMPUS: RETHINK» ծրագրի շրջանակում ԳՊՀ «Բնապահպանություն և
բնօգտագործում» մասնագիտության գծով Իսպանիայի Լա Կոռունայի համալսարանի հետ կրկնակի
դիպլոմների շնորհման երկկողմ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ մանրամասներ։
2. Քննարկեցին- ԳՊՀ աշխատակիցների առողջության և գույքի ապահովագրության մասին հարցեր։
Ներկայացվեցին ապահովագրական կազմակերպությունների առաջարկները և ապահովագրության
պայմանները:
3. Լսեցին - Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում։
/Զեկ.` ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին առկա ուսուցման ֆակուլտետներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները։
4. Լսեցին- Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում։
/Զեկ.՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա. Ե. Համբարձումյան/
Ներկայացվեցին Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցած ուսանողների թիվը և
առաջադիմության արդյունքները։
5. Լսեցին -2015-2016 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի մասին։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ֆակուլտետներում 2015-2016 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ամփոփիչ
ատեստավորման վերաբերյալ հարցեր։
6. Լսեցին –Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ֆակուլտետներում ուսման վարձավճարի պարտք ունեցող ուսանողների վերաբերյալ
թվային տվյալներ։
7․Ընթացիկ հարցեր:
7.1.Լսեցին - «Հրայր և Աննա Հովնանյան» հիմնադրամին հայտ ներկայացրած ուսանողների վերաբերյալ
մանրամասներ։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/

Ներկայացվեցին
«Հրայր
մասնակցության պայմանները։

և

Աննա

Հովնանյան»

հիմնադրամի

կրթաթոշակային

առաջարկը,

7.2.Քննարկեցին -Հայ կրթական հիմնարկության կողմից հայտարարած կրթաթոշակների մրցույթի
վերաբերյալ մանրամասներ։
7․ 3 Լսեցին - ԳՊՀ www.gsu.sm պաշտոնական կայքի թարմացումների վերաբերյալ հարցեր:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Անդրադարձ կատարվեց ԳՊՀ պաշտոնական կայքում կատարված թարմացումներին, համալրումներին
և ընթացիկ աշխատանքներին:

Որոշեցին.
1. Աշխատանքներ կատարել Իսպանիայի Լա Կոռունա համալսարանի հետ համատեղ ծրագիր
իրականացնելու ուղղությամբ։
2. ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները քննարկել 2016 թ․ հունիսի 18ին՝ ԳՊՀ գիտական խորհրդի նիստում՝ ընթացիկ ռեկտորատի նիստերում ներկայացնելով միջանկյալ
արդյունքները։
3. Շարունակել աշխատանքը հիմնադրամների և բարերարների հետ՝ ԳՊՀ սոցիալապես անապահով
ուսանողներիի ուսման վարձավճարների փոխհատուցման նպատակով։

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 13
Գավառի պետական համալսարանի 2016թ մայիսի 26-ի ռեկտորատի ընդլայնված նիստի
Օրակարգ

1. ԳՊՀ ուսանողական խորհրդի գործունեության հաշվետվություն
2. Եվրոպական Միության «TEMPUS: LeAGUe» ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին
3. Ուսումնական գործընթացը և երկրորդ միջանկյալ քննությունները առկա ուսուցման
ֆակուլտետներում
4. 2015-2016 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը առկա և հեռակա
ուսուցման ֆակուլտետներում
5. Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում 2016 թ․ ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի դասընթացի
նախապատրաստման մասին
6. Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
7. Ընթացիկ հարցեր։

Նիստին մասնակցոմ էին ԳՊՀ ռեկտորատի 26 անդամներ:

1. Լսեցին- ԳՊՀ ուսանողական խորհրդի գործունեության հաշվետվության մասին հարցեր։
/Զեկ.` Ուսանողական խորհրդի նախագահ Ա․Ս․ Սինանյան/
Ներկայացվեցին ԳՊՀ ՈւԽ կառուցվածքի, կազմի, ինչպես նաև ընթացիկ աշխատանքների
վերաբերյալ հարցեր։
2. Լսեցին- Եվրոպական Միության «TEMPUS: LeAGUe» ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին
հարցեր։
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ռեկտոր Ռ. Խ. Հակոբյան/
Ներկայացվեցին Եվրոպական Միության «TEMPUS: LeAGUe» ծրագրի իրականացման ընթացքի
վերաբերյալ մանրամասներ։
3. Լսեցին- Ուսումնական գործընթացը և երկրորդ միջանկյալ քննությունները առկա ուսուցման
ֆակուլտետներում։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին առկա ուսուցման ֆակուլտետներում ուսումնական գործընթացը և երկրորդ
միջանկյալ քննությունների ընթացքը։
4. Քննարկեցին- 2015-2016 ուսումնական տարվա առկա և հեռակա ուսուցման ֆակուլտետների
ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի վերաբերյալ հարցեր։
5. Լսեցին- Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում 2016 թ․ ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի
դասընթացի նախապատրաստման մասին հարցեր։
/Զեկ.՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա. Ե. Համբարձումյան/
Ներկայացվեցին հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի 2016 թ․ ուսումնական տարվա երկրորդ
կիսամյակի դասերի կազմակերպման, դասացուցակների կազմման, լսարանների հստակեցման, ԳՊՀ
էլեկտրոնային ուսուցման «E- learning GSU» համակարգի առարկայական տիրույթներում համապատասխան
տեղեկատվության համալրման վերաբերյալ հարցեր։
6. Լսեցին- Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/

Ներկայացվեցին ֆակուլտետներում ուսման
իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ մանրամասներ։

վարձերի

հավաքագրման

ուղղությամբ

7. Ընթացիկ հարցեր:
7.1. Լսեցին - ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածուի տպագրության
հարցը։
7.2.Քննարկեցին - Հայ կրթական հիմնարկության կողմից
մրցույթին դիմած ԳՊՀ 55 ուսանողների վերաբերյալ մանրամասներ։

հայտարարած

կրթաթոշակների

7.3.Քննարկեցին – Ուսանողական գիտական ընկերության հաշվետվության վերաբերյալ մանրամասներ։
7.4.Լսեցին- «Հրայր և Աննա Հովնանյան» հիմնադրամին հայտ ներկայացրած ուսանողների վերաբերյալ
մանրամասներ։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայցվեցին «Հրայր և Աննա Հովնանյան» հիմնադրամին դիմած շուրջ 114 ուսանողների
վերաբերյալ մանրամասներ։

Որոշեցին.
1. Սահմանված կարգով նախապատրաստել 2016 թ․ ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի
հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի դասընթացը։
2. Տպագրության պատրաստել ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների
ժողովածուն։
3. Պատշաճ կերպով նախապատրաստել դիպլոմների միջուկները և հավելվածները։

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 14
Գավառի պետական համալսարանի 2016թ հունիսի 2-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ

1. Ուսանողական գիտական ընկերության գործունեության հաշվետվություն (Զեկուցող՝ Ն. Միրիբյան)
2. Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
3. Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի 2016 թվականի երկրորդ կիսամյակի դասերի նախապատրաստական
աշխատանքների մասին
4. Ընթացիկ հարցեր:

Նիստին մասնակցոմ էին ԳՊՀ ռեկտորատի 16 անդամներ:

1. Լսեցին- Ուսանողական գիտական ընկերության գործունեության հաշվետվության մասին։
/Զեկ.` Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ Ն․ Միրիբյան/
Ներկայացվեցին ԳՊՀ ՈւԳԸ կառուցվածքի, կազմի, ինչպես նաև կազմակերպված
միջոցառումների վերաբերյալ մանրամասներ։
2. Լսեցին- Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում հարցը։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեց առկա ուսուցման ֆակուլտետներում ուսումնական ընթացքը։
3. Քննարկեցին- Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի 2016 թվականի երկրորդ կիսամյակի դասերի
նախապատրաստական աշխատանքների մասին հարցեր։
4. Ընթացիկ հարցեր:
4.1․ Լսեցին- «Ժիրայր Նիշանյան» հիմնադրամ կրթավճար ծրագրում ընդգրկված կրթաթոշակառուների
մասին։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեցին «Ժիրայր Նիշանյան» հիմնադրամ կրթավճար ծրագրի շրջանակում 2016-2017
ուսումնական տարվա համար ուսանողների վերահաստատումների վերաբերյալ հարցեր։
4.2․ Լսեցին- 2016-2017 ուսումնական տարվա համար Հայ կրթական հիմնարկության կրթաթոշակային
ծրագրի ավարտի մասին։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեցին Հայ կրթական հիմնարկության կողմից հայտարարված կրթաթոշակների
տրամադրման մրցույթի վերաբերյալ մանրամասներ։
4.3. Քննարկեցին- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ, Ծաղկաշեն և Գեղարքունիք գյուղերի
միջնակարգ դպրոցների աշակերտների ԳՊՀ այցի վերաբերյալ մանրամասներ։

Որոշեցին.
1. Սահմանված կարգով
աստիճանաշնորհումը։

կազմակերպել

2015-2016

ուսումնական

տարվա

շրջանավարտների

2. Բոլոր կրթաթոշակային ծրագրերի մասին իրազեկել
տեղեկատվության բոլոր միջոցները։
3. Ապահովել
հստակ
փաստաթղթաշրջանառություն
ստորաբաժանումներում։

ԳՊՀ
ԳՊՀ

ուսանողներին՝
բոլոր

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան

օգտագործելով

կառուցվածքային
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Գավառի պետական համալսարանի 2016թ հունիսի 9-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ
1.
2.
3.
4.

