Ընդունված է
2019թ․դեկտեմբերի 06–ին անցկացված
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի պետական ինստիտուտի
Ուսանողական խորհրդի ընդհանուր ժողովում
ՈՒԽ նախագահ Ռազմիկ Գրիգորյան

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
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«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի
(այսուհետ՝ ՀՖԿՍՊԻ) ուսանողական խորհուրդը (այսուհետ՝ ՈՒԽ) կամավորության
սկզբունքով ձևավորվող, ինքնակառավարվող, ընտրովի, ներկայացուցչական մարմին է։
ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ–ն ապակուսակցական և ապաքաղաքական կառույց է։
ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ-ն արտահայտում և պաշտպանում է ուսանողության օրինական շահերը,
նպաստում նրանց կրթական, գիտական, ստեղծագործական, մշակութային, ֆիզիկական,
բարոյական և հոգևոր զարգացմանը:
ՀՖԿՍՊԻ–ի ՈՒԽ–ում արգելվում են ամեն տեսակի քաղաքական, կրոնական բնույթի
հավաքները, քարոզչությունը։
ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ-ն իր գործունեությունն իրականացնում է ՀՀ Սահմանադրությանը, ՀՀ
գործող օրենսդրությանը, ՀՖԿՍՊԻ կանոնադրությանը և սույն կանոնադրությանը
համապատասխան:
ՈՒԽ-ն իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող, իր գործունեության ընթացքում
շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, ՀՖԿՍՊԻ-ում հասարակական հիմունքներով
գործող ուսանողական կազմակերպություն է։
ՈՒԽ-ն կարող է ունենալ դրոշմակնիք և ձևաթուղթ, ինչպես նաև տարբերանշան: ՈՒԽ-ն
ինքնուրույն է օգտագործում իր ֆինանսական միջոցները, որոնք գոյանում են ՀՖԿՍՊԻ–ի
կողմից
կատարվող
տարեկան
հատկացումներից
և
առանձին
կատարված
նվիրատվություններից: ՈՒԽ-ն կարող է ֆինանսավորվել նաև ՀՀ օրենսդրությամբ
չարգելված այլ աղբյուրներից:
ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ-ի անվանումն է.
1) հայերեն լրիվ՝ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական
ինստիտուտի ուսանողական խորհուրդ.
2) հայերեն կրճատ` ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ.
3) անգլերեն լրիվ՝ Student Council of the Armenian State Institute of Physical culture and
Sport.
4) անգլերեն կրճատ` SC of the ASIPCS

9.

5) ռուսերեն լրիվ՝ Студенческий совет Армянского государственного института физической
культуры и спорта
6) ռուսերեն կրճատ` ССГИФКСА.
ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ-ի գործունեության վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան,
0070, Ալեք Մանուկյան փ. 11, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական
ինստիտուտ։
2. ՈՒԽ-Ի ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

10. ՈՒԽ-ի նպատակներն են՝
1) նպաստել
ուսանողների
ուսումնական
գործընթացներին
և
սոցիալական
միջոցառումներին ակտիվ և գիտակցված մասնակցությանը,
2) խթանել ուսանողության ստեղծագործական, մշակութային, սպորտային և հոգևոր
զարգացմանը,
3) նպաստել ուսանողների անհատական և սոցիալական ակտիվության բազմակողմանի
զարգացմանը, ակտիվ և կրթության պահանջատեր ուսանողի կերպարի ձևավորմանը:
11. ՈՒԽ-ի խնդիրներները և գործունեության ուղղություններն են՝
1) պաշտպանել ուսանողների օրինական շահերը և իրավունքներն Ինստիտուտի ներսում և
Ինստիտուտից դուրս հարաբերություններում,
2) ապահովել ուսանողների ակտիվ մասնակցություն Ինստիտուտի կառավարմանը և
ընդհանուր գործունեությանը,
3) ակտիվորեն մասնակցել ՀՖԿՍՊԻ ուսումնագիտական գործընթացներին, կազմակերպել
ուսանողական գիտական գործունեություն,
4) հանդես
գալ
առաջարկություններով
ՀՖԿՍՊԻ-ի
ուսումնական,
գիտական
գործունեության, ուսուցման, դասավանդման, գնահատման, որակի ապահովման
գործընթացների, ուսանողական կյանքի բարելավման ուղղությամբ,
5) ապահովել ուսանողների մեծ ներգրավածություն ՈՒԽ-ի միջոցառումներին
(ուսումնական, սոցիալական, բարեգործական, բնապահպանական, սպորտային,
մշակութային և այլն),
6) ապահովել ուսանողների լայն իրազեկվածությունը իրենց իրավունքների և
պարտականությունների վերաբերյալ,
7) համախմբել ՀՖԿՍՊԻ ուսանողներին տարբեր ուսանողական միավորումներում՝
հանձնաժողովներում, ակումբներում, խմբակներում, միություններում և այլն,
համակարգել դրանց աշխատանքները՝ նպաստելով ուսանողների համար
բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը:
12. ՈՒԽ-ն իր գործունեությունը ծավալում է ելնելով սույն կանոնադրությամբ սահմանված
նպատակներից ու գործունեության ուղղություններից՝ համագործակցելով ՀՖԿՍՊԻ
կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ՀՀ-ում և օտարերկրյա պետություններում
գործող բուհական, ուսանողական, երիտասարդական, սպորտային, մշակութային և այլ
կազմակերպությունների,
ինչպես
նաև
ֆիզիկական
անձանց
հետ`
փոխհարաբերությունները կառուցելով համագործակցության ու փոխշահավետության
սկզբունքներով:

