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ԵՊՀ  ԻՄ  տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  գիտխորհրդի  նիստի 

29.08.2016թ.                                                                                                                         ք.  Իջևան                              

 

Նախագահ                  Ն.  Խուդավերդյան /դեկան/ 
Քարտուղար                Ա.  Սարիբեկյան /քարտուղար/ 
Խորհրդի  նիստին  մասնակցում  էին  նախագահ  Ն. Խուդավերդյանը,  քարտուղար  Ա.  
Սարիբեկյանը,   Հ.  Մարզպանյանը, Գ.  Հովհաննիսյանը,   Ա.  Պոտոսյանը, Պ  
Ասիլբեկյանը,  Գ. Ավետիսյանը, Գ.  Սիրոյանը,  Հ. Ազիզյանը, Մ. Սարուխանյանը,  Լ. 
Մելիքջանյանը, Հ. Ղահրամանյանը,     Վ.  Առաքելյանը,   ուս. խորհրդի  նախագահ   Հ.  
Քարտաշյանը,  ՈՒԳԸ  նախագահ  Ս.  Հակոբյանը,  Ս.  Սաֆարյանը,  Ն.  Մխիթարյանը: 

 
 
Ֆակուլտետի    խորհրդի  նախագահ  Ն.  Խուդավերդյանը  բացելով  ֆակուլտետի  

խորհրդի  նիստը  հայտարարեց  քվեակազմի  առկայության  մասին  և  ներկայացրեց  
օրակարգը: 

 
Օրակարգ 

1.Ֆակուլտետի /դեկանատի/  խորհրդի  կազմի  քննարկման  և  հաստատման  մասին: 
/Զեկ.Ն.Խուդավերդյան/ 
2. 2016 - 2017 ուս. տարվա ֆակուլտետի գիտխորհրդի աշխատանքային պլանի  
քննարկման  և  հաստատման  մասին: 
/Զեկ.Ն.Խուդավերդյան/ 
3. 2016 - 17 ուս.տարվա ֆակուլտետի  դեկանատի  խորհրդի   աշխատանքային պլանների  
քննարկման  և  հաստատման  մասին: 
4.Ընթացիկ  հարցեր: 
 

Ֆակուլտետի  խորհրդի  անդամների  կողմից  բաց  քվեարկությամբ  միաձայն  
ընդունվեց  նիստի  օրակարգը: 
 
1. Լսեցին  -  դեկանատի  խորհրդի  կազմի  քննարկման  մասին 

Ն.  Խուդավերդյանը  ներկայացրեց դեկանատի  խորհրդի    կազմը  և  առաջարկեց  
քննարկել  և  հաստատել: 



1. Ն.  Խուդավերդյան  խորհրդի  նախագահ 
2. Գ.  Առուշանյան   խորհրդի  քարտուղար 
3. Պ.  Ասիլբեկյան  §Սերվիս¦   մասնագիտության  կրթական  ծրագրի  
ղեկավար 
4. Գ.  Ավետիսյան §Տնտեսագիտության  տեսություն¦ մասնագիտության 
կրթական  ծրագրի  ղեկավար 
5. Հ.  Քարտաշյան   ֆակուլտետի  ՈՒԽ-ի  նախագահ 
6. Ս.  Հակոբյան   Ֆակուլտետի  ՈՒԳԸ  նախագահ 
7. Մ.  Շահնազարյան   §Սերվիս¦  մասնագիտության  երրորդ   կուրսի  
ավագ 
 
Արտահատվեց ին -  Հ.  Ազիզյանը,  Գ.  Սիրոյանը  

 
Որոշեցին -  հաստատել ֆակուլտետի գիտխորհրդի  նախագահի  կողմից  ներկայացված  
դեկանատի  խորհրդի  կազմը: 

2.Լսեցին  -  2016 - 17  ուս. տարվա ֆակուլտետի գիտխորհրդի աշխատանքային պլանի  
քննարկման  և  հաստատման  մասին: 

Ն.  Խուդավերդյանը  նշեց,  որ ֆակուլտետի  գիտխորհրդի   աշխատանքային  
պլանի  կազմման  նպատակն  է  կանոնակարգել  ֆակուլտետի  գիտխորհրդի  
գործունեությունը,  ինչպես  նաև  հստակորեն  ամրագրել  այն  բոլոր  հարցերը,  որոնցով  
պետք  է  զբաղվի  ֆակուլտետի  գիտխորհուրդը  ընթացիկ  ուսումնական  տարվա  
ընթացքում,  ֆակուլտետի  կողմից  մշակված  և  ընդունված  ռազմավարության  
իրագործման  համար, ինչն էլ իր հերթին կպայմանավորի ամբիոնային աշխատանքների 
համակարգված  կազմակերպումը:  

Այնուհետև  զեկուցողը  ներկայացրեց  ֆակուլտետի  գիտխորհրդի  2016 – 2017  ուս.  
տարվա  ֆակուլետի  խորհրդի  աշխատանքային  պլանի  նախագիծը  /նախագիծը  
կցվում  է/: 

Արտահայտվեցին  -  Ա.  Պոտոսյանը,  Գ.  Հովհնանիսյանը,  Հ.  Մարզպանյանը 
 
Որոշեցին – հավանություն  տալ և հաստատել ֆակուլտետի գիտխորհրդի  2016 – 

17  ուս.  տարվա աշխատանքային  պլանը  և  ներկայացնել  մասնաճյուղի գիտխորհրդի 
հաստատմանը: 
 

