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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ   

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ  

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն աշխատակարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության 

պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ` Ակադեմիա) ռեկտորատի 

իրավասությունները, գործունեության կազմակերպման, նիստերի 

նախապատրաստման և անցկացման ընթացակարգը: 

2. Սույն աշխատակարգի իրավական հիմքերն են կրթական բնագավառը 

կարգավորող օրենսդրական ակտերը,  Ակադեմիայի կանոնադրությունը և այլ 

իրավական ակտեր:  

3. Ակադեմիայի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է: Այն 

ակադեմիայի գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում, 

իր աշխատակարգով իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում, 

քննարկում է Ակադեմիայի ընթացիկ գործունեությանը և գիտական խորհրդի 

որոշումների կատարման ընթացքին վերաբերող հարցեր: 

4. Ռեկտորատի աշխատանքները համակարգում է Ակադեմիայի ռեկտորը: 

5. Ռեկտորատի որոշումները կենսագործվում են ռեկտորի հրամաններով և  

պարտադիր են կատարման Ակադեմիայի աշխատողների, սովորողների,  

ունկնդիրների համար: 

6. Սույն աշխատակարգում փոփոխությունները և լրացումները կատարվում են 

Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից: 

 

2. ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ  ԿԱԶՄԸ 

7. Ռեկտորատի կազմավորման կարգը և լիազորությունները սահմանված են 

Ակադեմիայի կանոնադրությամբ: 

8. Ռեկտորատի կազմը հաստատվում է ռեկտորի հրամանով:   



9.Ռեկտորի հրավերով ռեկտորատի նիստերին խորհրդակցական ձայնի 

իրավունքով` մշտական կամ ժամանակավոր հիմունքներով, կարող են մասնակցել 

Ակադեմիայի այլ աշխատողներ և մասնագետներ: Ռեկտորատի նիստերին կարող 

են հրավիրվել նաև քննարկվող հարցերի հետ առնչություն ունեցող պաշտոնյաներ, 

մասնագետներ և սովորողներ: 

 

3. ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ  ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 

10. Ռեկտորատը, Ակադեմիայի ռեկտորին կանոնադրությամբ վերապահված 

իրավասությունների շրջանակում, քննարկում է Ակադեմիայի ընթացիկ 

գործունեությանը վերաբերող հարցեր: 

11. Ռեկտորատի նիստերում քննարկվում են հետևյալ հարցերը` 

1) ուսումնառության արդյունքների և ուսուցման արդյունավետության 

գնահատման հավաստիության ու որակի բարձրացման, 

2) ուսումնական ծանրաբեռնվածության, 

3) սովորողների և աշխատողների խրախուսման և կարգապահական տույժերի 

ենթարկման, 

4) կիսամյակային քննաշրջանների կազմակերպման, անցկացման և 

արդյունքների քննարկման, 

5) միջազգային, տարածաշրջանային և ներբուհական գիտաժողովների, 

հոբելյանական, ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության  

կողմից կազմակերպվող միջոցառումների նախապատրաստման, 

6) առարկայական պարտքեր ունեցող սովորողների համար լրացուցիչ վճարովի 

քննաշրջանի սահմանման,  

7) սովորողների հեռացման, տեղափոխման և վերականգնման, 

8) ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցման մրցույթի 

արդյունքների և ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ, 

9) սովորողների հետ տարվող ուսումնական, ուսումնադաստիարակչական և 

գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ, 

10) դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների, մեթոդական գրականության 

տպագրման և գրադարանային ֆոնդի համալրման ու սպասարկման, 



11) ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ, 

12) ուսումնամեթոդական վարչության, ամբիոնների և այլ ստորաբաժանումների 

կողմից կատարված աշխատանքների քննարկման, 

13) ավարտական փաստաթղթերը նորերով փոխարինման, 

14) աշխատողների վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման, 

15) սույն աշխատակարգից բխող և Ակադեմիայի կանոնադրությանը չհակասող 

այլ լիազորություններ: 

 

4. ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  

12. Ռեկտորատն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով: 

13. Ռեկտորատի նիստերը հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության, ռեկտորի 

կողմից սահմանված ժամկետներում և օրակարգով: 

 14. Ռեկտորատի նիստերի քվեակազմն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է 

ռեկտորատի կազմի առնվազն կեսից ավելիի մասնակցությունը:  