3. ՈՒԽ-Ի ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱԴԵՐԵՑՈՒՄԸ
13. ՈՒԽ-ի անդամ են հանդիսանում ֆակուլտետների պատվիրակները, ֆակուլտետային
ՈՒԽ նախագահները, ՀՖԿՍՊԻ ուսանողական գիտական ընկերության երկու
ներկայացուցիչ (խորհրդակցական ձայնի իրավունքով), նախագահության անդամները և
նախագահը, ՈՒԽ մշտական հանձնաժողովների անդամները և նախագահները, ՈՒԽ
քարտուղարը և օգնականը, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամները և նախագահը,
ինչպես նաև առնվազն 4 պատվիրակ օտարերկրյա ուսանողներից (այդ թվում՝
սփյուռքահայ):
14. ՈՒԽ անդամներն իրավունք ունեն՝
1) ներկայացնելու առաջարկություններ ՈՒԽ-ի նիստերի օրակարգի և քննարկվող
հարցերի վերաբերյալ.
2) նախապատրաստելու և ՈՒԽ-ի ընդհանուր ժողովի քննարկմանը ներկայացնելու
հարցեր, առաջարկություններ և որոշումների նախագծեր.
3) ստանալու տեղեկություններ ուսանողներին առնչվող հարցերի վերաբերյալ:
15. ՈՒԽ անդամները պարտավոր են՝
1) մասնակցել ուսանողական խորհրդի նիստերին.
2) իրենց
պարտականությունների
կատարման
ընթացքում
գործել`
ելնելով
ուսանողության և ինստիտուտի շահերից:
16. ՈՒԽ անդամի լիազորությունները դադարում են հետևյալ դեպքերում՝
1) դիմումի համաձայն,
2) նախագահության որոշմամբ նիստերից, ժողովներից անհարգելի ավելի քան 3 անգամ
բացակայելու, ՈՒԽ-ի աշխատանքներից խուսափելու, հանձնարարությունները
չկատարելու, կարգապահական խախտումների և ինստիտուտի ներքին իրավական
ակտերով սահմանված ուսանողի պարտականությունները չկատարելու, ՈՒԽ-ի
աշխատանքներին խոչընդոտելու,
3) ընտրող խմբի 1/2 կողմից անվստահություն հայտնելու դեպքում՝ խմբի ժողովի
որոշմամբ,
4) ՀՖԿՍՊԻ-ից հեռացվելու կամ դուրս մնալու,
5) ՀՖԿՍՊԻ-ն ավարտելու,
6) լիազորությունների ժամկետի ավարտման դեպքում.
7) ավելի քան 6 ամիս առողջական խնդիրների պատճառով ՀՖԿՍՊԻ-ից բացակայելու,
8) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանափակումների դեպքում:
4. ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ
17. ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ բարձրագույն ղեկավար մարմինը ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ ընդհանուր ժողովն է
(այսուհետ՝ ընդհանուր ժողով):
18. Ընդհանուր
ժողովին
ձայնի
իրավունքով
մասնակցում
են
ֆակուլտետների
պատվիրակները, ֆակուլտետային ՈՒԽ նախագահները, նախագահության անդամները և
նախագահը ՈՒԽ նախագահի տեղակալները, ՈՒԽ մշտական հանձնաժողովների
անդամները և նախագահները, ՈՒԽ քարտուղարության քարտուղարը և օգնականը,

վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամները և նախագահը, ինչպես նաև օտարերկրյա
ուսանողների պատվիրակները։ Ընդհանուր ժողովի նիստերին խորհրդակցական ձայնի
իրավունքով կարող են մասնակցել ՀՖԿՍՊԻ ուսանողական գիտական ընկերության 2
ներկայացուցիչ։
19. Ընդհանուր ժողովի պատվիրակների կազմը ձևավորվում է ուսումնական տարվա սկզբին
կազմակերպվող ֆակուլտետների պատվիրակների ուղղակի ընտրության միջոցով:
Պատվիրակներն
ընտրվում
են
ֆակուլտետների
յուրաքանչյուր
խմբից՝
ըստ
համամասնության՝ մինչև 25 ուսանողից մեկ պատվիրակ: 25 և ավել ուսանող ունեցող
խմբից 2 և ավելի պատվիրակ:
20. Ընտրություններին մասնակցում են բակալավրիատի և մագիստրատուրայի բոլոր խմբերը:
Բակալավրիատի 1-ին կուրսում ընտրությունները կարող են անցկացվել միայն 2-րդ
կիսամյակում: Մագիստրատուրայում ընտրությունները անցկացվում են 1-ին կիսամյակում:
21. Պատվիրակ կարող են դառնալ այն ուսանողները, ովքեր վերջին երկու կիսամյակում
ապահովել են առնվազն ՄՈԳ-ի 75 տոկոսը, իսկ առաջին կուրսի դեպքում դիտարկվում է
միայն մեկ կիսամյակի արդյունքները, ինչպես նաև ցուցաբերել են ակտիվ և գործնական
մասնակցություն հասարակական և կրթական միջոցառումների ժամանակ:
22. Ընդհանուր ժողովի պատվիրակների ընտրությունը կատարվում է՝ ըստ յուրաքանչյուր
ֆակուլտետների յուրաքանչյուր խմբի (բակալավրիատի և մագիստրատուրայի)՝
ուսանողական ժողովներում: Ժողովն իրավազոր է, եթե ներկա են տվյալ ֆակուլտետի
տվյալ խմբի ուսանողների կեսից ավելին: Պատվիրակների ընտրությունը կատարվում է
բաց քվեարկությամբ` ներկաների ձայների թվի պարզ մեծամասնությամբ, եթե այդ մասին
այլ որոշում չի կայացվում: Եթե երկու անգամ հրավիրած ժողովին չի մասնակցում
ուսանողների կեսից ավելին, ապա ընտրական հանձնաժողովը իրավունք ունի որոշում
կայացնել պատվիրակների ընտրությունները կազմակերպել նախապես սահմանված
ժամանակացույցով՝ փակ, գաղտնի ընտրակարգով։
23. Ընդհանուր ժողովի պատվիրակներն առաջադրվում են ֆակուլտետի տվյալ խմբի
ուսանողական
ժողովի
մասնակիցների
կողմից
առաջադրման
կարգով
կամ
ինքնառաջադրմամբ:
24. Ընդհանուր ժողովի պատվիրակների կազմը համալրվում է յուրաքանչյուր ուսումնական
տարվա սկզբին՝ շրջափոխության սկզբունքով: ՀՖԿՍՊԻ ավարտած կամ այլ պատճառով
ուսանողական իրավունքները դադարեցրած, ինչպես նաև սեփական ցանկությամբ
պատվիրակի լիազորությունները դադարեցրած պատվիրակները փոխարինվում են նոր
պատվիրակներով՝ սույն կանոնադրության 21-րդ կետով սահմանված կարգով:
25. Պատվիրակներն ընտրվում են մեկ տարի ժամկետով: Պատվիրակը կարող է հետ կանչվել
իր ընտրողների ձայների թվի պարզ մեծամասնությամբ:
26. Ընդհանուր ժողովը հրավիրվում է առնվազն տարին երկու անգամ՝ ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ
նախագահի կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ նախագահը կարող է
հրավիրել արտահերթ ժողով: Ընդհանուր ժողովի արտահերթ նիստ կարող է գումարվել
նաև ՈՒԽ անդամների, ՈՒԽ նախագահության 1/3-ի գրավոր պահանջով: Արտահերթ
նիստ հրավրելու դեպքում նիստը անցկացվում է հրավիրողի օրակարգով և
ժամանակացույցով։
27. Ընդհանուր ժողովը՝
1) ընդունում է ՈւԽ կանոնադրությունը, դրանում կատարվող փոփոխություններն ու
լրացումները՝ բացառութամբ ՈւԽ առաջին կանոնադրության, որը ընդունվում է
Ուսանողական առաջին ժողովի կողմից ընտրված կանոնադիր ժողովի կողմից,