3. Լսեցին   -  2016-17  ուս. տարվա ֆակուլտետի դեկանատի  խորհրդի   աշխատանքային 
պլանի  քննարկման  և  հաստատման  մասին: 



2016 – 2017  ուս.  տարվա  դեկանատի  խորհրդի  աշխատանքային  պլանը  
/օրացույցային  պլանը/  ներկայացրեց  դեկան  Ն.  Խուդավերդյանը, որպես  դեկանատի 
խորհրդի  նախագահ:   
Արտահայտվեց ին  -  Ա.  Պոտոսյանը,  Գ.  Սիրոյանը,  Մ.  Սարուխանյանը 

Նրանք   նշեց,  որ  դեկանի  կողմից  ներկայացված  դեկանատի  խորհրդի  պլանը  
արդեն  իսկ խոսում  է  այն  մասին,  որ  առաջնորդվելով  դրանով,  ֆակուլտետում  
կակընկալվի  ուսումնական  գործընթացի  կազմակերպման  արդյունավետության  
բարձր  մակարդակ: Հավանություն  տալով  առաջարկեցին  այն  հաստատել: 

Որոշեցին - հաստատել ֆակուլտետի դեկանատի  խորհրդի  աշխատանքային պլանը: 

4. Լսեցին  -  ընթացիկ  հարցեր 

4.1.Լսեցին  -  2016 - 2017 ուս.  տարվա  առաջին  կիսամյակի  անվանական  
կրթաթոշակների  հավակնորդ  ֆակուլտետի  ուսանողների  թեկնածության  
քննարկման  մասին 

/Զեկ  Ն.  Խուդավերդյան/ 

Նա  նշեց,  որ  ֆակուլտետի  կողմից  իրականացված  համապատասխան  
ուսումնասիրությունները  հանգեցրին  նրան,  որ  ֆակուլտետից  §Մոնթե  Մելքոնյան ¦  
անվանական  կրթաթոշակի  կարող  է  ներկայացվել  ֆակուլտետի  ՈՒԽ  -ի  նախագահ  
§Տնտեսագիտության  տեսություն¦  մասնագիտության  երրորդ  կուրսի  ուսանողուհի  
Հասմիկ  Քարտաշյանի,  §Սերվիս¦  մասնագիտության չորրորդ  կուրսի ուսանողներ  
Օվսաննա  Գասպարյանի`  §Սահակ  Ձորափորեցի¦, Կարեն  Մկրտչյանի` §Վազգեն  
Սարգսյան ¦    անվանական  կրթաթոշակի: 

Արտահայտվեցին   -  Պ.  Ասիլբեկյանը,  Գ.  Ավետիսյանը,  Ս.  Հակոբյանը 

Արտահայտվողները  նշեցին,  որ  §Մոնթե  Մելքոնյան ¦  անվանական  
կրթաթոշակի  ներկայացվող   ուսանողուհի  Հասմիկ  Քարտաշյանը վերջին  երկու 
կիսամյակներում  ցուցաբերել  է  գերազանց  առաջադիմություն,  միաժամանակ  նա  
ակտիվորեն  մասնակցում  է  ֆակուլտետում  կազմակերպվող  բոլոր  ուսանողական  և  
գիտական  գործընթացներին  և  աչքի  է  ընկնում  օրինակելի  վարքագծով,  իսկ  
§Սահակ  Ձորափորեցի¦ և  §Վազգեն  Սարգսյան¦  անվանական  կրթաթոշակի  
ներկայացվող  ուսանողներ  Օվսաննա  Գասպարյանը `  երեք   անընդմեջ կիսամյակ  և   
Կարեն  Մկրտչյանը`  երեք  անընդմեջ կիսամյակ   ցուցաբերել  են  գերազանց  
առաջադիմություն: 

Որոշեցին  -  Հաստատել  2016-2017  ուս.  տարվա  առաջին  կիսամյակի  §Սահակ  
Ձորափորեցի¦,  §Մոնթե  Մելքոնյան¦ և  §Վազգեն  Սարգսյան¦ անվանական  



կրթաթոշակի    հավակնորդներ  ֆակուլտետի  ուսանողներ Օվսաննա  Գասպարյանի ,  
Հասմիկ  Քարտաշյանի  և  Կարեն  Մկրտչյանի   թեկնածությունները  և  ներկայացնել  
տնօրինությանը:   
4.2.  Լսեցին  -  2016-2017  ուս.  տարվա  տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  
մանդատային  հանձնաժողովի   կազմի  հաստատման  մասին: 
/Զեկ  Ն.  Խուդավերդյան/ 

Ն.  Խուդավերդյանը  ներկայացրեց 2016-2017  ուս.  տարվա  տնտեսագիտության  
ֆակուլտետի  մանդատային  հանձնաժողովի  նորացված  կազմը. 

1. Խուդավերդյան  Ն.     դեկան,  նախագահ, 
2. Ասիլբեկյան  Պ.   ֆակուլտետի  արհմիության  նախագահ, 
3.Սարիբեկյան  Ա.   ընդհանուր   տնտեսագիտության  ամբիոնի  դասախոս, 
4. Քարտաշյան  Հ.   ֆակուլտետի  ՈԽ  նախագահ 
5.  Հակոբյան  Ս.   ֆակուլտետի  ՈՒԳԸ  նախագահ 
 

Արտահայտվեցին  -  Գ.  Հովհաննիսյանը,  Գ.  Սիրոյանը 

Որոշեցին -  հաստատել  ներկայացված  մանդատային  հանձնաժողովի  
նորացված  կազմը  և  ներկայացնել ներկայացնել  տնօրինությանը:   
 

 

 