Ուկրաինայի Հանրապետության Օդեսա քաղաք գործուղման արդյունքների մասին
Ուսումնական գործընթացը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
Քննաշրջանի ընթացքը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
ԳՊՀ էլեկտրոնային ուսուցման (E-Learning.GSU) համակարգի վերանայման և արդիականացման
հարցը
5. ԳՊՀ էլեկտրոնային գրադարանի (E-Learning.GSU) համալրման հարցը
6. Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
7. Ընթացիկ հարցեր։

Նիստին մասնակցոմ էին ԳՊՀ ռեկտորատի 13 անդամներ:

1. Լսեցին- Ուկրաինայի Հանրապետության Օդեսա քաղաք գործուղման արդյունքների մասին:
/Զեկ․՝ ԳՊՀ վարչատնտեսական գծով պրոռեկտոր Ա․ Հ․ Ապրոյան/
Ներկայացվեցին ս. թ. հունիսի 1-ից 4-ը Ուկրաինայի Հանրապետության Օդեսա քաղաքում
Եվրամիության՝(EU Tourism Paths of the Black Sea Region) «Սևծովյան տարածաշրջանի տուրիզմի
ուղիներ» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցած հաշվետու հանդիպման վերբերյալ հարցեր:
2. Լսեցին- Ուսումնական գործընթացը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում։
/Զեկ.՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա. Ե. Համբարձումյան/
Ներկայացվեցին հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում 2016 թ․ 2-րդ կիսամյակի ուսումնական
գործընթացի մեկնարկի և ընթացքի վերաբերյալ հարցեր։
3. Լսեցին- Քննաշրջանի ընթացքը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին նախապես կազմված ժամանակացույցի համաձայն անցկացված քննաշրջանի
արդյունքները, ինչպես նաև քննություններին չներկայացած, առարկայական պարտքեր ունեցող
ուսանողների վերաբերյալ տեղեկատվություն։
4. Քննարկեցին- ԳՊՀ էլեկտրոնային ուսուցման (E-Learning.GSU) համակարգի վերանայման, ինչպես
նաև արդիականացման հարցի վերաբերյալ մանրամասներ։
5. Քննարկեցին- ԳՊՀ էլեկտրոնային գրադարանի (E-Learning.GSU) համալրման հարցի վերաբերյալ
մանրամասներ։
6. Լսեցին- Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ֆակուլտետներում ուսման վարձերի հավաքագրման մասին հարցեր։
8. Ընթացիկ հարցեր։
8. 1 Լսեցին- «ԱՄՔՈՐ Հայաստան բարեգործական» կազմակերպության մասին։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեցին «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպության
կողմից հայտարարած 2016-2017 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի կրթաթոշակների
տրամադրման մրցույթի վերաբերյալ մանրամասներ։

8. 2 Քննարկեցին- 2016թ․ դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման նպատակով
համալսարանից` որպես ջոկատավարներ ուսանողների ներգրավվման հարցի վերաբերյալ
մանրամասներ։
8. 3 Լսեցին- «Թևեր տուր քո մտահղացումներին» մրցույթի մասին հարցեր։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեցին «Թևեր տուր քո մտահղացումներին» ուսանողների՝ մրցույթին մասնակցելու
վերաբերյալ մանրամասներ։

Որոշեցին.
1. Եվրամիության՝ «Սևծովյան տարածաշրջանի տուրիզմի ուղիներ» (EU Tourism Paths of the Black Sea
Region) ծրագրի շրջանակներում հերթական աշխատաժողովը կազմակերպել ԳՊՀ-ում։
2. Հետևել դասամատյանների լրացման ընթացքին։
3. Օրակարգի ընթացիկ հարցերի 8․ 1 ենթակետի համաձայն՝ տեղեկացնել ուսանողներին,
համապատասխան հայտարարությունը փակցնել ԳՊՀ 3 մասնաշենքերում, տեղադրել ԳՊՀ
ֆեյսբուքյան էջում։
4. Շարունակել ապահովել ներբուհական և արտահամալսարանական իրադարձությունների
լուսաբանումը բոլոր միջոցներով։

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան
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Գավառի պետական համալսարանի 2016թ հունիսի 16-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ուսումնական գործընթացը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
Քննաշրջանի ընթացքը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
2015-2016 ուսումնական տարվա շրջանավարտների դիպլոմների շնորհման մասին
2016-2017 ուսումնական տարվա նախապատրաստման մասին
Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
Ընթացիկ հարցեր:

Նիստին մասնակցոմ էին ԳՊՀ ռեկտորատի 12 անդամներ:

1. Լսեցին- Ուսումնական գործընթացը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում։
/Զեկ.՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա. Ե. Համբարձումյան/
Ներկայացվեցին հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում 2015-2016 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի
ուսումնական գործընթացի վերաբերյալ մանրամասներ։
2. Լսեցին- Քննաշրջանի ընթացքը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին առկա ուսուցման ֆակուլտետներում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի
բոլոր կուրսերում 20015-2016 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի քննությունների հանձնման,
ուսանողների առաջադիմության վերաբերյալ թվային տվյալներ։
3. Քննարկեցին- 2015-2016 ուսումնական
վերաբերյալ մանրամասներ։

տարվա

շրջանավարտների

դիպլոմների

շնորհման

4. Քննարկեցին - 2016-2017 ուսումնական տարվա նախապատրաստման, առարկայական ծրագրերի,
ուսումնական պլանների լրամշակման վերաբերյալ հարցեր։
5. Լսեցին- Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ֆակուլտետներում ուսման վարձերի
իրականացվող աշխատանքները։

հավաքագրման

ուղղությամբ

6. Ընթացիկ հարցեր:
6․1 Լսեցին - ԳՊՀ www.gsu.sm պաշտոնական կայքի թարմացումների մասին հարցը:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Անդրադարձ կատարվեց ԳՊՀ պաշտոնական կայքում կատարված թարմացումներին,
համալրումներին և ընթացիկ աշխատանքներին:
6. 2 Լսեցին- «Ժիրայր Նիշանյան» հիմնադրամ կրթավճար ծրագրում ընդգրկված կրթաթոշակառուների
մասին։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Քննարկվեցին «Ժիրայր Նիշանյան» հիմնադրամ կրթավճար ծրագրի շրջանակում 2016-2017
ուսումնական տարվա համար ուսանողների վերահաստատումների վերաբերյալ հարցեր։

Որոշեցին.
1. Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում ուսումնական գործընթացը կազմակերպել և միջանկյալ
քննությունները անցկացնել սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան։
2. Հետևել առկա ուսուցման ֆակուլտետներում քննաշրջանի ընթացքին։
3. 2015-2016 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցմա ֆակուլտետների շրջանավարտների դիպլոմները
շնորհել 2016 թ․ հուլիսի 5-ին։

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան
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Գավառի պետական համալսարանի 2016թ հունիսի 23-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ

1. ԳՊՀ 2016-2021 թթ. ռազմավարական ծրագրի իրականացման գործողությունների
արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների վերաբերյալ
2. Բակալավրիատում և մագիստրատուրայում մասնագիտական կրթական ծրագրերի 2016-2017
ուսումնական տարվա ուսումնական պլանների վերաբերյալ
3. 2016-2017 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների մասին
4. Ուսումնական գործընթացը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
5. Ընթացիկ հարցեր:

Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 13 անդամներ:

1. Քննարկվեցին- ԳՊՀ 2016-2021 թթ. ռազմավարական ծրագրի իրականացման գործողությունների
արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների վերաբերյալ հարցեր։
2. Քննարկեցին- Բակալավրիատում և մագիստրատուրայում մասնագիտական կրթական ծրագրերի
2016-2017 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանների ուղղությամբ իրականացվող
աշխատանքների վերաբերյալ հարցեր։
3. Քննարկվեցին- 2016-2017 ուսումնական տարվա նախապատրաստման գործընթացի, իրականացվող
աշխատանքների վերաբերյալ հարցեր։
4. Լսեցին- Ուսումնական գործընթացը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում։
/Զեկ.՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա. Ե. Համբարձումյան/
Ներկայացվեց Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի ուսանողների հաճախումների վերահսկման,
անհատական աշխատանքների և միջանկյալ քննությունների, ներբուհական տեղափոխությունների
կազմակերպման վերաբերյալ տեղեկատվություն։
5. Ընթացիկ հարցեր:
5. 1 Լսեցին- ԳՊՀ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի շրջանավարտների դիպլոմների միջուկների
տպագրման աշխատանքների մասին։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ԳՊՀ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի շրջանավարտների դիպլոմների
միջուկների տպագրման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները։
5. 2 Քննարկեցին- 2015-2016 ուսարվա դիպլոմների հանդիսավոր հանձման արարողության վերաբերյալ
հարցեր։
6. Քննարկեցին ԵՄ «BLACK SEA» ծրագրի ընթացքը և աշխատանքային փաթեթները։
Որոշեցին․
1. Աշխատանքներ իրականացնել 2016-2017 ուսումնական տարվա մագիստրատուրա ընդունված
ուսանողների անձնական գործերի ամբողջականացման, համապատասխան պայմանագրի կնքման,
ուսման վարձերի վճարման ուղղությամբ։

2. Հետևողական լինել Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի բոլոր կուրսերի դասամատյանների ճշգրիտ
վարմանը։
3. 2016թ․ հուլիսի 4-ից 6-ը կազմակերպել ԵՄ «BLACK SEA» ծրագրի շրջանակում կայանալիք
աշխատաժողովը, ապահովել աշխատաժողովի լուսաբանումը և արդյունքների տարածումը։

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան
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Գավառի պետական համալսարանի 2016թ հուլիսի 7-ի ռեկտորատի ընդլայնված նիստի
Օրակարգ
1. Գավառի պետական համալսարանը պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից հիմնադրամի
վերակազմակերպելու հետ կապված աշխատանքների մասին
2. ԳՊՀ ֆակուլտետների ռազմավարական ծրագրերի իրականացման արդյունավետության ցուցիչների
ներկայացում
3. 2015-2016 ուսումնական տարվա ավարտին ԳՊՀ ուսանողների շրջանում իրականացված
հարցումների արդյունքների վերլուծություն, թույլ կողմերի հաղթահարման կառուցակարգերի
ներկայացում
4. Եվրոպական Միության Տեմպուս «LeAGUe» ծրագրի շրջանակներում «Շարունակական կրթության
գաղափարը և շարունակական կրթական ծրագրերի իրականացումը որպես ԳՊՀ ռազմավարական
ծրագրի բաղկացուցիչ մաս» թեմայի քննարկում
5. Ընթացիկ հարցեր

Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 26 անդամներ:
1. Քննարկեցին- Գավառի պետական համալսարանը պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից
հիմնադրամի վերակազմակերպելու հետ կապված աշխատանքների վերաբերյալ հարցեր։
2. Լսեցին- ԳՊՀ ֆակուլտետների ռազմավարական ծրագրերի իրականացման արդյունավետության
ցուցիչների ներկայացման մասին հարցեր։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ԳՊՀ ֆակուլտետների ռազմավարական ծրագրերի իրականացման
արդյունավետության ցուցիչների արդյունքները, ինչպես նաև նշվեց այդ ցուցիչների բարելավման
աշխատանքների կազմակերպման շուրջ հարցեր։
3. Լսեցին- 2015-2016 ուսումնական տարվա ավարտին ԳՊՀ ուսանողների շրջանում իրականացված
հարցումների արդյունքների վերլուծություն, թույլ կողմերի հաղթահարման կառուցակարգերի
վերաբերյալ հարցը։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ուսանողների կողմից 2015-2016 ուսումնական տարվա կատարված
հարցումների արդյունքները, նշվեցին թույլ կողմերի հաղթահարման կառուցակարգերի բարելավման
մասին հարցեր։
4. Լսեցին- Եվրոպական Միության Տեմպուս «LeAGUe» ծրագրի շրջանակներում «Շարունակական
կրթության գաղափարը և շարունակական կրթական ծրագրերի իրականացումը որպես ԳՊՀ
ռազմավարական ծրագրի բաղկացուցիչ մաս» թեմայի քննարկում։
/Զեկ՝․ ԳՊՀ ակադեմիական քաղաքականության վարչության մեթոդիստ Լ․ Թոռչյան/
Ներկայացվեցին Եվրոպական Միության «Tempus LeAGUe – Հայաստանում, Վրաստանում և
Ուկրաինայում շարունակական կրթության ցանցի ներդրում» ծրագրի, ինչպես նաև ծրագրի
գործընկեր երկրներում շարունակական կրթության ազգային ցանցերի և ընդհանուր միջազգային
ցանցի ձևավորման վերաբերյալ տեղեկատվություն։
5. Ընթացիկ հարցեր։
5. 1 Լսեցին- «Ժիրայր Նիշանյան» կրթավճար ծրագրում ընդգրկված կրթաթոշակառուների մասին։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/

Ներկայացվեց «Ժիրայր Նիշանյան» կրթավճար ծրագրի շրջանակում 2016-2017 ուսումնական
տարվա համար հայտարարած մրցույթի արդյունքների և վերահաստատումների վերաբերյալ
տեղեկատվություն։
5. 2 Լսեցին-ԳՊՀ www.gsu.am պաշտոնական կայքի թարմացումների վերաբերյալ հարցեր:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Անդրադարձ կատարվեց ԳՊՀ պաշտոնական կայքում կատարված թարմացումներին,
համալրումներին և ընթացիկ աշխատանքներին:

Որոշեցին․
1.

«ԳՊՀ» ՊՈԱԿ-ը հիմնադրամի վերակազմավորելու հետ կապված աշխատանքները համակարգելու
նպատակով ստեղծել հանձնաժողով՝ հետևյալ կազմերով․
Կուտուզյան Նելլի- ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր
Ապրոյան Արսեն- վարչատնտեսական գծով պրոռեկտոր
Մուրադյան Գուրգեն- գլխավոր հաշվապահ
Սաֆարյան Խաչատուր- կադրերի և հատուկ բաժնի վարիչ
Կարապետյան Գոհար- արխիվի վարիչ
2. Օրակարգի հարցերի 3-րդ կետի համաձայն՝ ձեռնարկել միջոցներ 2015-2016 ուսումնական տարվա
ԳՊՀ ուսանողների շրջանում իրականացված հարցումների արդյունքների բարելավելու ուղղությամբ։
3. 2016-2017 ուսումնական տարվա հետ մշակել լրացուցիչ կրթական ծրագրեր և ներկայացնել ներքին ու
արտաքին շահառուներին։

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան
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Գավառի պետական համալսարանի 2016թ օգոստոսի 20-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ

1. 2016-2017 ուսումնական տարվա նախապատրաստման գործընթացի վերաբերյալ,
2. Սոցիալական անապահովության սահմանային (30) միավորից բարձր միավորներ ունեցող
ընտանիքների
ուսանողներին
փոխհատուցում
տրամադրելու
գործընթացի
նախապատրաստման մասին
3. Ընթացիկ հարցեր:
Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 9 անդամներ:
1.øÝÝ³ñÏí»óÇÝ – 2016-2017 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ I-ÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ,
³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ïáõñë»ñÇ ¹³ë³óáõó³ÏÝ»ñÇ, Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ
բաշխման í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
2. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ - Սոցիալական անապահովության սահմանային (30) միավորից բարձր միավորներ

ունեցող
ընտանիքների
ուսանողներին
նախապատրաստման մասին հարցեր։

փոխհատուցում

տրամադրելու

գործընթացի

3.Ընթացիկ հարցեր
3.1 Լսեցին- Ð³Û ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÛ³Ý (ÐÎÐ-Ç) ÏáÕÙÇó 2016-2017 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ
Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ÏñÃ³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ հարցը:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Ð³Û ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÛ³Ý (ÐÎÐ-Ç) ÏáÕÙÇó 2016-2017 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ
Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ÏñÃ³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: Üßí»ó, áñ ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÏñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñÁ
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ÁÝÃ³óÇÏ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ í³ñÓ³í×³ñÇ ã³÷áí` µ³ñÓñ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ³Í ¨
ëáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí ³ÛÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ëáíáñáõÙ »Ý ÐÎÐ-Ç ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇó ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï ¿ñ Ý»ñÏ³Û³óñ»É
50 áõë³ÝáÕ,որից ֆինանսավորում ստացավ 4-ը:

3.2 Լսեցին- «Ժիրայր Նիշանյան» հիմնադրամ կրթավճար ծրագրում ընդգրկված կրթաթոշակառուների
մասին հարցը։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեցին «Ժիրայր Նիշանյան» կրթավճար ծրագրի շրջանակում 2016-2017 ուսումնական
տարվա համար ուսանողների վերահաստատումների, ինչպես նաև նոր ուսանողների ներգրավման
վերաբերյալ հարցեր։

3․ 3 Լսեցին-ԳՊՀ www.gsu.am պաշտոնական կայքի թարմացումների վերաբերյալ հարցեր:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Անդրադարձ կատարվեց ԳՊՀ պաշտոնական կայքում կատարված թարմացումներին,
համալրումներին և ընթացիկ աշխատանքներին:
àñáß»óÇÝ.