2) հաստատում է խորհրդի աշխատակարգը,
3) լսում և հաստատում է ՈՒԽ նախագահի տարեկան հաշվետվությունը,
4) քննարկում և սահմանում է ՈւԽ-ի տարեկան գործունեության կարևորագույն
ուղղությունները և առաջիկա տարվա ծրագրային առաջնայնությունները,
5) հաստատում է խորհրդի գործունեության տարեկան աշխատանքային պլանը,
6) որոշում է կայացնում ՈւԽ-ի գործունեության դադարեցման վերաբերյալ,
7) ընտրում է ՈւԽ Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամներին,
8) ընտրում և հաստատում է ՈւԽ մշտական հանձնաժողովների՝ կրթության որակի
բարելավման, իրավական և տնտեսական, արտաքին կապերի և լրատվության,
սպորտի, մշակույթի և բնապահպանության հանձնաժողովերի կազմերն ու
նախագահներին․
9) ընդհանուր ժողովի անդամների կեսից ավելիի ձայների առկայության դեպքում կարող է
անվստահություն հայտնել ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ նախագահին և դիմել Ընտրական
հանձնաժողովին, նոր ընտրություններ կազմակերպելու առաջարկով:
28. Ընդհանուր ժողովն իրավազոր է, եթե ներկա են պատվիրակների ընդհանուր թվի կեսից
ավելին: 26-րդ կետի 1) և 4) ենթակետերով սահմանված հարցերը քննարկելիս,
որոշումներն ընդունվում են ընդհանուր ժողովի պատվիրակների ընդհանուր թվի 2/3-ի
կողմ քվեարկելու դեպքում, իսկ մյուս հարցերը ներկաների ձայների պարզ
մեծամասնությամբ:
5. ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՈՒԽ ՆԱԽԱԳԱՀԸ
29. Ընդհանուր ժողովի նիստերի միջև ընկած ժամանակաշրջանում ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ
աշխատանքները կազմակերպում և իրականացնում է ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ նախագահությունը:
30. ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ նախագահությունը բաղկացած է ՈւԽ նախագահից, ՈՒԽ նախագահի
տեղակալներից,
ֆակուլտետային ՈւԽ նախագահներից և սույն կանոնադրությամբ
նախատեսված ՈՒԽ մշտական հանձնաժողովների նախագահներից։
31. ՈւԽ նախագահության կազմը հաստատվում է ընդհանուր ժողովի կողմից:
32. ՈւԽ նախագահության նիստերը վարում է ՈւԽ նախագահը։ Նախագահության նիստերը
արձանագրվում են ՈւԽ քարտուղարի կողմից:
33. ՈՒԽ նախագահության անդամների կեսից ավելիի լիազորությունների ժամկետն
ավարտվելու պարագայում կազմակերպվում է ՈւԽ նախագահության նոր ընտրություն:
34. ՈՒԽ նախագահության անդամի ՀՖԿՍՊԻ-ն ավարտելու կամ այլ պատճառով
ուսանողական իրավունքները դադարեցնելու, ինչպես նաև սեփական դիմումով
նախագահության կազմից դուրս գալու կամ օրենքով սահմանված կարգավիճակի
անհամատեղելիության դեպքերում, անցկացվում են նախագահության վերոհիշյալ անդամի
նոր ընտրություններ:
35. ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ նախագահությունը՝
1) միջոցներ է ձեռնարկում ընդհանուր ժողովի որոշումներն իրականացնելու համար,
2) հաստատում
է
ՈւԽ
նախագահության,
քարտուղարության,
մշտական
հանձնաժողովների և ֆակուլտետային ՈւԽ-ների աշխատակարգերը,
3) հաստատում է ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ նախագահի կողմից կնքված համաձայնագրերը,
4) լսում է զեկուցումներ ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ հանձնաժողովների և ֆակուլտետային ՈւԽ-ների
կատարած աշխատանքների մասին,

