ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 02
«Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

27.09.2014թ. գիտական խորհրդի նիստի
Նախագահ՝ Վ. Գրիգորյան
Քարտուղար` Թ. Խաչատրյան
Գիտական խորհրդի 58 (հիսունութ) անդամից ներկա էին 45-ը (քառասունհինգ):

ՕՐԱԿԱՐԳ՝
1.

Փաստաթղթերի հաստատում.
1.1

ԳՊՄԻ-ի

ՊՈԱԿ-ի

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման
կարգ,
1.2 ԳՊՄԻ-ի ՊՈԱԿ-ի մատենավարության կարգ,
1.3

ԳՊՄԻ-ի

ՊՈԱԿ-ի

ներբուհական

ուսանողական

կրթաթոշակների

նպաստների,

հատկացման

պետական

կանոնակարգ

և

(նոր

խմբագրությամբ):
Զեկ.՝ կանոնակարգերի և ընթացակարգերի մշակման
ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Ս. Հայրապետյան
2.

ԳՊՄԻ-ի

որակի

ապահովման

կենտրոնի

կանոնադրության

(նոր

խմբագրությամբ) հաստատում:
Զեկ.՝ որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն Ն. Ավետիսյան
3. Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու հարց.


դեղագործական քիմիայի, քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի
ամբիոնի ասիստենտ, կ.գ.թ. Լ. Մելքոնյան,



աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի
ասիստենտ, ա.գ.թ. Գ. Ավետիսյան,



անգլերեն

լեզվի

և

նրա

դասավանդման

մեթոդիկայի

ամբիոնի

ասիստենտ, բ.գ.թ. Ի. Վարդանյան,


պատմության,

իրավագիության

և

նրանց

դասավանդման

մեթոդիկաների ամբիոնի ասիստենտ, պ.գ.թ. Հ. Խորիկյան,
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ֆիզիկական դաստիարակության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի
ամբիոնի ասիստենտ, մ.գ.թ. Ա. Մարտիրոսյան:
Հաղ.՝ մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ֆարմանյան

Ռեկտոր Վ. Գրիգորյանը, բացելով գիտական խորհրդի նիստը, հայտարարեց
քվեակազմի առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի օրակարգը:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 45 անդամներ. կողմ՝ 45, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
1.ԼՍԵՑԻՆ.-

ԳՊՄԻ-ի

ՊՈԱԿ-ի

գիտահետազոտական

պրոֆեսորադասախոսական
և

գիտամեթոդական

կազմի

աշխատանքների

խթանման կարգի, ԳՊՄԻ-ի ՊՈԱԿ-ի ուսանողական նպաստների,
պետական

և

կանոնակարգի

ներբուհական
(նոր

մատենավարության

կրթաթոշակների

խմբագրությամբ)
կարգի

և

հատկացման

ԳՊՄԻ-ի

հաստատման

ՊՈԱԿ-ում

մասին

(Զեկ.՝

կանոնակարգերի և ընթացակարգերի մշակման ժամանակավոր
հանձնաժողովի նախագահ Ս. Հայրապետյան):
«Գյումրու

Մ.

Նալբանդյանի

մանկավարժական

ինստիտուտ»

կազմակերպության

ուսանողական

անվան

պետական

ոչ

նպաստների,

պետական
առևտրային
պետական

և

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի մասին
խոսելիս Ս. Հայրապետյանը նկատեց, որ բուհում այն գործել է 2
տարի, և այդ ընթացքում հայտնաբերվել են որոշակի բացթողումներ,
որոնք հիմք են ծառայել նշված կանոնակարգի լրամշակմանը:
Ս. Հայրապետյանի ներկայացմամբ՝ լրամշակման են ենթարկվել,
մասնավորաբար, կանոնակարգի 2.1, 2.2, կետերը և 3.6 կետի 3.6.1,
3.6.5, 3.6.11, 3.6.12, 3.6.13, 3.6.14 ենթակետերը, 3.7 կետի 3.7.1, 3.7.2,
3.7.3, 3.7.4 ենթակետերը, 3.12 կետի բ/ ենթակետը, 3.14, 3.15, 3.16
կետերը, ինչպես նաև՝ 4.9 կետը: Հարկ է նշել, որ զեկուցման
ընթացքում

մեկնաբանվեցին

վերոնշյալ

բովանդակային փոփոխությունները:
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կետերի,

ենթակետերի

Ինչ վերաբերվում է «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան
պետական

մանկավարժական

ինստիտուտ»

պետական

ոչ

առևտրային կազմակերպությունում մատենավարության կարգի ու
«Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական
ինստիտուտ»

պետական

ոչ

պրոֆեսորադասախոսական

առևտրային
կազմի

կազմակերպության

գիտահետազոտական

և

գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման կարգի ստեղծման
օբյեկտիվ հիմքերին, մշակված կարգերի կառուցվածքին, ելակետային
դրույթներին,

ապա

ներկաների

ուշադրությունը

հրավիրվեց

փաստաթղթերի կառուցվածքի ելակետային դրույթներին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.- Պրոֆեսոր Վ. Գրիգորյանը, դոցենտ Բ. Պողոսյանը, պրոֆեսոր
Հ. Դրմեյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

Հաստատել.
1. «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական
ինստիտուտ»

