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ԵՊՀ  ԻՄ  տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  գիտական  

խորհրդի  նիստի 

28.10.2017թ.                                                                                                                                ք.  Իջևան                               

 

Նախագահ                  Ն.  Խուդավերդյան /դեկան/ 

Քարտուղար                Ա.  Սարիբեկյան /քարտուղար/ 

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

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

Ավետիսյանը,  Հ. Ազիզյանը, Հ.  Մարգարյանը,  Լ.  Կլեկչյանը, Մ. Սարուխանյանը,  Լ. 

Մելիքջանյանը, Վ.  Առաքելյանը,   ուս. խորհրդի  նախագահ   Հ.  Քարտաշյանը,  ՈՒԳԸ  

նախագահ  Ս.  Հակոբյանը,  Մ.  Մելիքսեթյանը  և  Ն.  Մխիթարյանը: 

 

Ֆակուլտետի    խորհրդի  նախագահ  Ն.  Խուդավերդյանը  բացելով  

ֆակուլտետի  խորհրդի  նիստը  հայտարարեց  քվեակազմի  առկայության  մասին  և  

ներկայացրեց  օրակարգը: 

Օրակարգ 

1.Քննարկել  և  հաստատել  ֆակուլտետի  2017-18  ուս.  տարում  նախատեսված  

ավարտական  աշխատանքների  ըստ  ղեկավարների  և  ուսանողների  

բաշխված  ցուցակները: 

/Զեկ.  Գ.  Ավետիսյան/ 

/Զեկ.  Գ.  Հովհաննիսյան/ 

2.Քննարկել  և  հաստատել  ըստ  ֆակուլտետում  իրականացվող  կրթական  

ծրագրերի  ամփոփիչ  մասնագիտական  քննության  հարցաշարերը: 

/Զեկ  Գ.  Ավետիսյան/ 

/Զեկ.  Գ.  Հովհաննիսյան/ 

3.Ընթացիկ  հարցեր 

 

Ֆակուլտետի  խորհրդի  անդամների  կողմից  բաց  քվեարկությամբ  միաձայն  

ընդունվեց  նիստի  օրակարգը: 

 

1. Լսեցին  -  Գ.  Ավետիսյանին 



Գ.  Ավետիսյանը  նշեց,  որ   2017 -2018 ուս.  տարում  նախատեսված  

ավարտական  աշխատանքի  թեմաների  նախագծերը  ուսանողներին  է  

տրամադրվել  սեպտեմբերին: 

Որոշակի  ճշգրտումներից  հետո  ամբիոնում  կատարվել  է  ավարտական 

աշխատանքների  բաշխում  ըստ  դասախոսների  և  ուսանողների: 

Նա  նշեց,  որ §Ընդհանուր  տնտեսագիտության¦ ամբիոնի  անհատական  

ծանրաբեռնվածությանը  համապատասխան`  ամբիոնի  կողմից  ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի  հաստատմանն  է  ներկայացվում  ավարտական  

աշխատանքների` ըստ ղեկավարների  և  ուսանողների  բաշխված  ցուցակները 

/նախագիծը  կցվում  է/: 

Լսեցին  -  Գ.  Հովհաննիսյանին 

Նա  նշեց,  որ  ավարտական  աշխատանքի  թեմաների  նախագծերը  

ուսանողներին  է  տրամադրվել  դեռևս  մայիսին:  Սեպտեմբերին  կայացած  

§Տուրիզմի  կառավարման  և  մշակութաբանության¦  ամբիոնի  նիստում  քննարկվել  

և  ճշգրտվել  են  ավարտական  աշխատանքի  թեմաները  հաշվի  առնելով  նաև  

ուսանողների  առաջարկությունները:  Համաձայն  անհատական  

ծանրաբեռնվածության §Տուրիզմի  կառավարման  և  մշակութաբանության¦  

ամբիոնի  նիստում  հաստատվել  է  ավարտական  աշխատանքների  ցանկը  ըստ  

ղեկավարների  և  ուսանողների ու  ներկայացվում  է   ֆակուլտետի  գիտական  

խորհրդի  հաստատմանը/նախագիծը  կցվում  է/: 

Արտահայտվեղին  -  Պ.  Ասիլբեկյանը,  Ա.  Պոտոսյանը,  Հ.  Մարգարյանը 

Որոշեցին  -  հաստատել  ֆակուլտետի երկու  մասնագիտությունների  2017-18  ուս.  
տարում  նախատեսված  ավարտական  աշխատանքների  ըստ  ղեկավարների  և  
ուսանողների  բաշխված  ցուցակները: 

 

2.  Լսեցին – Գ.  Ավետիսյանին 

Գ.  Ավետիսյանը  նշեց,  որ  ամփոփիչ  մասնագիտական  քննության  

հարցաշարում  ընդգրկված  են  §Տնտեսագիտության  տեսություն¦ 

մասնագիտությամբ  պետական  չափորոշիչներին  համապատասխան  

մասնագետներ  պատրաստելու  համար  անհրաժեշտ  դասընթացների  առանցքային  

հարցերը: Ամփոփիչ մասնագիտական  քննության   հարցաշարը  ամբողջությամբ  

համապատասխանում  է  կրթական  ծրագրի  պահանջներին  և  ներկայացվում  է  

ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի  քննարկմանը  և  հաստատմանը/նախագիծը  