5) կանոնակարգում և ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացնում ՀՖԿՍՊԻ-ի և
ՀՖԿՍՊԻ ֆակուլտետների կառավարման բոլոր մարմիններում, ՀՖԿՍՊԻ գիտական
խորհրդում, ռեկտորատում ուսանողության ներկայացվածության հարցերը,
6) կարող է լսել և լուծում տալ ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ իրավասությանը վերաբերող ցանկացած
հարց՝ բացառությամբ ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ ընդհանուր ժողովի և ՈւԽ Վերստուգիչ
հանձնաժողովի իրավասությանը վերաբերող հարցերից։
36. ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ նախագահությանը կից գործում են մշտական հանձնաժողովներ.
Կրթության որակի բարելավման, Իրավական և տնտեսական, Արտաքին կապերի ու
լրատվության,
Սպորտի,
մշակույթի
և
բնապահպանության
հանձնաժողովեր:
Անհրաժեշտության դեպքում կարող են ստեղծվել նաև ժամանակավոր հանձնաժողովներ:
37. ՈւԽ նախագահությունը նիստեր է գումարում առնվազն ամիսը մեկ անգամ:
38. ՈւԽ նախագահության նիստը իրավազոր է, եթե ներկա են անդամների 3/4-ը: Որոշումներն
ընդունվում են ներկաների ձայների 2/3-ով:
39. ՈւԽ նախագահի որոշմամբ կամ նախագահության անդամների 1/2-ի պահանջով կարող է
հրավիրվել ՈւԽ նախագահության արտահերթ նիստ: Արտահերթ նիստ հրավիրելու
դեպքում նիստը անցկացվում է հրավիրողի օրակարգով և ժամանակացույցով։
40. ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ նախագահը՝
1) գործում է սույն կանոնադրությամբ ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ-ին վերապահված հարցերի
շրջանակներում տալիս է լիազորագրեր,
2) ներկայացնում է ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ-ն Ինստիտուտում, ՀՀ և օտարերկրյա պետական և ոչ
պետական մարմիններում, ֆիզիկական անձանց հետ փոխհարաբերություններում:
3) ՈւԽ ընդհանուր ժողովի նիստին հանդես է գալիս ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ-ի գործունեության
տարեկան հաշվետվությամբ,
4) հետևում է ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ նախագահության որոշումների կատարմանը,
5) վարում է խորհրդի և նախագահության նիստերը,
6) տնօրինում է խորհրդի ֆինանսական միջոցները։
41. ՈւԽ նախագահը, ՈւԽ նախագահի տեղակալները, քարտուղարը
չեն կարող
միաժամանակ զբաղեցնել ֆակուլտետային ՈւԽ նախագահների, հանձնաժողովների
նախագահների, հանձնաժողովների քարտուղարների կամ ՈւԽ նախագահության կողմից
իրենց պաշտոնի հետ անհամատեղելի համարվող այլ պաշտոն:
42. ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ նախագահը ընտրվում է ՈւԽ ընտրական հանձնաժողովի կողմից
կազմակերպած ընտրությունների արդյունքում ՈւԽ-ի 1 տարվա զարգացման ծրագիրը
ներկայացնելուց հետո՝ ուսանողների ուղղակի, փակ, գաղտնի ընտրության միջոցով, 1
տարի ժամկետով։
43. ՈւԽ նախագահի լիազորությունները դադարում են, եթե
1) 41–րդ կետով լրացել է սահմանված ժամկետը,
2) ավարտել է ՀՖԿՍՊ–ն,
3) ընտրողների 1/2–ի կողմից անվստահություն հայտնելու դեպքում,
4) իր դիմումի համաձայն,
5) կարգապահական պատասխանատվության երնթարկվելու կամ բուհից հեռացվելու
դեպքում,
6) սահմանված ՄՈԳ–ի նվազման,
7) որպես նախագահի թեկնածու կեղծ տվյալներ ներկայացնելու դեպքում,
8) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում։

