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2018թ. նոյեմբերի 16-ին կայացած

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Տեղեկատվություն գիտական հետազոտությունների մասին

/զեկ.' Հ. Մաթևոսյան/

2. Ակադեմիայի 2020-2024 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի, 

ժամանակացույցի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության 

աշխատանքների համակարգման մասին

/զեկ.' Հ. Ղարիբյան/

3. Տեղեկատվություն մագիստրոսի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 2018- 

2019 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսի ուսանողների պրակտիկայի և 

մագիստրոսական թեզերի ընթացքի մասին

/զեկ.' ՃԿ ամբիոնի վարիչ Վ. Միքայելյան, 

ՓԳ ամբիոնի վարիչ Կ. Զիրաքյան /

4. Ակադեմիայի կառուցվածքի և կարգերի քննարկում և հաստատում

/զեկ.' Ե. Բաղրամյան/

5. Ուսումնական ձեռնարկների երաշխավորման մասին

/զեկ.' Ամբիոնների վարիչներ/

6. Ընթացիկ հարցեր:

Որոշեցին'

1. Բարելավել Ակադեմիայի գիտական հետազոտությունների քանակական և որակական 

ցուցանիշները, Ակադեմիայի գիտական ներուժի զարգացման ու օգտագործման 

գործընթացը և ստեղծել լաբորատորիաներ նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին 

համապատասխան:

2. Ապահովել Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և հայցորդների 

մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներում և կրթական ծրագրերում:

3. Ստեղծել աշխատանքային խմբեր, ըստ ենթակառուցվածքային հավատարմագրման 

չափանիշների Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության 

աշխատանքների համակարգման և իրականացման նպատակով:

4. Ստեղծել աշխատանքային խումբ Ակադեմիայի 2020-2024 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի մշակման համար և այդ աշխատանքների իրականացման 

համար մշակել համապատասխան ժամանակացույց:



5. Մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2018-2019 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսի 

ուսանողների պրակտիկայի և մագիստրոսական թեզերի մասին տեղեկատվությունն 

ընդունելի գիտություն:

6. Հաստատել ակադեմիայի կառուցվածքը և ներքոհիշյալ փաստաթղթերը.

1) Ակադեմիայի 2014-2019 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացման 

կարճաժամկետ պլան-ժամանակացույցը և վերջնաժամկետ սահմանել մինչև 

2020թ.:

2) Ակադեմիական ազնվությունը երաշխավորող և գրագողությունը կանխարգելող 

քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը:

3) Ակադեմիայի աշխատակիցների էթիկայի կանոնների և վարվեցողության 

կանոնակարգը:

4) ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի ակադեմիական

ազնվության կանոնակարգ:

5) Ոհ-սանողի կրթական կարիքների վերհանման քաղաքականությունը:

7. Երաշխավորել տպագրության'

> Հ. Մաթևոսյան- «ՔՊ շտաբային ոաունավարժություն»,

> Հ. Ղարիբյան- «Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա»,

> Դ. Թադևոսյան- «Կապ և ազդարարում»,

> Ա. Գասպարյան - Կաթի և կաթնամթերքի արտադրությանը ներկայացվող սանիտարա

կան և հիգիենիկ պահանջների պահպանումը, որպես բնակչության կենսաբանական 

պաշտպանության կարևոր գործոն,

> Ս. Ներսեսյան -  Ընդհանուր ջերմատեխնիկա մաս II,

> Գ. Հակոբջանյան, Ա. Գասպարյան -  Խոցման ժամանակակից միջոցներ, մաս 2, 

ուսումնական ձեռնարկները:

8. Ապահովել ջեռուցման, կենսաապահովման մյուս համակարգերի և ուսումնական 

մասնաշենքերի բնականոն շահագործման պայմաններ, պլանավորել և իրականացնել 

ուսումնական մասնաշենքերի ընթացիկ նորոգման և խորհրդակցությունների (հեռավար) 

դահլիճի կահավորման, ուսումնական գույքի նորացման պլանային առաջադրանքները:

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈԸՀԸԳԻ ՔԱԸՏՈԻ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈԸՀԸԳԻ ՆԱԽԷ ա |1Թ ԵՎ ՈՍ8Ա Ն

. ԲԱՂԸԱՄՅԱՆ