1. ê³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ï³½Ù»É §ö³ñáë¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³Ý³å³ÑáíáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ (30) ÙÇ³íáñÇó µ³ñÓñ ÙÇ³íáñ ¨ µ³ñÓñ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ և
ներկայացնել ՀՀ ԿԳ նախարարություն:
2. î»Õ»Ï³óÝ»É 1-ÇÝ ÏáõñëÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ áõëÙ³Ý í³ñÓÁ í×³ñ»É ÙÇÝã¨ ë.Ã. û·áëïáëÇ 26-Á:
3. ²å³Ñáí»É µáõÑÇ µáÉáñ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¶äÐ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ áõëáõóÙ³Ý §E-learning-GSU¦
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ïÇñáõÛÃÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Éñ³Ùß³ÏáõÙÁ ¨
Ñ³Ù³ÉñáõÙÁ:
4. Թարմացնել և բարելավել ԳՊՀ «GSU.am» պաշտոնական կայքը։
5. Þ³ñáõÝ³Ï»É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¹åñáóÝ»ñÇ Ñ»ï:

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան
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Գավառի պետական համալսարանի սեպտեմբերի 8-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ

1.Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
2.Քննաշրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
3.Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
4.Ընթացիկ հարցեր:
Նիստին մասնակցում էին ԳՊՀ ռեկտորատի 10 անդամներ:
1. Èë»óÇÝ - àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ հարցը:
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ Ïáõñë»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý, ¹³ë³óáõó³ÏÝ»ñÇ
Ñëï³Ï»óÙ³Ý, áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ¶äÐ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ áõëáõóÙ³Ý §E-Learning GSU¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ùáõïù³µ³é»ñÇ ¨
·³ÕïÝ³µ³é»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý հետ կապված աշխատանքները։
2. Èë»óÇÝ - øÝÝ³ßñç³Ýը Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ հարցը:
/¼»Ï.ª ԳՊՀ ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր Ն. Ա. Կուտուզյան/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ùÝÝ³ßñç³ÝÇ
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:

Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ

3․ øÝÝ³ñÏí»óÇÝ- Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքի վերաբերյալ հարցեր։
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ áõëÙ³Ý í³ñÓերն՝ Áëï µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ¨ Ïáõñë»ñÇ, ¹ñ³Ýó Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:

Ընթացիկ հարցեր
4.1. Èë»óÇÝ - §ÄÇñ³Ûñ ÜÇß³ÝÛ³Ý¦ ÏñÃ³í×³ñ Íñ³·ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ÏñÃ³Ãáß³Ï³éáõÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
հարցը:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó §ÄÇñ³Ûñ ÜÇß³ÝÛ³Ý¦ ÏñÃ³í×³ñ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ 2016-2017 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³
Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ÙñóáõÛÃÇ ¨ í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, Ýßí»ó, áñ Ýáñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ
Íñ³·ñáõÙ ÁÝ·¹ñÏí»É ¿ առաջին կուրսի 16 ուսանող, ևս երկրորդ կուրսի 16 ուսանող կընդգրկվի ծրագրում:
4.2. Èë»óÇÝ – §ìÇí³ê»É-Øîê¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý §ÎñÃ³Ï³Ý ֆոնդ¦ ծրագրի ßñç³Ý³ÏáõÙ áõëÙ³Ý í³ñÓÇ
÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝհարցը:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó §ìÇí³ê»É-Øîê ÎñÃ³Ï³Ý ֆոնդ¦ծրագրում ներառված ուսանողների վերաբերյալ
մանրամասներ, նշվեց որ ծրագրում կվերահաստատվեն 27 ուսանողներ և նոր ուսանողներ չեն ներառվելու:
Կֆինանսավորվեն միայն ծրագրում ներառված ուսանողները։
4.3. Լսեցին – §ԱՄՔՈՐ¦ բարեգործական հիմնադրամի կրթաթոշակային մրցույթի մասին հարցը:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեցին §ԱՄՔՈՐ¦ հասարակական կազմակերպության կողմից հայտարարած կրթաթոշակային
մրցույթի արդյունքները, նշվեց, որ ԳՊՀ առկա և հեռակա ուսուցման ֆակուլտետների 11 ուսանողների
ուսման վարձը մասնակի կփոխհատուցվի ծրագրի շրջանակում:

4․ 4 Լսեցին «Մեկ ազգ ու արյուն» խորագրով արյունատվության /դոնորության/ ակցիային

ուսանողների մասնակցության մասին:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/

Ներկայացվեցին արյունատվությանը մասնակից կամավոր ուսանողների ցանկը, ինչպես նաև
արյունատվությանը վերաբերող այլ կազմակերպական հարցեր։

Որոշեցին

1. Կազմակերպել «Մեկ ազգ ու արյուն» արյունատվության ակցիան՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին։
2. Շարունակել շաբաթվա ընթացքում կայացած միջոցառումների լուսաբանումը, ուսանողների, ԳՊՀ ներքին
ու արտաքին շահառուների իրազեկումը։
3. Ս³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí շարունակել Ï³½Ù»É §ö³ñáë¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í, ëáóÇ³É³Ï³Ý
³Ý³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ (30) ÙÇ³íáñÇó µ³ñÓñ ÙÇ³íáñ ¨ µ³ñÓñ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ
óáõó³ÏÁ՝ ՀՀ ԿԳ նախարարությանը ներկայացնելու նպատակով։
4. Շարունակել ԳՊՀ-դպրոցներ համագործակցության ծրագրերի իրականացումը, և Գեղարքունիքի մարզի
դպրոցների աշակերտների բնագիտական առարկաների գործնական աշխատանքները կազմակերպել
համալսարանի բնագիտական լաբորատորիայում։
5. ²í³ñïáõÝ ï»ëùÇ µ»ñ»É Ù³գÇëïñ³ïáõñ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ïáõñë»ñÇ ¹³ë³óáõó³ÏÝ»ñÁ ¨ ï»Õ³¹ñ»É ¶äÐ
å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùáõÙ:
6.ì»ñÉáõÍ»É ³é³çÇÝ Ïáõñë»óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Éñ³óí³Í Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÝ»ñÇ ÃÕÃ³ÛÇÝ ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ
¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É:
Ռեկտոր`
Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 21
Գավառի պետական համալսարանի սեպտեմբերի 15-ի ռեկտորատի նիստի

Օրակարգ
1. «Ուսանող-դեսպան» ծրագրի ներկայացում
2. ԵՄ «Govern» ծրագրի շրջանակում ԳՊՀ ռեգիստրարի ներդրման մասին
3. Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
4. Քննաշրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
5. Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
6. Ընթացիկ հարցեր:
ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ¶äÐ é»Ïïáñ³ïÇ 14 ³Ý¹³ÙÝ»ñ:
1․ Լսեցին-«Ուսանող-դեսպան» ծրագրի վերաբերյալ մանրամասներ։
/Զեկ․ ՝ ԳՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի Իրավագիտություն բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի
Մարիամ Սարգսյան/
Ներկայացվեցին ծրագրի ընթացքում Ամերիկյան բուհերում սովորելու հնարավորության մասին և
անգլերեն լեզվի դասընթացների կազմակերպման վերաբերյալ մանրամասներ։
2. øÝÝ³ñÏí»óÇÝ - ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý î»Ùåáõë §GOVERN¦ Íñ³·ñÇ շրջանակում ԳՊՀ
ռեգիստրարի ներդրման մասին հարցեր:
/Զեկ․ ՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի վարիչ Վ․ Կ․ Ավետիսյան/
Ներկայացվեցին ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý î»Ùåáõë §GOVERN¦ Íñ³·ñÇ շրջանակում ԳՊՀ
ռեգիստրարի ներդրման և ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ մանրամասներ։
3. Èë»óÇÝ - àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ հարցը:
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý,
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇ, Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ ¹³ë»ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
4. Èë»óÇÝ –Հ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ քÝÝ³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³ցքի վերաբերյալ հարցը:
/¼»Ï.ª áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý ·Íáí åñáé»Ïïáñ Ü. ². Îáõïáõ½Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ùÝÝ³ßñç³ÝÇ ¨ ÉáõÍ³ñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
5.Èë»óÇÝ - àõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùի մասին հարցը:
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ãí³ÛÇÝ
ïíÛ³ÉÝ»ñ:
Ընթացիկ հարցեր
6.1.Èë»óÇÝ - ¶äÐ ÏñÃ³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ëáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí ¨ µ³ñÓñ
³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓÁ Ù³ë³Ùµ Ï³Ù ÉñÇí ÷áËÑ³ïáõóáÕ ÏñÃ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ ¨ ÏñÃ³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ: «ՎիվաՍել-ՄՏՍ․ Կրթական ֆոնդ»
ծրագրում ներառված ուսանողների ինչպես նաև «Ամքոր Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամի կողմից