44. ՈւԽ նախագահ չի կարող առաջադրվել ՀՀ որևէ քաղաքական կուսակցությանը
անդամակցող թեկնածուն:
45. ՈւԽ նախագահ կարող է առաջադրվել միայն այն ուսանողը, ում վերջին երկու կիսամյակի
ՄՈԳ–ը առնվազն 80 միավոր է, աչքի է ընկել հասարակական, կրթական
նախաձեռնություններ ներկայացնելու ակտիվությամբ, ունի օրինակելի վարքագիծ, չի
ենթարկվել ՀՖԿՍՊԻ-ում կարգապահական պատասխանատվության: Սույն պահանջի
չբավարարման դեպքում ՈՒԽ նախագահ թեկնածությունը քննարկում և հաստատվում է
ընտրական հանձնաժողովի կողմից հրավիրված ընդհանուր ժողովի արտահերթ նիստում:
ՈւԽ նախագահն առաջադրվում է ընդհանուր ժողովի պատվիրակ համարվող անդամի
ինքնառաջադրման կամ ընդհանուր ժողովի պատվիրակների 1/3–ի առաջադրման կարգով:
46. ՈւԽ նախագահի բացակայության ժամանակ վերջինիս լիազորությունը ողջ ծավալով
կատարում է ՈՒԽ նախագահի տեղակալներից մեկը, տեղեկալների անհնարինության
դեպքում՝ ՈւԽ քարտուղարը կամ ՈւԽ նախագահի կողմից լիազորված նախագահության
անդամը:
47. 42–րդ կետի 3–րդ, 4–րդ, 5–րդ և 6–րդ ենթակետերով մինչև նախագահի նոր ընտրություն
անցկացնելը, նախագահի լիազորությունները ժամանակավորապես իրականացնում է
տեղեկալներից մեկը, վերջիններիս անհնարինության դեպքում՝ քարտուղարը։
48. ՈւԽ քարտուղարը միաժամանակ իրականացնում է նաև ՈՒԽ նախագահության
քարտուղարության աշխատանքները:
49. ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ քարտուղարությունը կազմված է 2 անդամից։ ՈՒԽ քարտուղարը և
քարտուղարի օգնականը։ ՈՒԽ քարտուղարը ընտրվում է ընդհանուր ժողովում՝ ՈՒԽ
նախագահի ընտրության կարգով։
50. ՈՒԽ քարտուղարը ընդհանուր ժողովի անդամներից հայեցողությամբ ընտրում է
օգնականին։
51. ՈՒԽ քարտուղարությունը կազմակերպում է ՈւԽ ընդհանուր ժողովի, ՈՒԽ
նախագահության նիստերի արձանագրումը, դրանց հրապարակումը և պահպանումը,
ինչպես նաև աջակցում է ընտրական հանձնաժողովին՝ ընտրական գործընթացների
կազմակերպման գործում, կատարում ՈՒԽ նախագահության որոշմամբ սույն
կանոնադրությանը չհակասող այլ գործառույթներ:
6. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԱՅԻՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
52. Ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդը (այսուհետ՝
ֆակուլտետային ՈւԽ)
ֆակուլտետի ուսանողության ներկայացուցչական, ինքնակառավարման մարմին է: Այն
կազմված է ֆակուլտետի պատվիրակներից և ֆակուլտետային ՈւԽ նախագահից:
53. Ֆակուլտետային ՈւԽ-ն կազմակերպում է ֆակուլտետային ՈւԽ-ի աշխատանքները` սույն
կանոնադրությանը, ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ-ի նպատակներին և գործունեությանը, ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ
ընդհանուր ժողովի, նախագահության որոշումներին համապատասխան:
54. Ֆակուլտետային ՈւԽ նախագահը ընտրվում է ընտրական հանձնաժողովի կողմից
կազմակերպված ընտրությունների արդյունքում ֆակուլտետի ուսանողների ուղղակի
ընտրության, փակ, գաղտնի կամ բաց ընտրության միջոցով՝ մեկ տարի ժամկետով:
55. Ֆակուլտետային ՈւԽ նախագահ կարող է ընտրվել միայն այն ուսանողը, ում վերջին երկու
կիսամյակի ՄՈԳ–ը առնվազն 75 միավոր է:
56. Ֆակուլտետային ՈւԽ նախագահն առաջադրվում է ֆակուլտետային ՈւԽ անդամների
կողմից կամ ինքնառաջադրմամբ:

57. Ֆակուլտետային նիստերը գումարում է ֆակուլտետային ՈւԽ նախագահը ամիսը մեկ
անգամ, արտահերթ նիստ գումարվում է ֆակուլտետի ՈւԽ նախագահի, ֆակուլտետի
ՈւԽ պատվիրակների 1/2-ի պահանջով կամ ՈւԽ նախագահության որոշմամբ, որի
ընթացքում քննարկվում են ֆակուլտեի խորհրդի ընթացիկ և կատարված աշխատանքները,
տրվում են հանձարարականներ։ Արտահերթ նիստ հրավիրելու դեպքում նիստը
անցկացվում է հրավիրողի օրակարգով և ժամանակացույցով։
58. Ֆակուլտետի խորհուրդը՝
1) վերահսկում
և
կազմակերպում
է
ուսանողների
իրավունքների
և
պարտականությունների անթերի կատարումը,
2) հետևում են ֆակուլտետի բնականոն ուսումնական գործընթացին, ուսանողների
առաջադիմությանը, ուսումնական, գիտական աշխատանքների կազմակերպմանը և
կարգապահական խնդիրներին,
3) կենսագործում է ՈՒԽ–ի ընդհանուր ժողովի և նախագահության որոշումները,
4) մշակում է իր աշխատակարգը և ներկայացնում նախագահության հաստատմանը,
մշակում և նախագահության հաստատմանն է ներկայացնում իր տարեկան
աշխատանքային պլանը,
5) մշտական աշխատանքային կապ է պահպանում ինստիտուտի դեկանատների հետ,
մասնակցում
դեկանատների
կողմից
կազմակերպվող
աշխատանքների
իրականացմանը, ներկայացնում ուսումնական գործընթացի և ուսանողական կյանքին
առնչվող առաջարկություններ,
6) ներկայացնում է տարեկան հաշվետվություն ՈՒԽ նախագահությանը։

7. ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
59. ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ նախագահի, քարտուղարի և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված
հանձնաժողովների նախագահների, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների, ինչպես
նաև 21–րդ կետում նախատեսված դեպքում ընտրությունը
կազմակերպում է ՈՒԽ
ընտրական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ ընտրական հանձնաժողով):
60. 42–րդ կետի 3–րդ, 4–րդ, 5–րդ և 6–րդ ենթակետերով նախատեսված դեպքերում
ընտրական հանձնաժողովը կազմակերպում և անցկացնում է նախագահի արտահերթ
ընտրություններ՝ առաջացած հիմքերից որևէ մեկի դեպքից ոչ ուշ քան 30 օրվա ընթացքում։
61. Ընտրական հանձնաժողովը նշանակվում է 2 տարի ժամկետով: Այն բաղկացած է թվով 7
հոգուց, որոնցից 3-ը ներկայացվում են ընդհանուր ժողովի կողմից, 2-ը ՀՖԿՍՊԻ
Ուսանողական գիտական ընկերության կողմից, 2-ը՝ ՀՖԿՍՊԻ ռեկտորատի կողմից:
ՀՖԿՍՊԻ ռեկտորատի կողմից կարող են առաջադրվել հանձնաժողովի անդամի
թեկնածուներ ինչպես վարչական, այնպես էլ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից:
62. Ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը ընտրվում են հանձնաժողովի
կազմից՝ ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստում ընդհանուր ձայների պարզ
մեծամասնությամբ՝ ինքնառաջադրման կամ հանձնաժողովի անդամների կողմից
թեկնածուների առաջադրման կարգով:
63. Ընտրական հանձնաժողովը՝
1) հաստատում է իր գործունեության աշխատակարգը, ներբուհական հանրաքվեի և
ընտրությունների կազմակերպման ընթացակարգերը,
2) կազմում է ընտրությունների ժամանակացույցը,