 15. Ռեկտորատի կազմի ներկայությունը գրանցում է քարտուղարը: Քվեակազմը 

չապահովելու դեպքում գրանցումը կարող է երկարաձգվել մինչև քվեակազմի 

ապահովումը կամ հետաձգվել նիստը: 

 Ռեկտորատի քվեակազմի բացակայության պատճառով հետաձգված նիստը 

նույն օրակարգով գումարվում է ընդհանուր կարգով: 

 16. Ռեկտորը հայտարարում է քվեակազմի առկայությունը և ներկայացնում է 

քվեարկության օրակարգը: 

 17. Ռեկտորատի անդամները կարող են օրակարգի համար առաջարկել հարցեր, 

որոնք նույնպես նարկայացվում են քվեարկության: 

 Օրակարգի հարցերի քննարկման կարգը, հիմնական և հարակից զեկույցների, 

ելույթների տևողությունը որոշում է ռեկտորը: 

 18. Ռեկտորատի նիստի օրակարգում նշվում են` 

 1) ռեկտորատի նիստի անցկացման օրը և ժամը, 

 2) քննարկվող հարցը (հարցերը), զեկուցողի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, 



 19. Ռեկտորատի նիստի օրակարգի կազմման գործընթացը վերահսկում է 

ռեկտորը: Քարտուղարը ռեկտորին  ներկայացնում է օրակարգի կազմման 

վերաբերյալ ռեկտորատի անդամների առաջարկությունները, ինչպես նաև 

հրավիրվողների ցանկը: 

      20. Ռեկտորատի նիստի օրակարգը հաստատվում է ռեկտորի կողմից: 

 21. Ռեկտորատի որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

Ձայների հավասարության դեպքում  ռեկտորի ձայնը վճռորոշ է: 

 22. Ռեկտորը` 

 1) նախագահում է ռեկտորատի նիստերը, իսկ նրա բացակայության դեպքում, 

ռեկտորի հանձնարարությամբ` պրոռեկտորներից մեկը, 

 2) իր նախաձեռնությամբ և (կամ) ստացված առաջարկությունների հիման վրա 

հաստատում է ռեկտորատի նիստի օրակարգի նախագիծը, կազմակերպում 

ռեկտորատի  գործունեությունը, 

 3) կազմակերպում է ռեկտորատի աշխատանքները և վերահսկողություն 

սահմանում նրա կողմից ընդունված որոշումների կատարման վերաբերյալ, 

 4) իրականացնում է Ակադեմիայի կանոնադրությունից և սույն աշխատակարգից 

բխող այլ լիազորություններ: 

 23. Քարտուղարը` 

 1) ծանուցում է ռեկտորատի անդամներին նիստի օրվա, տեղի և օրակարգի 

մասին, 

 2) գրանցում է նիստին մասնակցող ռեկտորատի անդամներին, 

 3) արձանագրում է ռեկտորատի նիստերը, 

 4) կազմում է ռեկտորատի նիստերի արձանագրությունները, որոշումները, 

 6) կատարում է  սույն աշխատակարգով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 24. Քարտուղարի բացակայության դեպքում ռեկտորը քարտուղարի 

պարտականությունները հանձնարարում է ռեկտորատի անդամներից մեկին:  

      25. Ռեկտորատի նիստի արձանագրությունն ընդգրկում է` 

      1) նիստի օրակարգը, 

     2) քննարկվող հարցերի, զեկուցումների և ելույթների հիմնական դրույթները, 



    3) քվեարկության դրված հարցերի ճշգրիտ ձևակերպումները, յուրաքանչյուր 

հարցի քվեարկության արդյունքները, ընդունված որոշումները, 

     4) նիստին հրավիրված և ներկայացած անձանց ցուցակը: 

     Նիստի արձանագրությանը կցվում են քննարկված հարցերին վերաբերող  

փաստաթղթերը, այդ թվում` քվեարկության ներկայացված որոշումների 

նախագծերը, գրավոր զեկուցումների և ելույթների տեքստերը (զեկուցագրերը): 

 26. Նիստերի արձանագրությունները կազմվում են երեք աշխատանքային օրվա 

ընթացքում և ստորագրվում են ռեկտորի ու քարտուղարի կողմից: 

 27. Ռեկտորատի նիստերի արձանագրությունները, քննարկված հարցերին 

վերաբերող  փաստաթղթերը և ընդունված որոշումների բնօրինակները կարվում են 

հատուկ  թղթապանակում և պահպանվում են Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  

  

 
 
 
 
 
 
 


