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ԵՊՀ  ԻՄ  տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  գիտխորհրդի  նիստի 

02.09.2017թ.                                                                                                                         ք.  Իջևան                               

 

Նախագահ                  Ն.  Խուդավերդյան /դեկան/ 

Քարտուղար                Ա.  Սարիբեկյան /քարտուղար/ 

Խորհրդի  նիստին  մասնակցում  էին  նախագահ  Ն. Խուդավերդյանը,  քարտուղար  Ա.  

Սարիբեկյանը,   Գ.  Հովհաննիսյանը,   Ա.  Պոտոսյանը, Հ.  Մարգարյանը,Պ  Ասիլբեկյանը,  

Գ. Ավետիսյանը, Հ. Ազիզյանը, Մ. Սարուխանյանը,  Լ. Մելիքջանյանը, Հ. 

Ղահրամանյանը,     Վ.  Առաքելյանը,   ուս. խորհրդի  նախագահ   Հ.  Քարտաշյանը,  

ՈՒԳԸ  նախագահ  Ս.  Հակոբյանը,  Մ.  Մելիքսեթյանը,  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. 2017 - 2018 ուս. տարվա ֆակուլտետի գիտխորհրդի աշխատանքային պլանի  

քննարկման  և  հաստատման  մասին: 

/Զեկ.Ն.Խուդավերդյան/ 

3. 2017 - 18 ուս.տարվա ֆակուլտետի մասնագիտական  ամբիոնների  և  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. Ա.  Եգանյան                                      Ընդհանուր  տնտեսագիտության  ամբիոնի                         

դասախոս 

Արտահատվեց ին -  Հ.  Ազիզյանը,  Գ.  Ավետիսյանը 

 

Որոշեցին -  հաստատել ֆակուլտետի գիտխորհրդի  նախագահի  կողմից  ներկայացված  

դեկանատի  խորհրդի  կազմը: 

2.Լսեցին  -  2017 - 18  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  2017 – 2018  ուս.  

տարվա  ֆակուլետի  խորհրդի  աշխատանքային  պլանի  նախագիծը  /նախագիծը  

կցվում  է/: 

Արտահայտվեցին  -  Ա.  Պոտոսյանը,  Գ.  Հովհաննիսյանը,  Գ.  Ավետիսյանը 

 

Որոշեցին – հավանություն  տալ և հաստատել ֆակուլտետի գիտխորհրդի  2017 – 

18  ուս.  տարվա աշխատանքային  պլանը  և  ներկայացնել  մասնաճյուղի գիտխորհրդի 

հաստատմանը: 

 

3. Լսեցին   -  2017-18  ուս. տարվա ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների  և  
դեկանատի  խորհրդի   աշխատանքային պլանների  քննարկման  և  հաստատման  

մասին: 



2017 – 2018  ուս.  տարվա  դեկանատի  խորհրդի  աշխատանքային  պլանը  

/օրացույցային  պլանը/  ներկայացրեց  դեկան  Ն.  Խուդավերդյանը, որպես  դեկանատի 

խորհրդի  նախագահ:   

Արտահայտվեց ին  -  Պ.  Ասիլբեկյանը, Հ.  Ազիզյանը   

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: 

Լսեցին   -  2017-18  ուս. տարվա ֆակուլտետի ընդահանուր  տնտեսագիտության  

ամբիոնի  աշխատանքային պլանի  քննարկման  և  հաստատման  մասին: 

§Ընդհանուր  տնտեսագիտության¦ ամբիոնի  վարիչի  ժ/պ  Ն.  Խուդավերդյանը  , 

ներկայացրեց  2017 – 2018 ուս.  տարվա  համար  նախատեսված ամբիոնի  

աշխատանքային  պլանի  նախագիծը: 

Ն. Խուդավերդյանը  նշեց,   որ  քննարկման  ներկայացված  ամբիոնի  

աշխատանքային պլանի  նախագիծը  ներառում  է  ամբիոնի  գիտակրթական  

գործունեության  բոլոր  հիմնական  ուղղությունները,  ընթացակարգերն  ու  

գործընթացները,  ինչը    նպաստում  է  ուսումնական  տարվա  ընթացքում   ամբիոնային   

աշխատանքների   ճիշտ  կազմակերպման  և  ամբիոնի  աշխատանքների   ակտիվացման  

գործին:  Այդ   աշխատանքը  պետք  է  սկսել  2017-18  ուս.  տարվա  ԵՊՀ  Իջևանի  

մասնաճյուղի  ուսումնական  գործընթացի  կազմակերպման  ժամանակացույցի  

ճշգրտմամբ:   ընդհանուր  տնտեսագիտության  ամբիոնի  վարիչը  ֆակուլտետի  

գիտխորհրդի  քննարկմանը    ներկայացրեց  2017 – 2018  ուս.  տարվա  ամբիոնի  

աշխատանքային  պլանի  նախագիծը  /նախագիծը   կցվում  է/: 