ԳՊՀ առկա և հեռակա ոսուցման ֆակուլտետներում սովորող ուսանողների վարձավճարը մասամբ
փոխհատուցելու ծրագրի վերաբերյալ մանրամասներ։
6. 2 Èë»óÇÝ Կայքի թարմացումների վերաբերյալ
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ներկայացվեց կայքում թարմացումներ, փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ դեկանատներ ուղարկված
շրջաբերականի վերաբերյալ մանրամասներ։

Որոշեցին
1. Ս․թ․ սեպտեմբերի 17-ին կ ³½Ù³Ï»ñå»É ¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏáõÙ »íñáå³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ µáõÑ»ñáõÙ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³ó³Í ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý
³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ßÝáñÑ³Ý¹»ë-Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ:
2. Þ³ñáõÝ³Ï»É
¹åñáó-µáõÑ
Ñ³Ù³գáñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý
ßñç³Ý³ÏáõÙ
Ù³ñ½Ç
¹åñáóÝ»ñի
հետ
համագործակցությունը:
3. Þ³ñáõÝ³Ï»É 2016-2017 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ¶äÐ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñգÇ

ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛաÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý ï»ùëïÁ »Ã»ñ Ñ»é³ñÓ³Ï»É §¶»Õ³Ù³¦
Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ùµ:

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 22
Գավառի պետական համալսարանի սեպտեմբերի 22-ի ռեկտորատի նիստի

Օրակարգ
1. ԳՊՀ հավատարմագրման ժամանակացույցի իրականացման մասին
2. Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
3. Քննաշրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
4. Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
5. Ընթացիկ հարցեր։

ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ¶äÐ é»Ïïáñ³ïÇ 10 ³Ý¹³ÙÝ»ñ:

1․ Քննարկվեցին ԳՊՀ հավատարմագրման ժամանակացույցի իրականացման վերաբերյալ մանրամասներ
2. Èë»óÇÝ - àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ հարցը:

/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý,
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇ, Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ ¹³ë»ñÇ ընթացքի í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
3. Èë»óÇÝ – øÝÝ³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùÁ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ հարցը:

/¼»Ï.ª áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý ·Íáí åñáé»Ïïáñ Ü. ². Îáõïáõ½Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ùÝÝ³ßñç³ÝÇ ¨ ÉáõÍ³ñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
4.Èë»óÇÝ - àõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ հարցը:
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óí³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ãí³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ:
6. Ընթացիկ հարցեր
6.1 Լսեցին - սեպտեմբերի 24-ին՝ Գավառի Մշակույթի տանը կայանալիք «Դուդուկի և
հայկական այլ նվագարանների օրեր»-ի հանդիսավոր փակման միջոցառման
վերաբերյալ հարցեր
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/։
Ներկայացվեց «Դուդուկի և հայկական այլ նվագարանների օրեր»-ի հանդիսավոր փակման
միջոցառմանը ԳՊՀ աշխատակիցների և ուսանողների մասնակցության վերաբերյալ հարցերը։
6.2– Լսեցին «Ոչ ֆորմալ կրթություն և կամավորություն» թեմայով սեմինարի կազմակերպման

վերաբերյալ հարցը։
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/։
Ներկայացվեցին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Գեղարքունիքի մարզային
կենտրոնի համակարգողների կողմից «Ոչ ֆորմալ կրթություն և կամավորություն» թեմայով
սեմինարի, ԳՊՀ մասնակցող ուսանողների վերաբերյալ մանրամասներ։

Որոշեցին
1. ØÇÝã¨ ë.Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 30-Á ³í³ñïáõÝ ï»ëùÇ µ»ñ»É ¶äÐ գÇï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÃÇí 18(3)
ÅáÕáí³ÍáõÝ ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É ïå³գñáõÃÛ³Ý:
2. Æñ³½»Ï»É ¶äÐ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝª ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ 2015-2016
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñ»ñÁ:
3. Þ³ñáõÝ³Ï»É ³å³Ñáí»É Ý»ñµáõÑ³Ï³Ý ¨ ³ñï³Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Éáõë³µ³ÝáõÙÁ:

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 23
Գավառի պետական համալսարանի սեպտեմբերի 29-ի ռեկտորատի նիստի

Օրակարգ
1. ԳՊՀ

ենթակառուցվածքային

հավատարմագրման

գործընթացի

ժամանակացույցի

ներկայացում
2. Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
3. Քննաշրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
4. Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
5. Ընթացիկ հարցեր։

ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ¶äÐ é»Ïïáñ³ïÇ 10 ³Ý¹³ÙÝ»ñ:
1․ Քննարկվեցին ԳՊՀ ենթակառուցվածքային հավատարմագրման գործընթացի ժամանակացույցի

ներակայացման վերաբերյալ մանրամասներ։
2. Èë»óÇÝ - àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ հարցը:

/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý,
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇ, Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ ¹³ë»ñÇ ընթացքի í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
3. Èë»óÇÝ – øÝÝ³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùÁ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ հարցը:

/¼»Ï.ª áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý ·Íáí åñáé»Ïïáñ Ü. ². Îáõïáõ½Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ùÝÝ³ßñç³ÝÇ ¨ ÉáõÍ³ñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
4.Èë»óÇÝ - àõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ հարցը:
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ áõëÙ³Ý í³ñÓÇ å³ñïù»ñÝ Áëï µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ¨ Ïáõñë»ñÇ, ¹ñ³Ýó Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
5.Ընթացիկ հարցեր
5.1 Լսեցին – Դպրոց-բուհ համագործակցության ծրագրերի վերաբերյալ հարցը
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/։
Ներկայացվեց Դպրոց-բուհ համագործակցության ծրագրերի վերաբերյալ մանրամասներ, դպրոցների
հետ Համագործակցության հուշագրեր կնքելու, և ԳՊՀ բնագիտության լաբորատորիայում
դպրոցականների գործնական աշխատանքները կազմակերպելու վերաբերյալ մանրամասներ։

Որոշեցին
1. Þ³ñáõÝ³Ï»É ¹åñáó-µáõÑ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ դպրոցականների բնագիտական
առարկաների գծով գործնական աշխատանքները կազմակերպել համալսարանի բնագիտության
լաբորատորիայում, ինչպես նաև ¶äÐ-áõÙ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ր §´³ó ¹éÝ»ñÇ¦ ûñ»ñÇ,
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ:

2. ê. Ã. հոկտեմբերի 7-ին Ï³½Ù³Ï»ñå»É §ÄÇñ³Ûñ ÜÇß³ÝÛ³Ý¦ ÏñÃ³í×³ñ Íñ³·ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í
ÏñÃ³Ãáß³Ï³éáõÝ»ñÇ ¨ ýáÝ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ:
3. ê. Ã. հոկտեմբերի 8-ինª Ï³½Ù³Ï»ñå»É ³ñï»ñÏñáõÙ áõë³Ý³Í ¨ í»ñ³¹³ñÓ³Í ¶äÐ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ
ßÝáñÑ³Ý¹»ë-Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ï»Õ»Ï³óÝ»É ¶äÐ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇÝ ¨
áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝª Ý»ñÏ³ ·ïÝí»Éáõ ÑÇßÛ³É Ñ³Ý¹ÇåÙանը, ինչպես նաև ապահովել նկարահանումը և
հեռարձակումը Գեղամա հեռուստաընկերությամբ։

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 24
Գավառի պետական համալսարանի հոկտեմբերի 6-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ

1. Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետների բակալավրիատում և
մագիստրատուրայում
2. Քննաշրջանի ընթացքը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
3. ԳՊՀ-ին հատկացված ասպիրանտուրայի անվճար տեղի համար մրցույթի հայտարարման
հարցը
4. «Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկում
5. «Փարոս» համակարգում գրանցված և սոցիալական անապահովության բարձր միավորներ
ունեցող ուսանողների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման ընթացքը
6. Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
7. Ընթացիկ հարցեր:

ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ¶äÐ é»Ïïáñ³ïÇ 16 ³Ý¹³ÙÝ»ñ:

1.Լսեցին- Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետների բակալավրիատում և
մագիստրատուրայում հարցը։
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ
Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇ,
ÙÇç³ÝÏÛ³É
Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
2.