կցվում է/  : 

Լսեցին  - Գ.  Հովհաննիսյանին 



Գ.  Հովհանիիսյանը,  նշեց,  որ  §Տուրիզմի  կառավարման  և  

մշակութաբանության¦  ամբիոնում  քննարկվել  և  հաստատվել  է  ամփոփիչ  

մասնագիտական  քննության  հարցաշարը,  որը  համապատասխանում  է  §Սերվիս¦  

մասնագիտության  կրթական  չափորոշիչներին:  Ամփոփիչ մասնագիտական  

քննության   հարցաշարը  ամբողջությամբ  համապատասխանում  է  կրթական  

ծրագրերի  պահանջներին  և  ներկայացվում  է  ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի  

քննարկմանը  և  հաստատմանը  /նախագիծը  կցվում է/   

Արտահայտվեցին  -  Ա.  Պոտոսյանը,  Հ.  Ազիզյանը 
Նրանք  նշեցին,  որ  ամփոփիչ  մասնագիտական  քննության  հարցաշարի  

նախագծերը  նախապես  ներկայացվել  է  ամբիոնի  դասախոսներին,  որոնց  

դիտողությունները  և  նկատառումները  ամբողջովին  հաշվի  են  առնվել  և  

քննարկվել  են  համապատասխան  ամբիոնների  նիստերում: 

 
Որոշեցին  -  հաստատել  ֆակուլտետի երկու  մասնագիտությունների  2017-18  ուս.  
տարում  նախատեսված  ամփոփիչ  մասնագիտական  քննության  հարցաշարերը 
 

3.Լսեցին  -ընթացիկ  հարցեր 

3.1.2017 - 2018 ուս.  տարվա  «ԵՊՀ  լավագույն  ուսանող»  մրցույթին ԵՊՀ  ԻՄ  

§Տնտեսագիտության  տեսություն¦  մասնագիտության  չորրորդ  կուրսի  

ուսանողուհի  Հասմիկ  Քարտաշյանի  թեկնածությունն  առաջադրելու  մասին:  

/Զեկ  Ն.  Խուդավերդյան/ 

Ն.  Խուդավերդյանը  նշեց,  որ  ֆակուլտետի  կողմից  իրականացված  

համապատասխան  ուսումնասիրությունները  հանգեցրին  նրան,  որ  ֆակուլտետից 

«ԵՊՀ  լավագույն  ուսանող»  մրցույթին   կարող  է  ներկայացվել  ֆակուլտետի  ՈՒԽ  

-ի  նախագահ  §Տնտեսագիտության  տեսություն¦  մասնագիտության չորրորդ  

կուրսի  ուսանողուհի  Հասմիկ  Քարտաշյանի  թեկնածությունը: 

Արտահայտվեցին   -  Պ.  Ասիլբեկյանը,  Գ.  Ավետիսյանը 

 Արտահայտվողները  նշեցին,  որ    ներկայացվող   ուսանողուհի  Հասմիկ  

Քարտաշյանը  յոթ  կիսամյակ   ցուցաբերել  է  գերազանց  առաջադիմություն(ՄՈԳ  -ը  

19, 06),  միաժամանակ  նա  ակտիվորեն  մասնակցում  է  ֆակուլտետում  

կազմակերպվող  բոլոր  ուսանողական  և  գիտական  գործընթացներին  և  աչքի  է  

ընկնում  օրինակելի  վարքագծով: 



Որոշեցին  -  Հաստատել  2017 - 2018 ուս.  տարվա  «ԵՊՀ  լավագույն  ուսանող»  

մրցույթին ԵՊՀ  ԻՄ  §Տնտեսագիտության  տեսություն¦  մասնագիտության  չորրորդ  

կուրսի  ուսանողուհի  Հասմիկ  Քարտաշյանի  թեկնածությունը:   

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

  Նա  նշեց,  որ  §Ընդհանուր  տնտեսագիտության ¦ ամբիոնի  վարիչի  ժ/պ  է  

նշանակվել  տնտ.գ.դ.,  պրոֆեսոր  Մ.  Միքայելյանը,  այդ  իսկ  պատճառով  

ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի  կազմում  անհրաժեշտ  է  կատարել  

փոփոխություն և  ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի  կազմում  ընդգրկել  Մ.  

Միքայելյանին (ըստ  «Երևանի  պետական  համալսարան»  հիմնադրամի  Իջևանի  

մասնաճյուղի  տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  կանոնադրության  19-րդ  կետի) :   

Ն.  Խուդավերդյանը  ներկայացրեց  ֆակուլտետի գիտական  խորհրդի  նոր  կազմը. 

1.         Խուդավերդյան  Նելլի -  խորհրդի  նախագահ, 

2. Սարիբեկյան  Անուշ -  խորհրդի  քարտուղար, 

3. Միքայելյան   Միքայել   - Ընդհանուր  տնտեսագիտության ամբիոնի 

վարիչի ժ/պ, 

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,  §Ֆինանսներ ¦ 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  -  վերահաստատել  ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի    կազմը: 
 