Արտահայտվեցին   - Գ.  Ավետիսյանը,  Ա.  Պոտոսյանը 

Նրանք  նշեցին,  որ  կատարված  ուսումնասիրության  և  համեմատական  

վերլուծության  արդյունքում  պարզվել  է,  որ  ամբիոնի  աշխատանքային  պլանը`  ըստ  

թեմատիկ  և  ժամանակագրական  կառուցվածքի,  համապատասխանում  է  

ֆակուլտետի  խորհրդի  աշխատանքային  պլանին և   հավանություն  տալով  

ներկայացրեցին   քննարկման  ու  հաստատման: 

Որոշեցին - հաստատել §Ընդհանուր  տնտեսագիտության¦ ամբիոնի աշխատանքային 

պլանը: 

 



4. Լսեցին  -  ընթացիկ  հարցեր 

4.1.Լսեցին  -  2017 - 2018 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 §Շավարշ  

Մարգարյան¦ անվանական  կրթաթոշակի  կարող  է  ներկայացվել  ֆակուլտետի  ՈՒԽ  

-ի  նախագահ  §Տնտեսագիտության  տեսություն¦  մասնագիտության  չորրորդ  կուրսի  

ուսանողուհի  Հասմիկ  Քարտաշյանին,  §Սերվիս¦  մասնագիտության չորրորդ  կուրսի 

ուսանողուհի  Մարգարիտա  Խառատյանին`  §Վազգեն  Սարգսյան ¦  և  

§Տնտեսագիտություն¦  մասնագիտության  երկրորդ  կուրսի  ուսանողուհի  Սոսե 

Խաչատրյանին` §Մոնթե  Մելքոնյան ¦  անվանական  կրթաթոշակի:  

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

Արտահայտվողները  նշեցին,  որ  §Մոնթե  Մելքոնյան ¦  անվանական  

կրթաթոշակի  ներկայացվող   ուսանողուհի Սոսե  Խաչատրյանը 

ռազմահայրենասիրական  ակումբի  ակտիվ  մասնակից  է,  §Շավարշ  Մարգարյան¦ 

անվանական  կրթաթոշակի ներկայացվող   ուսանողուհի  Հասմիկ  Քարտաշյանը 

վերջին  չորս կիսամյակներում  ցուցաբերել  է  գերազանց  առաջադիմություն 

միաժամանակ  նա  ակտիվորեն  մասնակցում  է  ֆակուլտետում  կազմակերպվող,  

բոլոր  ուսանողական  և  գիտական  գործընթացներին  և  աչքի  է  ընկնում  օրինակելի  

վարքագծով,  իսկ  §Վազգեն  Սարգսյան¦  անվանական  կրթաթոշակի  ներկայացվող  

ուսանողուհի  Մարգարիտա  Խառատյանը չորս  անընդմեջ կիսամյակ   ցուցաբերել  է  

գերազանց  առաջադիմություն: 

Որոշեցին  -  Հաստատել  2017-2018  ուս.  տարվա  առաջին  կիսամյակի  

§Շավարշ  Մարգարյան¦  §Մոնթե  Մելքոնյան¦ և  §Վազգեն  Սարգսյան¦ անվանական  

կրթաթոշակի    հավակնորդներ  ֆակուլտետի  ուսանողներ Հասմիկ  Քարտաշյանի,  

Դիանա  Բաբլումյանի    և  Մարգարիտա  Խառատյանի  թեկնածությունները  և  

ներկայացնել  տնօրինությանը:   

4.2.  Լսեցին  -  2017- 2018  ուս.  տարվա  տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  

մանդատային  հանձնաժողովի   կազմի վերահաստատման   մասին: 

/Զեկ  Ն.  Խուդավերդյան/ 

Ն.  Խուդավերդյանը  ներկայացրեց 2017-2018  ուս.  տարվա  տնտեսագիտության  

ֆակուլտետի  մանդատային  հանձնաժողովի    կազմը. 



