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կայացած 2019թ. սեպտեմբերի 12-ին

Նախագահ' Հ. Մաթևոսյան 

Քարտուղար' Ե. Բաղրամյան

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության արդյունքների

քննարկման և հաստատման մասին

/Զեկ. Վ. Բրոււրյան/

2. Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի քննարկման և հաստատման մասին

/Զեկ. Ամբիոնների վարիչներ/

3. Որակի ապահովման գործընթացի իրականացման շրջանակներում ներկայացված

փաստաթղթերի քննարկում և հաստատում

/Զեկ.' Հ. Ղարիբյան/

4. Ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնի մրցույթի կազմակերպման մասին

/Զեկ.' Վ. Կրբեկյան/

5. Ընթացիկ հարցեր

> Միջազգային կոնֆերանսի կազմակերպման վերաբերյալ

> 2019-2020 ուսումնական տարում միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով 

ուսանողներին պետական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին

> 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության վերաբերյալ

> Պրոֆեսորադասախոսական կազմի հաստիքների վերաբերյալ

Որոշեցին'

1. Հաստատել Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծությունը:

2. Հաստատել Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում («Քաղաքացիական 

պաշտպանություն», «Փրկարարական գործ» և «Հրդեհային պաշտպանություն»), 

Կառավարում («ճգնաժամային կառավարում») մասնագիտությունների բակալավրի 

կրթական ծրագրերը և ս/թ նոյեմբերին ավարտին հասցնել հիշյալ բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության բակալավրի որակավորման պետական կրթական 

չափորոշիչներն ու ներկայացնել լիազոր մարմնի հաստատմանը:

3. Հաստատել որակի ապահովման գործընթացի իրականացման շրջանակներում 

քննարկման ներկայացված փաստաթղթերը'

> Ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի լրամշակված կանոնադրությունը:



> Ակադեմիայի կրեդիտային համակարգով ուսանողի ուղեցույցը:

> Ակադեմիայի «Արտակարգ իրավիճակների և ճգնաժամային կառավարման» 

ֆակուլտետի կանոնադրությունը:

4. Հաստատել Փ/Ծ գեներալ-մայոր Վ. Դաբրիել|անի թեկնածությունը «Քաղաքացիական 

պաշտպանություն» ամբիոնի վարիչի հաստիքում' Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 

հաշվիչ հանձնաժողովի կողմից ներկայացված արդյունքների համաձայն:

5.1. Ս/թ նոյեմբերի 12-14 օրերին կազմակերպել միջազգային առցանց գիտաժողով 

«Աղետների ռիսկի կառավարման արդիական հարցեր» խորագրով, ստեղծել 

կազմկոմիտե և հանձնարարել բոլոր ստորաբաժանումներին ակտիվ մասնակցել ու 

աջակցել գիտաժողովի կազմակերպման աշխատանքներին:

5.2. Սահմանել միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով պետական կրթաթոշակ ստացող 

ուսանողների անվանական կազմը:

5.3. 2019-2020թ.թ. ուսումնական տարվա ընդունելության արդյունքները համարել բավարար:

5.4. Հաստատել պրոֆեսորադասախոսական կազմի հաստիքների և ծանրաբեռնվածության 

հետևյալ սանդղակը'

Հաստիքը 1.0 դրույք 0.5 դրույք 0.25 դրույք

Պրոֆեսոր 600 - 650 350 - 400 200 - 220

Դոցենտ 700 - 720 400 - 450 240 - 300

Դասախոս 850 -900 470 - 530 350 - 400

Հ. Մաթևոսյան 

Ե. Բաղրամյան

Գիտխորհրդ

նախագահ

Քարտուղար