Լսեցին-

Քննաշրջանի

ընթացքը

հեռակա

ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

ուսուցման

Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý,

ֆակուլտետում

հարցը։

/¼»Ï.ª Հեռակա ուսուման ֆակուլտետի փոխդեկան Ա․Ե․ Համբարձումյան/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ùÝÝ³ßñç³ÝÇ ¨ ÉáõÍ³ñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ։

3. Քննարկվեցին ԳՊՀ-ին հատկացված ասպիրանտուրայի անվճար տեղի համար մրցույթի
հայտարարման և ընդունելության կազմակերպման վերաբերյալ մանրամասներ։
4. Քննարկվեցինն «Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հիմնական
դրույթները։
5.Քննարկվեցին «Փարոս» համակարգում գրանցված և սոցիալական անապահովության բարձր
միավորներ ունեցող ուսանողների վերաբերյալ հարցեր։
6.Լսեցին- Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը հարցը։
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ներկայացվեց ուսման վարձի պարտք ունեցող ուսանողների վերաբերյալ թվային տվյալներ
7.Ընթացիկ հարցեր
7.1. Լսեցին- «Հրայր և Աննա Հովնանյաններ» ծրագրին մասնակցած ուսանողների վարձավճարների
փոխհատուցման վերաբերյալ հարցեր։
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/։

Ներկայացվեց, որ ծրագրին դիմել էին շուրջ 120 ուսանողներ, որոնցից 61-ը ֆինանսավորվել են և
ուսման
վարձավճարն
արդեն
փոխանցվել
է։

7․ 2. Լսեցին - §ÄÇñ³Ûñ ÜÇß³ÝÛ³Ý¦ ÏñÃ³í×³ñ Íñ³·ñÇ վերաբերյալ հարցը
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/։
Ներկայացվեցին §ÄÇñ³Ûñ ÜÇß³ÝÛ³Ý¦ ÏñÃ³í×³ñ Íñ³·ñÇ ուսանողների և ծրագրի համակարգող Մանե
Խաչատրյանի հետ հանդիպման վերաբերյալ մասնրամասներ, նշվեց որ ծրագրից դուրս են եկել 4 ուսանողներ
ուսման ցածր առաջադիմության պատճառով։
7.3. Լսեցին -Դåñáó-µáõÑ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ ս․ թ․ հոկտեմբերի 7-ին Նորատուսի թիվ 1

միջնակարգ դպրոցի աշակերտների ԳՊՀ Բնագիտության լաբորատորիա այցի վերաբերյալ։
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/։
Ներկայացվեց, որ պայմանավորավծություն է ձեռք բերվել Նորատուսի առաջին դպրոցի տնօրինության
հետ և 11-րդ դասարանի աշակերտները ֆիզիկա առարկայից գործնական աշխատանք կիրականացնեն
ԳՊՀ Բնագիտության լաբորատորիայում։

Որոշեցին
1. «Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ, առաջարկություններ և
դիտողություններ ներկայացնել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն։
2․ Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇç³ÝÏÛ³É ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
³ÝóÏ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, Ñ³ëï³ïել Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó»ñÁ և դրանք ï»Õ³¹ñ»É ¶äÐ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùáõÙ:
3․ Ապահովել ս․թ․ հոկտեմբերի 14-ին Վանաձորի պետական համալսարանում կազմակերպվող
ուսանողական գիտաժողովին ԳՊՀ ուսանողների մասնակցությունը։

Ռեկտոր`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Քարտուղար`

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 25
Գավառի պետական համալսարանի հոկտեմբերի 14-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ

Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և UNICEF-ի
կողմից կազմակերպված «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության բարեփոխումները
ներառականության համատեքստում խորագրով»
2.
Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետների բակալավրատում և
մագիստրատուրայում
3.
Քննաշրջանի ընթացքը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
4.
Ընթացիկ հարցեր:
1.

ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ¶äÐ é»Ïïáñ³ïÇ 13 ³Ý¹³ÙÝ»ñ:

1. Լսեցին - Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և
UNICEF-ի կողմից կազմակերպված «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության
բարեփոխումները ներառականության համատեքստում խորագրով» հարցը։
/¼»Ï.ª áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý ·Íáí åñáé»Ïïáñ Ü. ². Îáõïáõ½Û³Ý/
Ներկայացվեցին Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանում տեղի ունեցած գիտաժողովի վերաբերյալ մանրամասներ։ Տիկին
Կուտուզյանը կարևորեց
ներառական կրթության վերաբերյալ միջոցառումների
անցկացումը, կրթության բարեփոխումները ոլորտում, հաշմանդամություն ունեցող
երեխաների կրթության առանձնահատուկ պայմանների և կարիքների գնահատումն ու
հաշվառումը ։
2. Լսեցին- Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետների բակալավրիատում և
մագիստրատուրայում հարցը։
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇ, ÙÇç³ÝÏÛ³É ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý,
Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:

3. ԼսեցինՔննաշրջանի
ընթացքը
հեռակա
ուսուցման
ֆակուլտետում
հարցը։
/¼»Ï.ª áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý ·Íáí åñáé»Ïïáñ Ü. ². Îáõïáõ½Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ùÝÝ³ßñç³ÝÇ ¨ ÉáõÍ³ñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
³ÝóÏ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ։
4. Ընթացիկ հարցեր
4.1.Լսեցին էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն վերաբերյալ հարցը։
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/։
Ներկայացվեց
ժամանակն
արդյունավետ
օգտագործելու
նպատակով
էլեկտրոնային
փաստաթղթաշրջանառություն վերաբերյալ մի շարք հարցեր։
4.2. Լսեցին - ԳՊՀ www.gsu.sm պաշտոնական կայքի թարմացումների մասին հարցը:

/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Անդրադարձ կատարվեց ԳՊՀ պաշտոնական կայքում կատարված թարմացումներին,
համալրումներին և ընթացիկ աշխատանքներին

4.3. Լսեցին-«Հրայր և Աննա Հովնանյան» հիմնադրամին հայտ ներկայացրած ուսանողների
վերաբերյալ մանրամասներ։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեցին «Հրայր և Աննա Հովնանյան» հիմնադրամի կրթաթոշակային առաջարկը,
մասնակցության պայմանները, ժամանակահատվածը։

Որոշեցին

1.Պայմանավորվածություն ձեռք բերել դպրոցների հետ,
ում լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու համար։

բնագիտական առարկաների գծով ԳՊՀ-

2.Համալսարանի ստացած համակարգիչները տրամադրել այն ստորաբաժանումներին, որոնք ունեն
դրա կարիքը։
3. ԳՊՀ դասախոսների դասավանդման որակի և ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
աշխատանքների արդյունավետության վերաբերյալ հարցումներ իրականացնել ուսանողների
շրջանում և հարցումների արդյունքները քննարկել ամբիոններում, ֆակուլտետների
խորհուրդներում, կատարել եզրահանգումներ։

Ռեկտոր`

Քարտուղար`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 26
Գավառի պետական համալսարանի հոկտեմբերի 20-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ

1. ԵՄ «TEMPUS. LeAGUe» ծրագրի ընթացքը և միջանկյալ արդյունքները
2. ՀՀ Ազգային ժողովում կրթության և գիտության ոլորտներում Հայաստան – Իտալիա համագործակցության
ուղղությունների և խնդիրների քննարկման մասին
3. Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետների բակալավրիատում և
մագիստրատուրայում
4. Քննաշրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
5 . «Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկման արդյունքները
6. Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
7. Ընթացիկ հարցեր

ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ¶äÐ é»Ïïáñ³ïÇ 15 ³Ý¹³ÙÝ»ñ:

1.Լսեցին- ԵՄ «TEMPUS. LeAGUe» ծրագրի ընթացքը և միջանկյալ արդյունքների վերաբերյալ հարցը։

/¼»Ï.ª ԳՊՀ ռեկտոր Ռ․ Խ Հակոբյան/
Ներկայացվեց Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակական կրթության առկա վիճակի
նկարագրությունը, համապատասխան օրենսդրական հիմքերի, կազմակերպական կառուցակարգերի
վերլուծությունը։
2.Լսեցին- ՀՀ Ազգային ժողովում կրթության և գիտության ոլորտներում Հայաստան – Իտալիա
համագործակցության ուղղությունների և խնդիրների քննարկման մասին հարցը։