1. Խուդավերդյան  Ն.    դեկան, մանդատային  հնաձնաժողովի նախագահ, 

2. Ասիլբեկյան  Պ. ֆակուլտետի  արհմիության  նախագահ,մանդատային  

հանձնաժողովի  քարտուղար, 

3.Սարիբեկյան  Ա.   ընդհանուր   տնտեսագիտության  ամբիոնի  դասախոս, 

4. Քարտաշյան  Հ.   ֆակուլտետի  ՈԽ  նախագահ 

5.  Հակոբյան  Ս.   ֆակուլտետի  ՈՒԳԸ  նախագահ 

 

Արտահայտվեցին  -  Գ.  Հովհաննիսյանը,  Ա.  Պոտոսյանը 

Որոշեցին -  վերահաստատել  ներկայացված  մանդատային  հանձնաժողովի  

կազմը  և  ներկայացնել տնօրինությանը:   

4.3. Լսեցին  -ֆակուլտետի գիտական  խորհրդի  կազմում  փոփոխություն  կատարելու  
մասին: 
 
/Զեկ  Ն.  Խուդավերդյան/ 

  Նա  նշեց,  որ  ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի  անդամներ  Հ.  Մարզպանյանը  

և  Գ.  Սիրոյանը  այս  ուսումնական  տարում  չեն  աշխատում  մասնաճյուղում,  այդ  իսկ  

պատճառով  ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի  կազմում  անհրաժեշտ  է  կատարել  

փոփոխություն:   Նա  առաջարկեց  ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի  կազմում  

ընդգրկել  §Ընդհանուր  տնտեսագիտության ¦ ամբիոնի  ասիստենտ  Հ.  Մարգարյանին  

և  ասիստենտ  Լ.  Կլեկչյանին: Ն.  Խուդավերդյանը  ներկայացրեց  ֆակուլտետի 

գիտական  խորհրդի  նոր  կազմը. 

1.         Խուդավերդյան  Նելլի -  խորհրդի  նախագահ, 

2. Սարիբեկյան  Անուշ -  խորհրդի  քարտուղար, 

3. Մարգարյան  Հասմիկ - Ընդհանուր  տնտեսագիտության ամբիոնի 

ասիստենտ, 

4. Հովհաննիսյան Գուրգեն - Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության 

ամբիոնի վարիչի ժ/պ, 

5. Կլեկչյան  Լևոն - Ընդհանուր  տնտեսագիտության ամբիոնի                                                 

ասիստենտ, 

6. Ավետիսյան Գայանե - Ընդհանուր  տնտեսագիտության  ամբիոնի  

ասիստենտ,  §Տնտեսագիտութուն ¦ մասնագիտության  կրթական  ծրագրի  

պատասխանատու 

7. Պոտոսյան Ակսել - Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության 

ամբիոնի դոցենտ, 

8. Ազիզյան  Հռիփսիմե - Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության 

ամբիոնի ասիստենտ, 

9. Ասիլբեկյան Պավել  - Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության 

ամբիոնի ասիստենտ, §Սերվիս¦  մասնագիտության  կրթական  ծրագրի  

պատասխանատու,  ֆակուլտետի արհեստակցական միության նախագահ, 
 

 



10. Սարուխանյան  Մուշեղ - ՀՈՒԲ վարիչի  տեղակալ, 

11. Առաքելյան  Վահագն - Իջևանի   տարածաշրջանային քոլեջի 

տնօրեն, 

12. Մելիքջանյան Լյովա - ԱՇԻԲ     §Իջևանի մասնաճյուղ¦  ՓԲԸ 

կառավարիչ, 

13. Ղահրամանյան  Հովհաննես  - Տավուշի մարզի տուրիզմի զարգացման 

գործակալության տնօրեն, 

14. Քարտաշյան  Հասմիկ  -  ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահ, 

15. Հակոբյան   Սոնա   -             ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ, 

16.       Մելիքսեթյան  Մարիամ  -               §Սերվիս¦  մասնագիտության II 

կուրսի ուսանողուհի, 

17.      Մխիթարյան  Նարինե  -         §Սերվիս¦  մասնագիտության   III կուրսի 

ուսանողուհի: 

 

Որոշեցին  -  հաստատել  ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի  նոր  կազմը: 
 
 

Գիտխորհրդի  նախագահ                           Ն.  Խուդավերդյան 

Քարտուղար                                                  Ա.  Սարիբեկյան 

 

 

 


