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Քաղվածք 

 «Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական 

խորհրդի`2019թ. հունվարի 24-ին տեղի ունեցած թիվ 1 նիստի արձանագրությունից: 

Նիստին գիտխորհրդի 39 անդամներից մասնակցում էին 31-ը, բացակայում էին 8-ը: 

Նիստը նախագահում էր ռեկտորի պաշտնակատար Սուսաննա Թումանյանը  

Օրակարգ 

Ս.Բեժանյանը ներկայացնում է. 
 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի որակի ապահովման 

քաղաքականության   նախագիծը (կցվում է):     

 Տեղերից առաջարկում են ընդունել ներկայացված «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամի որակի ապահովման քաղաքականության   նախագիծը (կցվում է):     

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ. կողմ՝ 31, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 

Ընդունել ներկայացված «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

որակի ապահովման քաղաքականությունը:    

 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի որակի ապահովման 

հայեցակարգի նախագիծը(կցվում է):      

Տեղերից առաջարկում են ընդունել «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի որակի ապահովման հայեցակարգի նախագիծը: 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ. կողմ՝ 31, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 

Ընդունել ներկայացված «Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

որակի ապահովման հայեցակարգը: 

 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի շարունակական 

(հարատեվ) կրթության կենտրոնի 2019-2021 թթ. գործունեության ծրագիր՝ ուղղված  աշխատակիցների  

որակավորման բարձրացմանը. նախագիծը(կցվում է):      

Տեղերից առաջարկում են ընդունել ներկայացված «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան»  հիմնադրամի շարունակական (հարատեվ) կրթության կենտրոնի 2019-2021թթ. 

գործունեության ծրագիր՝ ուղղված  աշխատակիցների  որակավորման բարձրացմանը: 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ. կողմ՝ 31, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 

 

Ընդունել ներկայացված «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի 

շարունակական (հարատեվ) կրթության կենտրոնի 2019 - 2021 թթ. գործունեության ծրագիր՝ ուղղված  

աշխատակիցների  որակավորման բարձրացմանը: 

5.2.Ընթացակարգի և կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին. 

 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ֆակուլտետի դեկանի 

ընտրության ընթացակարգ: 

Լսեցին` 5.1.Կարգերի և կանոնակարգերի  քննարկում և հաստատում. 

 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի որակի ապահովման 

քաղաքականություն: 

 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

որակի ապահովման հայեցակարգ: 

 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի շարունակական 

(հարատեվ) կրթության կենտրոնի 2019 - 2021 թթ. գործունեության ծրագիր՝ ուղղված  

աշխատակիցների  որակավորման բարձրացմանը: 

5.2.Ընթացակարգի և կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին. 

 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ֆակուլտետի դեկանի 

ընտրության ընթացակարգ: 

 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Ֆակուլտետի օրինակելի 

կանոնադրություն: 

 

   Զեկ.`գիտքարտուղար Ս.Բեժանյան 

  



 2 

 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Ֆակուլտետի օրինակելի 

կանոնադրություն: 

Տեղերից առաջարկեցին ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրության և ֆակուլտետի դեկանի ընտրության 

ընթացակարգի վերաբերյալ ստացված առաջարկությունները քննարկելու համար ստեղծել միանգամյա 

հանձնաժողով՝ հետևյալ կազմով. 

1.Թ.Շահվերդյան-մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան, 

2.Հ.Հարությունյան-հայոց լեզվի ամբիոնի  վարիչ, 

3.Պ.Գևորգյան- մանկավարժության ամբիոնի  վարիչ, 

4.Ք.Ղազարյան-իրավաբանական բաժնի պետ, 

5.Տ.Սահակյան-«Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ. կողմ՝ 28, դեմ՝ 2, ձեռնպահ՝ 1: 
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 

 

Ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրության և ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգի 

վերաբերյալ ստացված առաջարկությունները քննարկելու համար. 

 

 ստեղծել միանգամյա հանձնաժողով՝ հետևյալ կազմով. 

1.Թ.Շահվերդյան-մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան, 

2.Հ.Հարությունյան-հայոց լեզվի ամբիոնի  վարիչ, 

3.Պ.Գևորգյան- մանկավարժության ամբիոնի  վարիչ, 

4.Ք.Ղազարյան-իրավաբանական բաժնի պետ, 

5.Տ.Սահակյան-«Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

 Կանոնադրության և ընթացակարգի մեջ առաջարկությունների քննարկումից հետո՝ դրանք 

փոփոխություններով, հաջորդ գիտական խորհրդի նիստում ներկայացնել  հաստատման: 

 

 

Նիստի նախագահ`                         Ս.Թումանյան 

 

Իսկականի հետ ճիշտ է. 

               

Գիտքարտուղար՝                          Ս. Բեժանյան 