պետական

ոչ

պրոֆեսորադասախոսական

առևտրային
կազմի

կազմակերպության

գիտահետազոտական

և

գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման կարգը,
2.«Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական
ինստիտուտ»

պետական

ուսանողական
կրթաթոշակների

ոչ

առևտրային

նպաստների,

պետական

հատկացման»

կազմակերպության
և

ներբուհական

կանոնակարգը

/նոր

խմբագրությամբ/,
3. «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում
մատենավարության կարգը:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 45 անդամ. կողմ՝ 45, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
2.ԼՍԵՑԻՆ.-

ԳՊՄԻ-ի որակի ապահովման կենտրոնի կանոնադրության (նոր
խմբագրությամբ) հաստատման հարցը (Զեկ.՝ որակի ապահովման
կենտրոնի տնօրեն Ն. Ավետիսյան):
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Որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն Ն. Ավետիսյանը
խոսեց ԳՊՄԻ-ի որակի ապահովման կենտրոնի կանոնադրությունում
կատարված բովանդակային մասնակի փոփոխությունների մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.- Պրոֆեսորներ Վ. Գրիգորյանը, Ա. Մաթևոսյանը, դոցենտ
Հ. Հարոյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.-

Հաստատել

«Գյումրու

մանկավարժական

Մ.

Նալբանդյանի

ինստիտուտ»

կազմակերպության

պետական

որակի

անվան
ոչ

պետական

առեվտրային

ապահովման

կենտրոնի

կանոնադրությունը /նոր խմբագրությամբ/:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 45 անդամ. կողմ՝ 45, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:
3.ԼՍԵՑԻՆ.-

Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու հարցը (Հաղ.՝ մրցութային
հանձնաժողովի

նախագահ

Ա.

Ֆարմանյան):

Մրցութային

հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց դոցենտի գիտական կոչում
հայցող հավակնորդներին:
Դոցենտի գիտական կոչում հայցող հավակնորդներն էին.

№ Անուն, հայրանուն ազգանուն,

1.

Հովհաննես
Խորիկյան

Ձևայնացված
կարգավիճակը
կառուցվածքում

Մասնագիտություն
բուհի

Գեորգու Պատմության,

Պատմագիտություն

իրավագիտության

և

նրանց դասավանդման
մեթոդիկաների
ամբիոնի ասիստենտ
2.

Արմեն
Մարտիրոսյան

Սամվելի Ֆիզիկական

Մանկավարժություն

դաստիարակության
նրա

և

դասավանդման

մեթոդիկայի
ասիստենտ
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ամբիոնի

3.

Լուսինե Հրայրի Մելքոնյան

Դեղագործական
քիմիայի,
նրա

քիմիայի

Կենսաբանություն
և

դասավանդման

մեթոդիկայի

ամբիոնի

ասիստենտ
4.

Իրինա Կարլենի Վարդանյան

Անգլերեն լեզվի և նրա Լեզվաբանություն
դասավանդման
մեթոդիկայի

ամբիոնի

ասիստենտ
5.

Գայանե Ռուլեսի Ավետիսյան

Աշխարհագրության
նրա

և Աշխարհագրություն

դասավանդման

մեթոդիկայի

ամբիոնի

ասիստենտ

Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին որոշում կայացնելու համար
անցկացվեց փակ գաղտնի քվեարկություն, որի կազմակերպման համար ընտրվեց 3
հոգուց բաղկացած հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝ Լուսիկ Ղուկասյան,
Բաբկեն Սերոբյան, Սաթենիկ Մարգարյան:
Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Լ. Ղուկասյանը լուսաբանեց փակ գաղտնի
քվեարկության հետևյալ արդյունքները.

№ Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Կողմ

Դեմ

Անվավեր

1.

Հովհաննես Գեորգու Խորիկյան

37

8

0

2.

Արմեն Սամվելի Մարտիրոսյան

38

7

0

3.

Լուսինե Հրայրի Մելքոնյան

41

4

0

4.

Իրինա Կարլենի Վարդանյան

42

2

1

5.

Գայանե Ռուլեսի Ավետիսյան

41

2

2

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.- Ռեկտոր, մ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. Գրիգորյանը, ուսումնական
աշխատանքների

գծով

պրոռեկտոր,

կ.գ.դ.,

պրոֆեսոր

Ս. Ալեքսանյանը, անգլերեն լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի
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ամբիոնի

վարիչ,

մանկավարժության

բ.գ.դ.,

պրոֆեսոր

ֆակուլտետի

Ա.

դեկան,

Հովհաննիսյանը,
մ.գ.դ.,

դոցենտ

Ռ. Մարդոյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.- 2.1.Հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովի ներկայացրած փակ գաղտնի
քվեարկության արդյունքները:
2.2.Վերոնշյալ հավակնորդներին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում:
2.3. Տասնհինգ օրվա ընթացքում նրանց գործերը ներկայացնել ՀՀ ԲՈՀ՝
շնորհված գիտական կոչումները հաստատելու և դիպլոմներ տալու
համար:
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 45 անդամ. կողմ՝ 45, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0:

Գիտական խորհրդի նախագահ՝

Վ. Գրիգորյան

Գիտական խորհրդի քարտուղար՝

Թ. Խաչատրյան
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