/¼»Ï.ª ԳՊՀ ռեկտոր Ռ․ Խ Հակոբյան/
Ներկայացվեցին ս․ թ․ հոկտեմբեր 13-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում
Հայաստան-Իտալիա երկու երկրների միջև համագործակցության ուղղությունների և հիմնական
խնդիրների վերաբերյալ հարցեր,ինչպես նաև հանրակրթության, բարձրագույն կրթության, ոչ ֆորմալ
կրթության ոլորտում հայ-իտալական գործակցության օրինակներ։
3.Èë»óÇÝ - àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ հարցը:
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇ, ÙÇç³ÝÏÛ³É ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý,
Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
4.Èë»óÇÝ - øÝÝ³ßñç³ÝÁ ¨ ÉáõÍ³ñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÁ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ հարցը:
/¼»Ï.ª Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ÷áË¹»Ï³Ý ². º. Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ãÝ»ñÏ³Û³ó³Í, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý å³ñïù»ñ áõÝ»óáÕ
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ, ÉáõÍ³ñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
5. Քննարկվեցին - «Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ հարցեր։

6. Լսեցին - Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը:
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին ֆակուլտետներում ուսման վարձերի հավաքագրման ուղղությամբ իրականացվող
աշխատանքները:

7.Ընթացիկ հարցեր
7․ 1. Ներկայացվեց «Աննա և Հրայար Հովնանյաններ» կրթաթոշակային ծրագրի 2-րդ փուլի մեկնարկի մասին,
անդրադարձ կատարվեց կրթաշնորհին դիմելու պայմանններին։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/

7․2 Քննարկվեցին Վանաձորի պետական համալսարանում տեղի ունեցած Ուսանողական
գիտական ընկերության տարեկան գիտական նստաշրջանի արդյունքների վերաբերյալ հարցեր։
7.3 Անդրադարձ կատարվեց ԳՊՀ պաշտոնական կայքի թարմացումներին, համալրումներին և ընթացիկ
աշխատանքներին:
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/

Որոշեցին
1. Ապահովել ԳՊՀ ուսանողների մասնակցությունը Դիլիջանում կայանալիք փախստականների
իրավունքներին նվիրված 6-րդ դպրոցին։
2. Շրջաբերական ուղարկել կառուցվածքային ստորաբաժանումներին՝ 2017 թվականին գնումների
պլանում առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով։
3. Ապահովել
ԳՊՀ
ուսանողների
մասնակցությունը
տարվա
«Լավագույն
ուսանող»
մրցանակաբաշխությանը։

Ռեկտոր`

Քարտուղար`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 27
Գավառի պետական համալսարանի հոկտեմբերի 29-ի ռեկտորատի նիստի

Օրակարգ

1. «EXPO. Ռուսաստան, Հայաստան և Իրան» միջազգային VII ցուցահանդեսին ԳՊՀ-ի
մասնակցության մասին
2. Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում
3. Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
4. Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
5. Ընթացիկ հարցեր:
ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ¶äÐ é»Ïïáñ³ïÇ 14 ³Ý¹³ÙÝ»ñ:
1. Լսեցին-«EXPO. Ռուսաստան, Հայաստան և Իրան» միջազգային VII ցուցահանդեսին ԳՊՀ-ի
մասնակցության մասին հարցը։
/¼»Ï.ª ԳՊՀ ռեկտոր Ռ․ Խ Հակոբյան/
Ներկայացվեցին ս․ թ․ հոկտեմբերի 26-ին Երևանի Մերգելյանի անվան մաթեմատիկական մեքենաների
գիտահետազոտական ինստիտուտում մեկնարկած «EXPO-Ռուսաստան, Հայաստան և Իրան» 7-րդ
միջազգային ցուցահանդեսի վերաբերյալ մանրամասներ։
2. Լսեցին- Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում հարցը։
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇ, ÙÇç³ÝÏÛ³É ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý,
Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
3.Լսեցին- Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
/¼»Ï.ª Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ÷áË¹»Ï³Ý ². º. Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Ý³Ë³å»ë Ï³½Ùí³Í Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³ÝóÏ³óí³Í ùÝÝ³ßñç³ÝÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñí»ó ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ãÝ»ñÏ³Û³ó³Í, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý
å³ñïù»ñ áõÝ»óáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:

4. ՔÝÝ³ñÏí»óÇÝ - àõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
5. Ընթացիկ հարցեր
5․1. Ներկայացվեցին ս․թ․ հոկտեմբերի 20-24-ը Երևանում և Ստեփանակերտում կայացած
«Հայոց պետականությունը՝ միասնության առանցք» խորագրի ներքո Լրագրողների 8-րդ
համահայկական համաժողովի մասին մանրամասներ։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի վարիչ Պ. Օ. Մուրադյան/
5.2.

Ներկայացվեցին ս. թ. հոկտեմբերի 27-ին «TEMPUS PEOPLE PROJECT» ծրագրի
շրջանակներում «Մարդկային գործոնի միջոցով կրթական հաստատությունների
առաջխաղացումը» խորագիրը կրող 3-րդ միջազգային համաժողովի արդյունքների
մանրամասներ։

/Զեկ.`ԱՔՎ որակի ապահովման բաժնի վարիչ Ա. Տ. Մայիլյան/
5.3. Ներկայացվեց ս. թ. նոյեմբերի 1-ին մեկնարկած «Հրայր և Աննա Հովնանյաններ»
կրթաթոշակային ծրագրի մասին տեղեկատվություն։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
5.4. Քննարկվեցին «Տարվա լավագույն ուսանող» մրցանակաբաշխության մասնակից
ուսանողների հայտերի ՀՀ Կրթության գիտության նախարարություն ուղարկելու հարցը։
5.5. Քննարկվեցին նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը՝ ս.թ. նոյեմբերի 3-ին
ԳՊՀ-ում կայանալիք Եվրամիության պատվիրակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը
պատշաճ անցկացնելու նպատակով։
Որոշեցին
1. Կատարել նախապատրաստական աշխատանքներ ԳՊՀ-ում ասպիրանտական ընդունելության
քննության կազմակերպման ուղղությամբ։
2. Ապահովել ԳՊՀ ուսանողների մասնակցությունը ս.թ. նոյեմբերի 5-ին կայանալիք «Բարև, ես՛ եմ»
միջոցառմանը։
3.Î³½Ù³Ï»ñå»É ¶³í³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ »íñáå³Ï³Ý
ÙÇ ß³ñù Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ µáõÑ»ñáõÙ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³ó³Í ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ³Í
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ßÝáñÑ³Ý¹»ë-Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ:
4. ê.Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 6-ին Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ï ÁÝ¹áõÝí³Í ³é³çÇÝ Ïáõñë»óÇÝ»ñÇ
ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ:

Ռեկտոր`

Քարտուղար`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Ն․Վ․Մուրադյան

Արձանագրություն թիվ 28
Գավառի պետական համալսարանի նոյեմբերի 10-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ
1. Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետների բակալավրիատում և
մագիստրատուրայում
2. Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
3. 2016թ. հոկտեմբերի 27-ի շրջաբերականի կատարման ընթացքը և արդյունքները
4. Ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
5. Ընթացիկ հարցեր:
ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ¶äÐ é»Ïïáñ³ïÇ 13 ³Ý¹³ÙÝ»ñ:
1. Լսեցին- Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետներում հարցը։
/¼»Ï.ª ¶äÐ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñ/
Ü»ñÏ³Û³óí»ó áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇ, ÙÇç³ÝÏÛ³É ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý,
Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:

2.Լսեցին- Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում հարցը։
Լուծարային շրջանը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
/¼»Ï.ª Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ÷áË¹»Ï³Ý ². º. Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Ý³Ë³å»ë Ï³½Ùí³Í Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³ÝóÏ³óí³Í ùÝÝ³ßñç³ÝÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñí»ó ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ãÝ»ñÏ³Û³ó³Í, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý
å³ñïù»ñ áõÝ»óáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
3. ՔÝÝ³ñÏí»óÇÝ 2016թ. հոկտեմբերի 27-ի շրջաբերականի կատարման ընթացքի և արդյունքների
վերաբերյալ մանրամասներ։
4. ՔÝÝ³ñÏí»óÇÝ - àõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
5. Ընթացիկ հարցեր
5.1. Èë»óÇÝ – Ð³ßí»ïáõ ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Û³ó³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Ñ³ßí»ïáõ ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Û³ó³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ,
ë»ÙÇÝ³ñ-ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ:
5.2. Èë»óÇÝ – ´áõÑÇ ÏñÃ³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ÁÝÃ³óքÇ և արդյունքների Ù³ëÇÝ:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ü»ñÏ³Û³óí»óին µáõÑÇ ÏñÃ³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ պահանջների, շահառու ուսանողների,
հաշվեհամարների բացման, վարձավճարների փոխանցման և նոր ուսանողների ընդգրկման
մասին հարցեր:
5.3. Լսեցին- Դպրոցների հետ համագործակցության շարունակականության ապահովման
վերաբերյալ հարցը։
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/