3) երաշխավորում և վերահսկում է ընտրությունների արդար և թափանցիկ անցկացումը,
4) ամփոփում և հաստատում է ընտրությունների արդյունքները,
5) 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ընտրությունների հետ կապված
բողոքները, ընտրությունների ելքի վրա ազդած կանոնակարգային խախտումների
դեպքում որոշում է կայացնում ընտրություններն անվավեր ճանաչելու մասին,
6) ընդհանուր ժողովի պատվիրակների ընտրություններից հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում հրավիրում և կազմակերպում է ընդհանուր ժողովի նիստ,
7) ՀՖԿՍՊԻ կառավարման մարմինների կողմից ընդունված ներքին իրավական ակտերի
կամ նախագծերի, ուսումնական գործնթացի հետ կապված և բարձրացված հարցերի
լուծման նպատակով, ուսանողների ընդհանուր թվի 1/6-ի ստորագրության առկայության
դեպքում նշված խնդրի լուծման նպատակով անցկացվում է ներբուհական հանրաքվե:
64. Ընտրական հանձնաժողովի անդամները չեն կարող ընտրվել ֆակուլտետային ՈՒԽ-ի
անդամ և ընդհանուր ժողովի պատվիրակ:
65. Ընտրական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում են անդամներից
առնվազն 4-ը: Որոշումներն ընդունվում են ներկաների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

8. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
66. ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ-ի գործունեությանն աջակցելու նպատակով ՀՖԿՍՊԻ-ն ՈւԽ-ին
հատկացնում է տարածք, անհրաժեշտ գույք և ֆինանսական միջոցներ՝ իր տարեկան
բյուջեով նախատեսված գումարի սահմաներում։ ՈւԽ-ի գործունեությունը կարող է
ֆինանսավորվել նաև ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից:
67. ՈւԽ նախահագը ՀՖԿՍՊԻ է ներկայացնում ծախսերի տարեկան հաշվետվություն և
հաջորդ տարվա համար ֆինանսական նախահաշիվ:
9. ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
68. Վերստուգիչ հանձնաժողովը հանդիսանում է ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ գործունեության և ՈՒԽ
կանոնադրության համապատասխանության գլխավոր երաշխավորը:
69. Վերստուգիչ
հանձնաժողովն
իրականացնում
է
ՀՖԿՍՊԻ
ՈւԽ
որոշումների
կանոնակարգային համապատասխանության և հատկացված ֆինանսական միջոցների ու
գույքի օգտագործման նկատմամբ վերահսկողությունը:
70. Վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմը՝ ընդհանուր թվով 5 հոգի, ընտրվում է 2 տարի
ժամկետով ընդհանուր ժողովի կողմից` փակ գաղտնի ընտրությամբ:
71. Վերստուգիչ հանձնաժողովը ՀՖԿՍՊԻ ուսանողների 1/6-ի պահանջով ընտրական
հանձնաժողովին առաջարկում է կազմակերպել հանրաքվե՝ բարձրացված խնդրի լուծման
նպատակով: Հանրաքվեի ելքը որոշվում է քվերկությանը մասնակցած ուսանողների
ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
72. Եթե հանրաքվեում բարձրացված խնդրի լուծումը հանրաքվեի արդյունքում սահմանաված
կարգով դառնում է պարտադիր կատարման, ապա իրականացնում է տվյալ խնդրի լուծման
ուղղված գործառույթները:
73. Հանրաքվեի արդյունքում ընդունված որոշման կատարումը Վերստուգիչ հանձնաժողովը
հանձնարարում է համապատասխան հանձնաժողովին, առաջարկում հանրաքվեով
լուծման ենթակա խնդրի եղանակները և ձևերը:

74. Վերստուգիչ հանձնաժողովը
իր կազմից ընտրում է նախագահ, ով սույն
կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների, խնդիրների և գործունեության շահերից
ելնելով, վետոյի իրավունքով կարող է մասնակցել ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ նախագահության և
ընտրական
հանձնաժողովի
նիստերին և հարցը պատճառաբանված գրավոր
ներկայացնել ընդհանուր ժողովի որոշմանը:
75. Վերստուգիչ հանձանժողովը հաշվետու է ընդհանուր ժողովին:

10. ՀՖԿՍՊԻ ՈՒԽ–Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ
76. ՀՖԿՍՊԻ ՈւԽ-ի գործունեությունը դադարեցվում է ընդհանուր ժողովի անդամների
առնվազն 2/3-ի որոշմամբ:

