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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

 

13.03.2019թ. 

Արձանագրություն թիվ 8 
 

1. 2018-2019թթ ուս. տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփման 

վերաբերյալ. 

1.1. Հանձնարարել դեկաններին, հեռակա դեպարտամենտի պետին, 

մասնաճյուղերի և քոլեջների տնօրեններին՝ ուսանողների հետ հստակ բացատրական 

աշխատանքներ տանել և հնարավոր բոլոր միջոցներով իրազեկել ակադեմիական 

պարտքերով փոխադրման կամ հեռակա դեպարտամենտ տեղափոխման կարգի 

վերաբերյալ:  

1.2. ՀԱԱՀ առկա ուսուցման համակարգի 2018-2019թթ ուս. տարվա առաջին 

կիսամյակի առարկայական պարտքերի վերահանձնման ժամկետը երկարաձգել 

մինչև ս.թ. մարտի 22-ը: 

1.3. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի առկա ուսուցման 

<<Ապրանքագիտություն>> կրթական ծրագրի վճարովի համակարգի 2018-2019թթ ուս. 

տարվա 2--րդ կուրսի ուսանող Հարություն Արազիի Հարությունյանին առաջին 

կիսամյակում անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու համար հեռացնել 

համալսարանից:  

1.4. Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի <<Հողաբարելավում, 

հողային, ջրային պաշարների կառավարում և պահպանում>> մասնագիտության 2018-

2019թթ ուս. տարվա վճարովի համակարգի 5-րդ կուրսի ուսանող Ռուդիկ Արամայիսի 

Հովհաննիսյանին 1-ին կիսամյակում ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն 

ցուցաբերելու պատճառով հեռացնել համալսարանից:  

 Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի <<Գյուղատնտեսական 

մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ>> մասնագիտության 2018-2019թթ ուս. 

տարվա վճարովի համակարգի 3-րդ կուրսի ուսանող Արմեն Էդուարդի Միչիկյանին 

առաջին կիսամյակում ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու 

պատճառով հեռացնել համալսարանից: 

1.5. Ա. Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի առկա անվճար ուսուցման 

2018-2019թթ ուս.տարվա <<Փոխադրումների կազմակերպում և կավարում 

տրանսպորտում>> մասնագիտության 4 կուրսի ուսանող Աշոտ Ռոմիկի Պողոսյանին 

ուսումնական պլանով և առարկայական ծրագրերով նախատեսված 1-ին կիսամյակի 

ծրագիրը չկատարելու պատճառով հեռացնել քոլեջից: 

Ա. Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի առկա անվճար ուսուցման 

2018-2019թթ ուս.տարվա <<Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա>> 

մասնագիտության 3 կուրսի ուսանող Էդգար Գրիգորի Գալստյանին սահմանված 
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ժամկետում <<Տնտեսագիտության տեսություն>> առարկայի ստուգարքը չհանձնելու 

պատճառով հեռացնել քոլեջից: 

1.6. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի <<Կաշվի և մորթու 

արտադրանքի տեխնոլոգիա>> մասնագիտության 3-րդ կուրսի անվճար համակարգի 

ուսանող Վլադիմիր Մարտիրոսի Գաբրիելյանին մեծ թվով անհարգելի 

բացակայությունների և ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն 

ցուցաբերելու համար հեռացել համալսարանից:  

1.7. Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի ուսանողներին թույլատրել հանձնելու 

նախ 2018-2019թթ ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակի քննություններն ու 

ստուգարքները, այնուհետև անցնել առաջին կիսամյակի առարկայական պարտքերի 

վերահանձնմանը՝ մինչև 2019թ-ի դեկտեմբերի 30-ը քննաշրջանն ամբողջությամբ 

ավարտելու նպատակով:  

1.8. Հանձնարարել Սիսիանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Տ. 

Վանդունցին ուսման վարձավճարների հավաքագրման և մուտքերն ապահովելու 

նպատակով բացատրական աշխատանքներ տանել ուսանողների հետ: 
 

2. 2018-2019թթ ուս. տարվա փետրվար ամսվա ընթացքում դասընթացներին 

ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ. 

2.1. Բակալավրիատում 100 ժամ և ավելի բացակայություններ ունեցող 

ուսանողներին հեռացնել համալսարանից կամ իրենց դիմումի համաձայն 

տեղափոխել հեռակա ուսուցման դեպարտամենտ, 70-100 ժամ բացակայություններ 

ունեցող ուսանողներին հայտարարել նկատողություն: Քոլեջներում 90 ժամ և ավելի 

բացակայություններ ունեցող ուսանողներին հայտարարել նկատողություն, իսկ 120 

ժամ և ավելի բացակայություններ ունեցող ուսանողներին իրենց դիմումի համաձայն 

տեղափոխել այլ քոլեջներ: 

2.1.1. Ագրարային ճարտարագիտություն ֆակուլտետի ներքոհիշյալ 

ուսանողներին, 2018-2019թթ ուս. տարվա փետրվար ամսվա ընթացքում ուսումնական 

պարապմունքներից ունեցած նշված ժամաքանակներով անհարգելի 

բացակայությունների համար հայտարարել  նկատողություն. 

Հ/Հ 

 

Ազգանուն, անուն, հայրաուն 

 

Մասնագիտ., 

կուրսը 

Անհարգելի բացակ.՝  
Å³Ù 

1. Եփրեմյան Գառնիկ Օրբելի ԳՄՍ-1 82 

2. Հակոբյան Կարեն Սամվելի ԷԼ-2 74 

3. Պետրոսյան Խաչատուր Գևորգի ՃԵԿ-3 76 

4. Արշակյան Դավիթ Նորայրի ԷԼ-3 78 

5. Սարգսյան Արթուր Գագիկի ՀԲ-1 82 

6. ØÏñïãÛ³Ý ì³Ññ³Ù  ¸³íÃÇ ՀԲ-1 72 

7. Բադալյան Մերի Գագիկի ՀԲ-1 98 

8. Գրիգորյան Նարեկ Արմենի ՀԲ-2 78 

9. Պետրոսյան Արշակ Արթուրի ՀԲ-2 70 

10. ê³ñ·ëÛ³Ý Ð³Ïáµ ê³ñÇµ»ÏÇ  ԿԱ-4 76 
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2.1.2. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ներքոհիշյալ 

ուսանողների 2018-2019թթ ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակի փետրվար ամսին 

մեծաթիվ բացակայությունների համար հայտարարել նկատողություն. 

 Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Մասնագիտ., կուրս 

1 Արզումանյան Արթուր Վարդանի ԱԲ-1 

2 Բարսեղյան Նկիալ Մերուժանի ԱԲ-3 

3 Նազարեթյան Հայկ Զավենի ԱԷԿ-2 

4 Խեչոյան Դմիտրի Գրիգորի ԱԷԿ-2 

5 Նալբանդյան Վազգեն Աշոտի ԱՇ-4 

6 Սաֆարյան Մյասնիկ Արսենի ԱՔ-4 

7 Սաղաթելյան Ռոբերտո Մարկի ԱԷԿ-3 

8 Գալայան Համլետ Վալերիի ԱԷԿ-3 

 

2.1.3. Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուժության ֆակուլտետի 

ներքոհիշյալ ուսանողներին 2018-2019թթ ուս. տարվա փետրվար ամսին ուսումնական 

պարապմունքներից անհարգելի բացակայելու համար հայտարարել նկատողություն. 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն Բացակայ. Ժամ. Մասնագիտ., կուրս 

1 Տիգրանյան Արման 72 Անասնաբուժ.-2 

2 Գևորգյան Դավիթ 72 Անաս. Սան. Փորձ.-1 

3 Աբգարյան Հայկ 70 

4 Հովհաննիսյան Գրիգոր 74 

5 Խաչատրյան Տարոն 72 Անաս. Սան. Փորձ.-2 

6 Գալստյան Լուսինե 94 Անաս. Սան. Փորձ.-3 

7 Գալստյան Արտուշ 72 

8 Սահակյան Գոռ 70 Գ/Կ սել. Գեն և կենսատ.-2 

 

2.1.4. Ա. Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի առկա ուսուցման 2018-

2019թթ ուս. տարվա ներքոհիշյալ ուսանողներին փետրվար ամսին նշված 

ժամաքանակներով ունեցած անհարգելի բացակայությունների համար հայտատարել 

նկատողություն. 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն Բացակայ. Ժամ. Մասնագիտ., կուրս 

1 Ալեքսանյան Ավետիք 120 ՊԳԿ-1 

2 Ավդալյան Արմեն 90 ՊԳԿ-2 

 

 2.2. Հանձնարարել դեկաններին ուսանողների բացակայությունները վերահսկել 

ամեն ամիս, վերլուծել և գնահատել նախորդ ժամանակահատվածի 

բացակայությունները, հետևել աճման միտումին, իրականացնել անհատական 

բացատրական աշխատանքներ՝ հեռացումները նվազագույնի հասցնելու համար: 

Ժամանակին իրազեկել ուսանողությանը համալսարանում հաճախումների 

վերաբերյալ ընդունված որոշումների մասին:    

 



4 
 

3. Ուսման վարձավճարների զեղչման համար ուշացումներով ներկայացված 

դիմումների (տարբեր տարակարգերով) վերաբերյալ վերաբերյալ. 

3.1. Հաստատել ռեկտորատի նիստում ներկայացված ուսանողների ուսման 

վարձավճարի զեղչերը. 

3.1.1. Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի 2018-2019թթ ուս. 

տարվա ցերեկային ուսուցման վճարովի համակարգի ներքոհիշյալ ուսանողներին 

սահմանել ուսման վարձավճարի զեղչ 20%-ի չափով. 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Մասնագիտ., կուրս Զեղչը՝ % 

1 Բարսեղյան Արուսյան Արմենի ՖԿ-4 20 

2 Խաչատրյան Գոհար Կարենի ՖԿ-4 20 

  

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի <<Ագրարային 

արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում>> մասնագիտության առկա ուսուցման 

վճարովի համակարգի 2016թ. ապրիլյան քառօրյա պատերազմին մասնակցած 

ուսանող Հարություն Ալբերտի  Մեսրոպյանի համար սահմանել ուսման վարձավճարի 

զեղչ 2018-2019թթ ուս. 2-րդ կիսամյակի համար 50%-ի չափով: 

  

3.1.2. Ագրոնոմիական ֆակուլտետի 2018-2019թթ ուս. տարվա վճարովի 

համակարգի <<Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում>> 

մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողուհի Իդա Վարդանի Զարգարյանի երկրորդ 

կիսամյակի ուսման վարձավճարը զեղչել 50%-ով: 

 

3.1.3. Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի 2018-2019թթ ուս. տարվա վճարովի 

համակարգի քառօրյա պատերազմին մասնակցած ներքոհիշյալ ուսանողների համար 

սահմանել տարեկան ուսման վարձավճարի 50% զեղչ.  

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Մասնագիտ., կուրս 

1 Հովհաննիսյան Կարո Անդրանիկի Գինու. տեխ.-2 

2 Խաչատրյան Հայկազուն Գարեգինի Գինու տեխ.-3 

3 Թալանչյան Հայկ Արմենի Գինու հումք-3 

4 Կասումյան Հովհաննես Արտավազդի Գինու հումք-3 

5 Բաղջյան Գեղամ Կարենի Գյուղ. մթերք-4 

6 Եղիազարյան Թովման Աշոտի Կենս. անվ.-3 

 

Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի 2018-2019թթ ուս. տարվա վճարովի 

համակարգի քառօրյա պատերազմի ժամանակ մարտական հերթապահություն 

իրականացրած ներքոհիշյալ ուսանողների համար սահմաներ տարեկան ուսման 

վարձավճարի 30% զեղչ.   

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Մասնագիտ., կուրս 

1 Քոսյան Արտյոմ Հրաչիկի Գյուղ. հումք-3 

2 Հայրապետյան Արթուր Ալբերտի Գյուղ. մեք.-4 
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3.1.4. Շիրակի գյուղատնտեսական քոլեջի 2018-2019թթ ուս. տարվա երկրորդ 

կիսամյակում ցերեկային ուսուցման վճարովի համակարգի ներքոհիշյալ 

ուսանողների համար սահմանել ուսման վարձավճարի զեղչեր. 

 

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Մասնագ., 

կուրս 

Փոխհատուցման 

չափը, % 

Կիսամյակի 

ուսման վարձը, դր. 

1 Գրիգորյան Լիանա Մարտինի Մենեջ-

մենթ-2 

30 42500 

2 Գոգորյան Մարիետա Սարոյի ՀՀ-2 20 42500 

3 Գրիգորյան Կարինե Աբգարի ՀՀ-2 50 42500 

4 Մխիթարյան Քնարիկ Դավիթի ՀՀ-2 50 42500 

 

3.1.5. 2018թ-ի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 3382/Ծ-4 հրամանի դրույթները Ա.Ե. 

Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի 2018-2019թթ ուս. տարվա հիմնական 

ընդհանուր կրթությամբ 2-րդ կուրսի ուսանողների նկատմամբ կիրառել նաև 2018-

2019թթ ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակի համար: 

 

3.1.6. ՀԱԱՀ Սիսիանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման վճարովի համակարգի 

2016թ ապրիլյան քառօրյա պատերազմին մասնակցած <<Անասնաբուժական 

սանիտարական փորձաքննություն>> մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող 

Մարտուն Արամի Հովհաննիսյանի 2018-2019թթ ուս. տարվա ուսման վարձավճարը 

զեղչել 50%-ով:  
 

3.2. Ուսման վարձավճարի զեղչեր սահմանել ըստ կիսամյակների, իսկ որոշ 

տարակարգերի համար (քառօրյա պատերազմին մարտական գործողություններ կամ 

մարտական հերթապահություն իրականացրած, ծնողազուրկ ուսանողներ)՝ 

ուսումնական ողջ տարվա համար մեկ անգամ, իսկ դիմումների ներկայացման 

վերջնաժամկետ սահմանել ս.թ. սեպտեմբերի 30-ը: 

3.3. Համալսարանի կառավարման eBuh. համակարգի ներդրման ներկայիս 

հնարավորություններն օգտագործելով բարձրացնել ուսանողների իրազեկման 

մակարդակը՝ համալսարանում տեղի ունեցող ուսումնական գործընթացի հետ 

կապված փոփոխությունների վերաբերյալ: 

 

4. ՀԱԱՀ գիտական հիմնական թեմաները սահմանելու նպատակով համատեղ 

հանդիպում ու քննարկում կազմակերպելու վերաբերյալ. 

4.1. Հանձնարարել գիտության գծով պրոռեկտոր Հ. Ծպնեցյանին հանդիպումներ 

կազմակերպել երկու փուլով՝ ներգրավվելով գիտական կենտրոնների տնօրեններին, 

միջազգային գիտական ծրագրերի համակարգման, մարքեթինգի և զարգացման 

բաժինների պետերին և բացահայտել ներդրման հնարավորություն ունեցող 

տնտեսական արդյունավետ գաղափարները՝ համապատասխան միջազգային 

ֆոնդերին ներկայացնելու համար:  
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5. Ուսումնական պլանների բարեփոխման ընթացքի, ուսումնական 

լաբորատորիաների վերազինման վերաբերյալ:   

5.1. Հանձնարարել դեկաններին արագ կազմակերպել ուսումնական պլանների 

փոփոխման աշխատանքները՝ ՀՀ ԿԳ նախարարություն ներկայացնելու և 4 տարում 

իրականացվող բակալավրիական կրթության լիցենզավորում ստանալու նպատակով:  

5.2. Այսուհետ բոլոր ցուցահանդեսներում, տեղեկատվական տարբեր 

աղբյուրներով գովազդել, որ Ագրարային համալսարանում բակալավրիական 

կրթությունն իրականացվելու է 4 տարի ժամկետով:  

5.3. Հանձնարարել Գ. Եղիազարյանին Ագրարային ճարտարագիտության 

ֆակուլտետի լաբորատորիաների գծագրի նախնական տարբերակը պատրաստ 

լինելու դեպքում ընտրել համապատասխան տարածքները՝ հետագա գործընթացները 

կազմակերպելու համար: 

 

6. «Ոսկեհատի խաղողագինեգործության գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի 

անվանափոխության վերաբերյալ.  

6.1. Հանձնարարել իրավախորհրդատու Ն. Եղիազարյանին սեղմ ժամկետում  

պատրաստել «Ոսկեհատի խաղողագինեգործության գիտական կենտրոն» 

մասնաճյուղի անվանափոխության հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը: 

 

7. Աղավնաձորի Զարթոնք հանգստյան տանն իրականացված համալսարանի 

թիմային աշխատանքների ամրապնդմանն ու հզորացմանն ուղղված միջոցառման 

դրական արձագանքների վերաբերյալ.  

7.1. Հանձնարարել աշխատակազմի ղեկավար Լ. Մնացականյանին 

կազմակերպել թիմի հզորացմանն ուղղված ևս մեկ միջոցառում:  

 

8. Աարտադրական պրակտիկաների անցկացման, դրանց արդյունավետության 

բարձրացման վերաբերյալ. 

Հանձնարարել Ագրոնոմիական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Ա. Տեր-

Գրիգորյանին Երասխահունի և Ոսկեհատի տնտեսություններում առաջիկա շաբաթվա 

ընթացքում կազմակերպել Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանողների 

արտադրական պրակտիկան:  

 9.2. Հանձնարարել ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչության պետ 

Դ. Հայրապետյանին համալիր քննարկում կազմակերպել դեկանների, մասնաճյուղերի 

տնօրենների, հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի պետի մասնակցությամբ և 

առաջիկա ռեկտորատի քննարկմանը ներկայացնել առաջարկներ՝ ուղղված 

արտադրական պրակտիկաների կազմակերպման և դրանց իրականացման 

արդյունավետության բարձրացմանը: 

 