Ներկայացվեցին Նորատուսի թիվ մեկ միջնակարգ դպրոցի աշակերտների այցելությունը ԳՊՀ
բնագիտության լաբորատորիա՝ քիմիա առարկայի շրջանակում գործնական աշխատանքներ
կազմակերպելու նպատակով։
5.4. Լսեցին- 2016 թ․ -ի դեկտեմբերի 24-25-ին ԳՊՀ պատվավոր բարերար Ժիրայր Նիշանյանի
ծննդյան 80-ամյակին նվիրված գիտաժողով անցկացնելու մասին հարցը։
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ռեկտոր Ռ. Խ. Հակոբյան/

Որոշեցին
1. Տեղեկացնել ԳՊՀ բոլոր ամբիոնների դասախոսներին՝ ԳՊՀ ամենամյա գիտաժողովի՝ ս. թ.
դեկտեմբերի 24-25-ի կազմակերպման մասին՝ նվիրված Ժիրայր Նիշանյանի ծննդյան 80-ամյակին:
2. Ս. թ. նոյեմբերի 16-ին ԳՊՀ-ում կազմակերպել հանդիպում «ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական
շաբաթվա» շրջանակում:

1

3. Հետևել դասամատյանների ճշգրիտ վարմանը, պատշաճ գործավարության իրականացմանը:
4. Ս. թ. նոյեմբերի 17-ին ուսանողների միջազգային օրը ԳՊՀ ուսանողներին ուղարկել Երևան՝
մասնակցելու մարզահամերգային համալիրում կայանալիք միջոցառմանը։

Ռեկտոր`
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Արձանագրություն թիվ 29
Գավառի պետական համալսարանի դեկտեմբերի 15-ի ռեկտորատի նիստի
Օրակարգ
ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ¶äÐ é»Ïïáñ³ïÇ 16 ³Ý¹³ÙÝ»ñ:
1. ԳՊՀ ենթակառուցվածքային (ինստիտուցիոնալ) հավատարմագրման նպատակով ՈԱԱԿ-ի ազգային
և միջազգային փորձագետների՝ բուհ այցելության արդյունքների վերլուծություն
2. Ուսումնական
գործընթացը
առկա
ուսուցման
ֆակուլտետների
բակալավրիատում
և
մագիստրատուրայում
3. 2017թ. ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի դասընթացի նախապատրաստական
աշխատանքների ընթացքը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում
4. ԳՊՀ ուսանողների ուսման վարձերի վճարման ընթացքը
5. ԳՊՀ պատվավոր բարերար Ժիրայր Նիշանյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի
կազմակերպման հարցեր
6. Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության համատեղ
իրականացրած «ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարքության ամրապնդում և
կոռուպցիայի դեմ պայքար» ծրագրի արդյունքների ներկայացում
7. Բարեխիղճ
աշխատանքի
համար
ԳՊՀ
ինֆորմատիկայի
և
ֆիզիկամաթեմատիկական
գիտությունների ամբիոնի վարիչ Հենրիկ Մելիքյանին շնորհակալություն հայտնելու մասին
8. Ընթացիկ հարցեր:

1. Քննարկվեցին ԳՊՀ ենթակառուցվածքային (ինստիտուցիոնալ) հավատարմագրման նպատակով ՈԱԱԿ-ի
ազգային և միջազգային փորձագետների՝ բուհ այցելության արդյունքները, կատարվեցին վերլուծություններ
2.Լսեցին- Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցման ֆակուլտետների բակալավրիատում և
մագիստրատուրայում հարցը։
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ներկայացվեցին առկա ուսուցման ֆակուլտետներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման,
ուսանողների հաճախումների, մագիստրատուրայի դասերի, միջանկյալ քննությունների ընթացքի
վերաբերյալ հարցեր:
3. Լսեցին-2017թ. ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի դասընթացի նախապատրաստական
աշխատանքների ընթացքը հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում հարցը։
/¼»Ï.ª Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ÷áË¹»Ï³Ý ². º. Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý/
Ներկայացվեցին Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի 2017 թվականի ուսումնական տարվա առաջին
կիսամյակի ուսումնական գործընթացի նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպման,
դասացուցակների կազմման, լսարանների բաշխման, ԳՊՀ էլեկտրոնային ուսուցման «E-learning-GSU»
համակարգի առարկայական տիրույթներում համապատասխան տեղեկատվության համալրման,
դասախոսների ուսումնական ծանրաբեռնվածությունների ստուգման, ուսանողների ակադեմիական
քարտերի պատրաստման վերաբերյալ հարցեր:
4, ՔÝÝ³ñÏí»óÇÝ - àõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ:
/Զեկ.՝ ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկաններ/
Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óí³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ãí³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ:
5. ՔÝÝ³ñÏí»óÇÝ- ԳՊՀ պատվավոր բարերար Ժիրայր Նիշանյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի
կազմակերպման հարցեր:

6.Լսեցին- Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության համատեղ
իրականացրած «ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարքության ամրապնդում և կոռուպցիայի
դեմ պայքար» ծրագրի արդյունքների ներկայացում հարցի վերաբերյալ մանրամասներ:
/Զեկ․՝ ԱՔՎ պետ Ա․Ա․ Ղարիբյան/
Ներկայացվեցին ս․թ․ դեկտեմբերի 13-14-ին Երևանում, Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի, ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարության հետ համատեղ «Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում
բարեվարքության ամրապնդում և կոռուպցիայի դեմ պայքար» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված
«Ծրագրի արդյունքների ներկայացում» թեմայով համաժողովի վերաբերյալ մանրամասներ։
7.ՔÝÝ³ñÏí»óÇÝ-Բարեխիղճ աշխատանքի համար ԳՊՀ ինֆորմատիկայի և ֆիզիկամաթեմատիկական
գիտությունների ամբիոնի վարիչ Հենրիկ Մելիքյանին շնորհակալություն հայտնելու մասին հարցը:
8. Ընթացիկ հարցեր:
8.1. Լսեցին- «Հրայր և Աննա Հովնանյաններ» կրթաթոշակային ծրագրի 2016-2017 ուսումնական տարվա 2-րդ
կիսամյակի հայտերի ներկայացման վերաբերյալ հարցը։
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·»ï Ü. ì. Øáõñ³¹Û³Ý/
Ներկայացվեցին կրթաթոշակային ծրագրին մասնակից ուսանողների հայտերի թվաքանակի,
փաստաթղթերի ուսումնասիրության և հավաքագրման հետ տարվող աշխատանքների և այլ հարցերի
վերաբերյալ մանրամասներ։
8.2. Լսեցին- «ԱՄՔՈՐ Հայաստան բարեգործական» հիմնադրամի մասին հարցը։
/Զեկ.` Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ Ն. Վ. Մուրադյան/
Ներկայացվեցին «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից
հայտարարած 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի կրթաթոշակների տրամադրման
մրցույթի վերաբերյալ մանրամասներ։
8.3 Լսեցին – Հաշվետու շաբաթվա ընթացքում Գավառի պետական համալսարանում կազմակերպված
միջոցառումների լուսաբանման վերաբերյալ հարցը:
/¼»Ï.` Ð³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å»ñÇ ¨ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³գ»ï Ü. Ա. Միրիբյան, Ն.Վ. Մուրադյան/
Ü»ñÏ³Û³óí»óին Ñ³ßí»ïáõ ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ, ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
լուսաբանման և ԳՊՀ պաշտոնական համացանցային կայքում և ֆեյսբուքյան էջում տեղեկատվություն
տեղադրելու մասին ³Ù÷á÷ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ։
Որոշեցին
1. ²ßË³ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ë. Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 24-ÇÝ ¨ 25-ÇÝ ¶äÐ ³Ù»Ý³ÙÛ³ª 4-րդ (19-ñ¹)
·Çï³ÅáÕáíÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:
2. «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից հայտարարած
2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթի
վերաբերյալ

հայտարարությունը

տեղադրել

ԳՊՀ

ֆեյսբուքյան

էջում,

ինչպես

նաև

հայտարարությունների ցուցատախտակին և տեղեկացնել ուսանողներին:
3. Հետևել դասամատյանների ճշգրիտ վարմանը, պատշաճ գործավարության իրականացմանը:
4. Բարեխիղճ

աշխատանքի

համար

ԳՊՀ

ինֆորմատիկայի

և

ֆիզիկամաթեմատիկական

գիտությունների ամբիոնի վարիչ Հենրիկ Մելիքյանին շնորհել շնորհակալագիր Բնագիտական
ֆակուլտետի Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա բաժնի կայացման ու զարգացման,
երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած անուրանալի վաստակի համար։

Ռեկտոր`

Քարտուղար`

Ռ. Խ. Հակոբյան

Ն․Վ․Մուրադյան

