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ԵՊՀ  ԻՄ  տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  գիտական  

խորհրդի  նիստի 

25.11.2017թ.                                                                                                                                ք.  Իջևան                               

 

Նախագահ                  Ն.  Խուդավերդյան /դեկան/ 

Քարտուղար                Ա.  Սարիբեկյան /քարտուղար/ 

Խորհրդի  նիստին  մասնակցում  էին  խորհրդի  բոլոր  անդամները,  հրավիրված  էին  

ԵՊՀ  ԻՄ  տնօրեն  Ս.  Առաքելյանը,  ՈՒՄՎ պետ  Ա.  Դավթյանը: 

 

Ֆակուլտետի    խորհրդի  նախագահ  Ն.  Խուդավերդյանը  բացելով  

ֆակուլտետի  խորհրդի  նիստը  հայտարարեց  քվեակազմի  առկայության  մասին  և  

ներկայացրեց  օրակարգը: 

Օրակարգ 

1. Ֆակուլտետի  «Ֆինանսներ»  և  «Զբոսաշրջություն»  մասնագիտությունների  

կրթական  ծրագրերի  ղեկավարների հաշվետվությունը  կատարված  

աշխատանքների  վերաբերյալ : 

/Զեկ.  Գ.  Ավետիսյան,  Պ.  Ասիլբեկյան/ 

2. Ֆակուլտետի  մասնագիտական  խորհրդատուների  ընթացիկ  

հաշվետվությունները կատարված  աշխատանքների  մասին: 

/Զեկ.  Ա.  Սարիբեկյան,  Ա.  Ուլիխանյան/ 

3. Ըթացիկ  հարցեր 

 

Ֆակուլտետի  խորհրդի  անդամների  կողմից  բաց  քվեարկությամբ  միաձայն  

ընդունվեց  նիստի  օրակարգը: 

1.Լսեցին -  Ֆակուլտետի  «Ֆինանսներ»  և  «Զբոսաշրջություն»  կրթական  ծրագրերի  

ղեկավարների հաշվետվությունը  կատարված  աշխատանքների  վերաբերյալ : 

/Զեկ.  Գ.  Ավետիսյան,  Պ.  Ասիլբեկյան/ 

Լսեցին  -  «Ֆինանսներ»  կրթական  ծրագրի  ղեկավար   Գ.  Ավետիսյանին 

Գ.  Ավետիսյանը  նշեց,  որ    ըստ «Ֆինանսներ»  կրթական  ծրագրի  ղեկավարի 

աշխատանքային պլանի  իրականացվել  են  հետևյան  գործընթացները. 



- պարբերաբար հանդիպումներ առաջինից – չորրորդ կուրսերի ուսանողների 

հետ և քննարկվել գործող կարգերը և այնտեղ կատարված փոփոխությունները 

- քննարկում  առաջինից – չորրորդ կուրսերի ուսանողների հետ գնահատման 

համակարգի վերաբերյալ 

- չորրորդ կուրսի ուսանողների հետ քննարկվել  է ԵՊՀ-ի ԻՄ-ում բակալավրի 

ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգը/28.10.2017 

թիվ 27 գիտական խորհրդի նիստ/ 

- ուսումնասիրվել է ԿԾ-ով նախատեսված բոլոր հարցաշարերի առկայությունը 

և համապատասխանելիությունը դասընթացի փաթեթներին 

- ուսումնասիրվել և քննարկվել  է ուսանողների հետ կուրսային և ավարտական 

աշխատանքների ցանկը, ուսանողները կատարել են առաջարկություններ, 

որոնք հաշվի են առնվել 

- վերանայվել  է Ֆինանսներ ԿԾ/ 2017-21թթ/ պայմանավորված Բակալավրի և 

մագիստիստրոսի կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգում տեղի ունեցած փոփոխությունների 

- ուսումնասիրվել է    Ֆինանսներ ԿԾ/ 2017-21թթ/ վերջնարդյունքների և 

դասընթացի փաթեթների վերջնարդյունքների համապատասխանելիությունը 

- ուսումնասիրվել է ոչ մասնագիտական դասընթացի փաթեթների 

առկայությունը:  

 

Լսեցին  -«Զբոսաշրջություն»  կրթական  ծրագրի  ղեկավար   Պ.  Ասիլբեկյանին 

Պ.  Ասիլբեկյանը  նշեց,  որ    ըստ «Զբոսաշրջություն»  կրթական  ծրագրի  ղեկավարի 

աշխատանքային պլանի  իրականացվել  են  հետևյան  գործընթացները. 

- չորրորդ կուրսի ուսանողների հետ քննարկվել  է ԵՊՀ-ի ԻՄ-ում բակալավրի 

ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգը/28.10.2017 

թիվ 27 գիտական խորհրդի նիստ/ 

- ուսումնասիրվել է ԿԾ-ով նախատեսված բոլոր հարցաշարերի առկայությունը 

և համապատասխանելիությունը դասընթացի փաթեթներին 

- ուսումնասիրվել և քննարկվել  է ուսանողների հետ կուրսային և ավարտական 

աշխատանքների ցանկը,  

- վերանայվել  է Զբոսաշրջություն  ԿԾ/ 2017-21թթ/ պայմանավորված 

Բակալավրի և մագիստիստրոսի կրթական ծրագրով ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման կարգում տեղի ունեցած փոփոխությունների 



- ուսումնասիրվել Զբեսաշրջություն  ԿԾ/ 2017-21թթ/ վերջնարդյունքների և 

դասընթացի փաթեթների վերջնարդյունքների համապատասխանելիությունը 

- ուսումնասիրվել է ոչ մասնագիտական դասընթացի փաթեթների 

առկայությունը:  

Արտահայտվեցին  -  Հ.  Ազիզյանը,  Ա. Պոտոսյանը ,  Գ.  Հովհաննիսյանը 

Արտահայտվողները  նշեցին,  որ  ֆակուլտետի «Ֆինանսներ»  և  

«Զբոսաշրջություն»  կրթական  ծրագրերի  ղեկավարների  կատարած  

աշխատանքները  կարելի  է  գնահատել  բավարար: 

Որոշեցին  -  «Ֆինանսներ»  և  «Զբոսաշրջություն»  կրթական  ծրագրերի  

ղեկավարների  կատարած  աշխատանքները  գնահատել  բավարար: 

2.Լսեցին  - Ֆակուլտետի  մասնագիտական  խորհրդատուների  ընթացիկ  
հաշվետվությունները կատարված  աշխատանքների  մասին: 
/Զեկ.  Ա.  Սարիբեկյան,  Ա.  ՈՒլիխանյան/ 

Լսեցին  - «Ֆինասներ»  մասնագիտության  խորհրդատու  Ա.  Սարիբեկյանին 

Նա  նշեց,  որ  նախ քննարկվել  են   միասնական քննությունների 

արդյունքները և ընտրվել  է  ավագ հաշվի առնելով նաև գաղտնի քվեարկումը: 

Ուսանողները  ծանոթացել  են հաստատության կառուցվածքին, 

ստորաբաժանումների ղեկավարների, նրանց դիմելու կարգին և հետադարձ կապին, 

ԵՊՀ ԻՄ կայքին: Ծանոթացել  են  ուսանողի  իրավունքներին և 

պարտականություններին, ուսումնական բարձր առաջադիմության խրախուսման և 

հակառակ դեպքում հետևանքներին:  

Ա.  Սարիբեկյանը նշեց,  որ  լուրջ  ուշադրություն  է  դարձվել  ուսանողներին  

առաջին  ընթացիկ  քննությունների  նախապատրաստելու  ուղղությամբ:  Այս  

առումով  հատկապես  կարևորել  եմ  առաջին  կուրսի  հետ  տարվող  

աշխատանքներին:  Նրանց  բացատրվել  է  կրեդիտային  համակարգով  

ուսումնառության  կարգն,  ինչպես  նաև  քննությունների  բողոքարկման  և  

լրացուցիչ  պարապմունքների  խորհրդատվության  կարգերը: Ժամանակին  

ուսանողների  են  տրամադրվել  ընթացիկ  քննությունների  և  ընթացիկ  

ստուգումների  բոլոր  հարցաշարերը : 

Առաջին ընթացիկ քննաշրջանը ընդգրկում է երկու եզրափակիչ գնահատմամբ 

առարկա՝ տնտեսագիտության տեսություն-1 և մաթեմատիկական անալիզ-1: 

Մասնակցելով ընթացիկ գրավորներին հնարավոր դարձավ պարզել 



մասնակցությունը, օբյեկտիվությունը և դասախոս ուսանող փոխհարաբերությունը: 

Նշված բոլոր ուղղություններով ապահովված էր բարձր մակարդակ, ինչը երևվում է 

քննաշրջանի արդյունքներից: Յուրաքանչյուր առարկայից միայն մեկ ուսանող 

ստացել է զերո՝Բադիրյան Մարիետա/տնտ.տես./,Դավթյան 

Կարինե/մաթ.անալիզ/:Բարձր արդյունքներ գրանցվել են տնտ.տես-ից՝երկու 

գերազանց,հինգ լավ,մաթ.անալիզից ՝մեկ գերազանց և մեկ լավ: Սակայն ոչ մեկը չի 

ապահովել բացարձակ առաջադիմություն: 

 

Լսեցին  - «Զբոսաշրջություն»  մասնագիտության  խորհրդատու  Ա.  ՈՒլիխանյանին 

Նա  նշեց,  որ  ԵՊՀ ԻՄ –ում ուսումնական խորհրդատուների կանոնակարգի 

համաձայն <<Զբոսաշրջություն >>  մասնագիտության  ուսումնական խորհրդատուի 

կողմից, համաձայն անբիոնի կողմից հաստատված պլանին համաձայն կատարվել են 

աշխատանքներ, որոնք ներկայցված են ստորև. 

 Ամբողջ կիսամյակի ընթացքում  անց են կացվել ուսումնական խորհրդատուի 

ժամեր 

 1-ին կուրսի ուսանողներին ծանոթացրել եմ մասնաճյուղում գործող կրթական 

գործընթացին վերաբերող կանոնակարգին՝  կրեդիտային համակարգին, 

ուսանողական նպաստների  և զեղչերի տրամադրման 

կարգին,  քննությունների բողոքարկման կարգին և այլն: 

 Ժամանակին իրականացվել են պայմանագրերի կնքման և ստուգարքային 

գրքույկների տրամադրման  կազմակերպչական աշխատանքները: 

 Կուրսի ավագին ծանոթացվել է մատյանի լրացմանը 

ներկայացվող    պահանջներին: 

 Մշտադիտարկվել է ուսանողների հաճախումները, պարբերաբար կատարվել 

է  մատյանի    ստուգում: 

 Առարկայական ծրագրերի,   քննական հարցաշարերի 

տրամադրման  վերահսկում ենք իրականացրել ամբիոնի վարիչի հետ 

համատեղ: Ժամանակին և ամբողջությանբ ուսանողներին են տրամադրվել 

քննությունների և ստուգուների հարցաշարերը:  

 ՈՒսումնական խորհրդատուի ժամերին քննարկվել են տրամադրված 

հարցաշարերը և հաշվի են առնվել ուսանողների արձագանքները: 

Արտահայտվեցին  -  Գ.  Ավետիսյանը,  Պ.  Ասիլբեկյանը,  Գ.  Հովհաննիսյանը 



Արտահայտվողները  նշեցին,  որ  ֆակուլտետի  երկու  մասնագիտությունների  

ուսումնական  խորհրդատուների  կատարած  աշխատանքը  կարելի  է  գնահատել  

բավարար: 

Որոշեցին  -  Ֆակուլտետի  երկու  մասնագիտությունների  ուսումնական  

խորհրդատուների  կատարած  աշխատանքները  գնահատել  բավարար: 

3.Լսեցին  -  ընթացիկ  հարցեր 

3.1.Ընթացիկ  քննությունների  և  ստուգումների  արդյունքների  քննարկման  և  

ամփոփման  մասին: 

/Զեկ.  Ն.  Խուդավերդյան/ 

Ն.  Խուդավերդյանը նշեց, որ  դեկանատը  ամենայն  մանրամասնությամբ  

ուսումնասիրել  և  վեր է  լուծել  2017-18  ուս.  տարվա  առաջին  ընթացիկ  

քննությունների  և  ստուգումների  արդյուննքերը:  Նա   ներկայացրեց 

առաջադիմությունն  ըստ  մասնագիտությունների  և  կուրսերի. 

Ընթացիկ  քննություն  (2  առարկայից)՝ 

13  ուսանող 

1. Տնտ.  տեսություն -1   դրական – 12 ուս., որից 

(դասախոս  Հ.  Մարգարյան  5 միավոր – 2  ուս. 

տ.գ.թ., ասիստենտ)    4  միավոր – 5 ուս. 

      բարձր գնահ. – 7ուս. 

      3 միավ.- 2 ուս. 

2 միավ. – 2  ուս. 

1  միավ. – 1 ուս.  

       Միջին. գն. – 5 ուս. 

       0                 -  1 ուս. 

        12  ուս. 

                            Առաջադիմությունը  կազմել  է  92%: 

Արձանագրվել  է  այն  փաստը,  որ  բարձր  

միավորների  տեսակարար  կշիռը  բավականին  

բարձր  է: 

2. Մաթ.  անալիզ -1   դրական – 12 ուս., որից 

(դասախոս  Վ.  Նավոյան    5 միավոր – 1  ուս. 

տ.գ.թ.,դոցենտ)    4  միավոր – 1 ուս. 

      բարձր գնահ. – 2ուս. 



3 միավ.-  4 ուս. 

2  միավ. – 4  ուս. 

1  միավ. – 2 ուս.  

       Միջին. գն. – 10 ուս. 

       0                 -  1 ուս. 

        12  ուս. 

                            Առաջադիմությունը  կազմել  է  85%: 

Արձանագրվել  է  այն  փաստը,  որ  միջին 

միավորների  տեսակարար  կշիռն  է    զգալի  բարձր 

: 

«Տնտեսագիտության  տեսություն»  II  կուրս 

Ընթացիկ  քննություն  (2  առարկայից)՝ 

22 ուսանող 

1. Գործ. հետ. մաթ.  մեթոդներ   դրական – 19 ուս., որից   

(դասախոս  Ս.  Ղազարյան    5 միավոր –1  ուս. 

ասիստենտ)      4  միավոր – 5 ուս. 

       բարձր գնահ. – 6ուս. 

3 միավ.- 4 ուս. 

2 միավ. –6  ուս. 

1  միավ. – 3  ուս.  

        Միջին. գն. –13  ուս. 

        0                 -  3 ուս. 

         22  ուս. 

                            Առաջադիմությունը  կազմել  է  86%: 

Արձանագրվել  է  այն  փաստը,  որ  միջին  

գնահատականի  տեսակարար  կշիռը  զգալի  բարձր  

է: 

 

2. Հավ. տես. և մաթ. վիճակագր.   դրական – 21 ուս., որից 

(դասախոս  Կ.  Հովսեփյան   5 միավոր – 0 

ասիստենտ)      4  միավոր – 2   ուս. 

       բարձր գնահ. – 2ուս. 

 3միավ.-  4 ուս. 

2  միավ. – 8  ուս. 

1  միավ. – 7 ուս.  



                 19  ուսանող    

        0                 -  1 ուս. 

                                 Առաջադիմությունը  կազմել  է 95%: 

Միջին  գնահատականի  տեսակարար  կշիռը  

նշանակալի  բարձր  է: 

 

Ընթացիկ ստուգումներ (2  առարկայից)՝ 

22 ուսանող 

1. Տնտ.  պատմ.  դրական – 21  ուս., որից 

(դասախոս  Մ.  Միքայելյան տ.գ.դ., պր)  10 միավոր – 5  ուս. 

       9  միավոր – 0 ուս. 

 8  միավոր – 3 ուս. 

 Բարձր  գնահ. -8 ուս. 

            

        7 միավ.- 3 ուս. 

6միավ. – 3  ուս. 

5  միավ. – 4 ուս.  

        Միջին. գն. – 10 ուս. 

4 միավոր  -1ուս. 

3միավոր -1 ուս. 

2 միավոր -0 ուս. 

1  միավոր  -1ուս. 

        Բավարար գն.  3ուս. 

        Չն   -  1 ուս. 

                            Առաջադիմությունը  կազմել  է  95%: 

Գերակշռում  են  միջին  և  բարձր  գնահատականննրը 

2. Ազգային  տնտ.      դրական – 21  ուս., որից 

(դասախոս  Մ.  Միքայելյան տ.գ.դ., պր)  10 միավոր – 7   ուս. 

 9 միավոր – 1ուս. 

  8 միավոր – 2 ուս. 

       բարձր գնահ. – 2ուս. 

7 միավ.-  6 ուս. 

           6  միավ. – 3  ուս. 

            5  միավ. – 2 ուս.  

       Միջին. գն. – 11 ուս. 



4  միավոր -0 ուս. 

3 միավոր -0 ուս. 

2միավոր  -0ուս. 

1  միավոր  -0ուս. 

        Բավարար գն.  չկա   

        Չն   -  1 ուս. 

                            Առաջադիմությունը  կազմել  է  95%: 

Կուրսի  առաջադիմությունը  77%: 

«Տնտեսագիտության  տեսություն»  III  կուրս 

Ընթացիկ  քննություն  (3  առարկայից)՝ 

ՈՒսանողների  թիվ-24 

3. Ձեռնարկության  էկոնոմիկա   դրական – 23ուս., որից   

(դասախոս  Ն.  Խուդավերդյան   5 միավոր –5  ուս. 

տեխ.գ.թ.,դոցենտ)     4  միավոր – 7 ուս. 

       բարձր գնահ. – 12ուս. 

3 միավ. –4  ուս. 

2    միավոր – 4ուս. 

1  միավ. –    5  ուս.  

        Միջին. գն. –11  ուս. 

        0   միավոր -   1 ուս. 

         24  ուս. 

                            Առաջադիմությունը  կազմել  է  96%: 

 

2.Միկրոտնտեսագիտություն    դրական – 23 ուս., որից 

(դասախոս  Գ.  Մինասյան     5 միավոր – 1  ուսանող 

տ.գ.թ., ասիստենտ)     4  միավոր – 3   ուս. 

       բարձր գնահ. – 4 ուս. 

 3միավ.-  6 ուս. 

2  միավ. – 12  ուս. 

1  միավ. – 1 ուս.  

                 Միջին  գն. 19  ուսանող  

        չն                 -  1 ուս. 

         

                            Առաջադիմությունը  կազմել  է 96%: 

Գերակշռում  են  միջին  գնահատականները  : 



3.Տնտ.  մտքի. պատմ     դրական - 15  ուս,  որից 

(դասախոս  Գ.  Գալստյան     4  միավոր- 2ուս. 

տնտ.գ.թ., դոցենտ)      բարձր գն. -2 ուս 

        3  միավոր – 4ուս 

        2  միավոր – 1ուս 

        1 միավոր – 8ուս 

        Միջին  գն. -13 ուս. 

        0 միավոր -8 ուս. 

        Չն.  -1 ուս. 

24  ուս. 

 

Գերակշռում  են  միջին  գնահատականները: 

Կուրսի  առաջադիմությունը  -63%  է,  ինչի  վրա  

նշանակալի  ազդեցություն  է  գործել  «Տնտ.  մտքի  

պատմ.» առարկայի  արդյունքերը: 

 

 

Ընթացիկ ստուգումներ (4  առարկայից)՝ 

ՈՒսանողների  թիվը  24 

1.Միջազգային  տնտ. դրական – 22  ուս., որից 

(Դաս.  Հ.  Մարգարյան, տ.գ.թ.,  ասիստենտ)  10 միավոր –3  ուս. 

       9  միավոր – 1 ուս. 

 8  միավոր – 0 ուս. 

 Բարձր  գնահ. -4 ուս. 

            

        7 միավ.- 1 ուս. 

6միավ. – 3  ուս. 

5  միավ. – 3 ուս.  

        Միջին. գն. –7 ուս. 

4.միավոր  -4ուս. 

3միավոր -4 ուս. 

2 միավոր -3 ուս. 

        Բավարար գն.  11ուս. 

        Չն   -  1 ուս. 

0  միավոր- 1  ուս. 

                             Առաջադիմությունը  կազմել  է  92%:  



2.էկոնոմետրիկա  -1 դրական – 22  ուս., որից 

(Դաս,  Ա.  Շիրխանյան, տ.գ.թ.,  ասիստենտ)  10 միավոր –4  ուս. 

       9  միավոր – 1 ուս. 

 8  միավոր – 3 ուս. 

 Բարձր  գնահ. -8 ուս. 

            

        7 միավ.- 2 ուս. 

6միավ. – 2  ուս. 

5  միավ. – 2 ուս.  

        Միջին. գն. –6 ուս. 

4.միավոր  -2 ուս. 

3միավոր -1  ուս. 

2 միավոր – 3  ուս. 

1 միավոր -2 ուս. 

        Բավարար գն.  8ուս. 

         

0  միավոր- 2  ուս. 

                             Առաջադիմությունը  կազմել  է  92%: 

Գերակշռում  են  միջին  և  գերազանց  գնահատականները: 

 

2. Հ/Հ  (Դաս.  Գ.  Ավետիսյան  դրական –  24  ուս., որից 

տնտ.գ.թ.,  ասիստենտ)     10 միավոր –2  ուս. 

       9  միավոր – 3 ուս. 

 8  միավոր – 4 ուս. 

 Բարձր  գնահ. -9 ուս. 

            

        7 միավ.- 2 ուս. 

6միավ. – 3  ուս. 

5  միավ. – 5 ուս.  

        Միջին. գն. –10 ուս. 

4.միավոր  -3 ուս. 

3 միավոր -2  ուս. 

2 միավոր – 0 ուս. 

1 միավոր -0 ուս. 

        Բավարար գն.  5ուս. 

Առաջադիմությունը կազմել  է   100%: 



 Գերակշռում  են նն միջինից  բարձր  գնահատականեր: 

2. Հ/Հ  (Դաս.   ֆին.շուկաներ դրական –  22  ուս., որից 

դասախոս )       10 միավոր –3  ուս. 

       9  միավոր – 5 ուս. 

 8  միավոր – 3 ուս. 

 Բարձր  գնահ. -11 ուս. 

            

        7 միավ.- 2 ուս. 

6միավ. – 3  ուս. 

5  միավ. – 2 ուս.  

        Միջին. գն. –7 ուս. 

4.միավոր  -1 ուս. 

3 միավոր -3  ուս. 

2 միավոր – 0 ուս. 

1 միավոր -0 ուս. 

        Բավարար գն.  4ուս. 

        0 միավոր  -1  ուսանող 

        Չն – 1 ուսանող 

Առաջադիմությունը կազմել  է   92%: 

 Գերակշռում  են  միջինից  բարձր  գնահատականեր: 

Կուրսի  առաջադիմությունը  -63%: 

Տնտեսագիտության  տեսություն»  IV  կուրս 

Ընթացիկ  քննություն  (4  առարկայից)՝ 

ՈՒսանողների  թիվ-29 

1.Բանկային  գործ     դրական – 22ուս., որից   

(Ա.  Ղալթախչյան     5 միավոր –6  ուս. 

դասախոս)      4  միավոր – 5 ուս. 

       բարձր գնահ. – 11ուս. 

     3   միավ. –3  ուս. 

2    միավոր – 2ուս. 

1  միավ. –   6  ուս.  

        Միջին. գն. –11  ուս. 

        Չն.     -            5 ուս. 

        0   միավոր -   2 ուս. 

                                Առաջադիմությունը  կազմել  է  76%: 

2.Մենեջմենթ դրական  -26 ուս.,  որից   



(Ն.  Խուդավերդյան 5  միավոր – 4 ուս.  

դասախոս  տեխ.գ.թ.դոցենտ) 4  միավոր  -  7  ուս. 

    Բարձր  գն.  11  ուս. 

 3  միավոր- 7  ուս. 

2  միավոր  -  4  ուս. 

1  միավոր  - 4  ուս. 

միջին  գն.  -15 ուս. 

չն -3 ուս. 

Գերակշռում  են  միջին  գնահատականները 

Առաջադիմությունը  -90%: 

3.Մարդկային  ռես.  և  աշխ.      դրական  -  27  ուս.,  որից 

Էկոնոմիկա (Ա.  Ալեքսանյան,  դասախոս)  5  միավոր  -  12  ուս.  

 4  միավոր -  4  ոսւ. 

  Բարձր  գն.  -16  ուս. 

 3  միավոր  -  6  ուս. 

2 միավոր  -  4  ուս.  

1 միավոր  -  1  ուս.   

միջին  գն.  11  ուոս. 

Չն  - 2  ուս. 

Գերակշռում  են  բարձր  գնահատականները 

Առաջադիմությունը  -93%: 

Ընթացիկ  ստուգումներ  (2  առարկայից) 

1.Մարքեթինգ դրական -25  ու.,  որից 

(դաս.  Հ.  Ազիզյան.  մ.գ.թ.,  ասիստենտ) 10  միավոր – 8 ուս. 

9  միավոր – 2ուս. 

 8  միավոր -  1  ուս. 

բարձր գն. -  11  ուս. 

  7 միավոր – 1ուս. 

                 6    միավոր – 3 ուս 

 5միավոր  -  5  ուս 

 միջին  գն.  -9 ուս. 

4  միավոր 2 ուս 

3  միավոր -  0 

2  միավոր -  2ուս 

1 միավոր  -0 



բավարար  գն. -4ուս. 

չն  - 4ուս 

Գերակշռում  են  բարձր  և  միջին  գնահատականները: 

Առաջադիմությունը  -86%: 

2.1.Վարկային  գործառնություններ 18  ուս-ից  դրական  17,  որից 

(Լ.  Կլեկչյան  տ.գ.թ.,  ասիսիտենտ ) 10  միավոր – 5  ուս. 

9  միավոր -   2ուս 

  8  միավոր – 3ուս 

բարձր  գն.  10  ուս 

7  միավոր – 1  ուս 

6միավոր  - 1ուս. 

5  միավոր  - 1  ուս. 

միջին  գն. – 3ուս 

3 միավոր – 2ուս 

2 միավոր -2 ուս 

չն   - 1ուս. 

Գերակշռում  են  բարձր  գնահատականները: 

Առաջադիմությունը  - 94 %: 

2.2.Բանկային  նոր  տեխնոլոգիաներ 11 ուս-ից  դրական - 9 ուս,  որից 

( Կ.  Անտոնյան, դսախոս) 10  միավոր – 2ուս 

  9  միավոր – 3ուս 

8 միավոր – 1ուս 

բարձր գն.- 6ուս. 

7 միավոր – 2ուս 

6 միավոր – 1ուս 

                                                          միջին  գն. -3ուս. 

 բավարար  գն. –չկա 

 չն – 2ուս 

Գերակշռում  են  բարձր  գնահատականները: 

Առաջադիմությունը  - 82 %: 

Կուրսի  առաջադիմությունը-  72 %: 

«Զբոսաշրջություն»  I  կուրս 

Ընթացիկ  քննություն  (2  առարկայից) 

5  ուսանող բոլորը  դրական 

1.Զբ.  հիմունքներ 5 միավոր – 3ուս.    



(Ա.  Պոտոսյան  ա.գ.թ.,  դոցենտ)  4 միավոր – 2ուս. 

 

Արձանագրվել  են  միայն  բարձր  գնահատականեր 

Առաջադիմությունը  - 100 %: 

2.Զբ.  երկրագրություն բոլորը  դրական 

(Պ.  Ասիլբեկյան,  ասիսիտենտ) 4  միավոր – 4ուս. 

 բարձր  գն.-4ուս. 

3 միավոր – 1ուս. 

միջին  գն.- 1ուս 

Գերակշռում  են  բարձր  գնահատականները: 

Առաջադիմությունը  - 100 %: 

Ընթացիկ  ստուգումներ  (3  առարկայից) 

1.Սոց.-տնտ. սշխսրհ. բոլորը  դրական,  որից 

(Պ.  Ասիլբեկյան,  ասիսիտենտ) 8  միավոր  -1  ուս. 

  Բարձր  գնահ.-1ուս 

7 միավոր  - 4ուս 

միջին  գն. – 4ուս 

 

Գերակշռում  են  միջին  գնահատականները,  առաջադիմությունը  

100 %  է: 

2.Մարդը  և  նրա  պահանջմունքները բոլորը  դրական,  որից 

(Գ.  Հովհաննիսյան,  ա.գ.թ.,  դոցենտ) 9  միավոր  -  1ուս 

 8  միավոր -3ուս 

 Բարձր  գնահ.-4ուս 

 7  միավոր-1ուս 

 Միջին  միավոր  -1ուս 

Գերակշռում  են  բարձր  գնահատականները: 

Առաջադիմությունը  - 100 %: 

3.Անգլերեն -1 բոլորը  դրական  ,  որից 

(դասախոս  Է.  Թամրազյան) 9  միավոր  -3  ուս. 

8 միավոր-  2ուս 

 բարձր  գնահ.-5ուս 

Արձանագրվել  են  միայն  բարձր  գնահատականներ 

Առաջադիմությունը  100 %: 

Կուրսի  ընդհանուր  առաջադիմությունը  կազմել  է  100 %:  



 

«Սերվիս »  II  կուրս 

Ընթ.  քննություն  (1առարկայից) 

ՈՒսանողների  թիվը  -11 

1.Գեոէկոլոգիա դրական  են  հնաձնել  7ուս,  որից   

(Ա.  Ալավերդյան,  կեն.գ.թ.,  դոցենտ) 3 միավոր  -2ուս. 

 1  միավոր  -5ուս 

 Միջին  գն.  -  7ուս. 

 0  միավոր -4ուս 

 

Գերակշռում  են  միջին  գնահատականները 

Բարձր  գնահատականեր  չկան 

Առաջադիմությունը  64%:  

 

Ընթացիկ  ստուգումներ (3  առարկայից) բոլորը  հանձնել  են  դրական,  

որից 

(դասախոս  Ա.  Սիմոնյան) 10  միավոր  -1ուս 

9 միավոր -1ուս 

  բարձր գնահատականեր -2 ուս. 

7  միավոր  - 1 ուս 

6  միավոր  -4 ուս 

5  միավոր- 1  ուս 

Միջին  գնահատ.  – 6ուս 

4 միավոր-1ուս 

3.միավոր – 1ուս 

 2  միավոր -1ուս 

 Բավարար  գն. -3ուս. 

 

 

Գերակշռում  են  միջին  գնահատականները:   Առաջադիմությունը  100 

%: 

Ընդհանուր  տնտեսագիտություն բոլորը  դրական,  որից 

(Գ.  Ավետիսյան  տ.գ.թ.,  ասիստենտ) 9  մաիվոր  - 2ուս. 

 8  միավոր-  3ուս. 

 Բարձր  բնահատ.  -5  ուս. 



7  միավոր – 2ուս. 

 6   միավոր – 2ուս 

Միջին  գնահատ. -4ուս 

 4 միավոր – 2ուս 

Բավարար  գն.  -2ուս. 

Գերակշռում  են  բարձր  և  միջին  գնահատականները:  Առաջադիմությունը 100 %: 

3.Սերվիսի  մշակույթ բոլորը  դրական,  որից 

(Հ.  Մովսեսյան,  քաղ.գ.թ.,  դոցենտ) 10   միավոր  - 2ուս. 

 9  միավոր  - 3ուս 

8 միավոր  - 3ուս  

 բարձր  գն. -8ուս 

7  միավոր  - 1ուըս 

 6  միավոր -1  ուս 

5 միավոր  - 1ուս 

միջին  գն.  -3  ուս. 

Գերակշռուըմ  են  բարձր  գնահատականները:  Առաջադիմությունը  100 

%: 

Կուրսի  ընդհանուր  առաջադիմությունը  64%: 

 

«Սերվիս »  III  կուրս 

Ընթ.  քննություն  (3առարկայից) 

ՈՒսանողների  թիվը  -9 

1.Տուրիստական  երկրագրություն բոլորը  դրական,  որից 

(Ա.  Պոտոսյան  աշխ.գ.թ.,  դոցենտ) 5  միավոր  - 4ուս 

 4  միավոր  - 5ուս 

 Բարձր  գն.  -9ուս. 

Գերակշռում  են  բարձր  գնահատականները:  Առաջադիմությունը  100 

%: 

 

2.Սերվիսի  մենեջմենթ դրական  7  ուս.,  որից  

(Ս.  Իսկաջյան,  տնտ.գ.թ.,  ասիստենտ) 5  միավոր  -1ուս. 

 4  միավոր  -3ուս. 

 Բարձր  գն. -4ուս 

 3 միավոր-2ուս. 

1 միավոր-1ուս 



 միջին  գն.  - 3ուս 

0 միավոր – 1ուս. 

 չն.  -                 1ուս 

Գերակշռում  են  բարձր  և  միջին  միավորները:  Առաջադիմությունը 

78%: 

3.Սերվիսի  մարքեթինգ դրական  7ուս.,  որից 

(Հ.  Ազիզիյան  մ.գ.թ.,ասիստենտ) 5  միավոր-  1ուս. 

 4 միավոր -2ուս 

 Բարձր  գն. -3ուս. 

 3միավոր -1ուս 

  2միավոր -2ուս 

1 միավոր-1ուս. 

 միջին  գն.-4ուս 

 0 միավոր-2ուս 

  

Առաջադիմությունը  78%: 

 

Ընթացիկ  ստուգումներ  (2 առարկայից) բոլորը  դրական,  որից 

1. 2-րդ  օտար  լեզու (ֆրանսերեն) 10 միավոր -   1ուս 

(Դ.  Մարգարյան) 9  միավոր -1ուս 

 Բարձր  գն. -2ուս 

 7միավոր  -  1ուս 

6 միավոր -2ուս 

 միջին գն.-3ուս 

4 միավոր-1ուս 

2 միավոր -2ուս 

1  միավոր -1ուս 

 Բավարար  գն. -4ուս. 

 

Առաջադիմությունը  100%: 

2.Սերվիսի  հոգեբանություն բոլորը  դրական,  որից 

(Լ.  Սարգսյան,  հ.գ.թ.,  դոցենտ) 10  միավոր-3ուս 

 9  միավոր -2  ուս. 

 8  միավոր -1ուս. 

 Բարձր  գն.  6ուս. 



7 միավոր  -1ուս 

6   միավոր - 2ուս 

 Միջին  գն.3ուս 

Գերակշռում  են  բարձր  գնահատակաները:  Առաջադիմությունը  -100%: 

Կուրսի  ընդհանուր  առաջադիմությունը  -78%: 

«Սերվիս »  IV    կուրս 

Ընթացիկ  քննություն  (2  առարկայից) 

Ուսանողների  թիվը  10 

1.Միջազգային  զբ. Բոլորը  դրական,  որից 

(Ա.  Պոտոսյան,աշխ.գ.թ.,  դոցենտ) 5  միավոր  -  4ուս 

 4  միավոր  - 4ուս 

 Բարձր  գն.  8  ուս 

3 միավոր -1ուս 

2   միավոր -1ուս 

 Միջին  գն.  -2ուս 

Գերակշռում  են  բարձր  գնահատակաները:  

Առաջադիմությունը  100%: 

2.Սերվիսի  ոլորտի  ձեռնարկությունների դրական  9  ուս.,  որից   

Տնտեսագիտություն 5  միավոր  -4ուս 

(Ս.  Իսկաջյան,  տնտ.գ.թ.,  դոցենտ) 4  միավոր  -2ուս 

 Բարձր  գն.  6 ուս 

3 միավոր – 1ուս. 

 2  միավոր  -2ուս 

 միջին  գն.  -3  ուս. 

 0  միավոր  -1ուս 

 

Առաջադիմությունը  90%: 

Ընթացիկ  ստուգում  (4  առարկայից) 

1.Էքսկուրսիոն  գործ դրական  9-ը,  որից   

(Ռ.  Օհանջանյան,  պատմ.գ.թ.,  դոցենտ) 10  միավոր -4ուս. 

  Բարձր  գն.  -4ուս. 

7 միավոր -1ուս 

 6   միավոր-  3ուս. 

 Միջին  գն.  4ուս. 

 4  միավոր – 1ուս 



 Բավարար  գն-1ուս 

 Չն.  -1ուս. 

Առաջադիմությունը  90%: 

2.Տեղեկատվական  տեխ.  Սերվիսում բոլորը  դրական,  որից 

(դասախոս  Է.  Սարգսյան) 10  միավոր  -5ուս. 

 8  միավոր  -2ուս 

 Բարձր  գն.  7ուս 

 7  միավոր  -2ուս. 

 Միջին  գն.  -2ուս 

4 միավոր  -1ուս 

 բավարար  գն. -1ուս 

 

3.PR –ը  և  գովազդը  սերվիսում դրական  -9ուս.,  որից 

(Հ.  Ազիզյան,  մ.գ.թ.,ասիստենտ) 10 միավոր -3ուս 

 9 միավոր  -1ուս 

 Բարձր.գն.-4ուս 

7 միավոր -3ուս. 

5  միավոր -1ուս 

 Միջին  գն.-4ուս 

 4  միավոր  -1ուս 

Բավարար  գն. -1ուս 

 Չն  -1ուս. 

Գերակշռում  են  միջին  և  բարձր  գնահատակաները: 

Առաջադիմությունը  90%: 

Հյուրընկալության  ոլորտի  մարքեթինգ դրական  9  ուս.,  որից 

(դասախոս  Ա.  Սարիբեկյան) 10  միավոր  -2ուս. 

 9  միավոր  -2ուս. 

 Բարձր  գն.  -4ուս 

5 միավոր  -2ուս. 

միջին  գն.  -4ուս. 

 3 միավոր  -2ուս. 

2 միավոր -1ուս 

բավարար  3ուս. 

0 միավոր  -1ուս. 

Կուրսի  առաջադիմությունը  90%: 



Տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  առաջադիմությունը  74  %: 

Արտահատվեց  -ԵՊՀ  Իմ  տնօրեն  Ս.  Առաքելյանը 

Նա  նշեց,  որ  պետք  է  կարևորվի  ուսանողների կողմից  կատարված   

ինքնուրույն  աշխատանքները ,  սեմինար  և  գործնական  պարապմունքների  

առավել  արդյունավետ  կազմակերպումը:  Ֆակուլտետի  պրոֆեսորադասխոսական  

անձնակազմի  ներկայացուցիչները  պետք  է  հետևողական  լինեն  2017-18  ուս.  

տարվա  առաջին  կիսամյակի  քննաշրջանը  կազմակերպված  և  պատշաճ  

մակարդակով  անցկացնելու  հարցում: 

Ն.  Խուդավերդյանը  նշեց,  որ  առաջին  ընթացիկ  քննություների  անցկացման      

ընթացքում եղել  է  երկու  գրավոր      բողոքարկում:  Ֆակուլտետի  2017–18 ուս. 

տարվա  «Տնտեսագիտություն»  մասնագիտության երկրորդ  կուրսի ուսանողներ 

Արփինե  Վերանյանը  և  Սուսաննա  Աթաբեկյանը   «Գործույթների  հետազոտման  

մաթեմատիկական  մեթոդներ »   առարկայի  առաջին  ընթացիկ  քննության 

արդյունքների հրապարակումից հետո ներկայացրել են բողոքարկման դիմումներ: 

Համաձայն բողոքարկման ընթացակարգի «Ծրագրավորման  և  ինֆորմացիոն  

տեխնոլոգիաների»  ամբիոնը  ուսումնասիրելով դիմումները, ձեռնարկել է  

համապատասխան միջոցառումներ: Բողոքարկման արդյունքում ուսանողների 

գնահատականները  չեն  փոփոխվել: 

Արտահայտվեց - Գ.  Ավետիսյանը 

 Նա   նշեց,  որ բողոքարկման ընթացքը վերահսկվել է   կրթական  ծրագրի  

ղեկավարի  կողմից  և հաստատեց, որ  ձեռնարկված միջոցառումները ընթացել են 

առանց ընթացակարգային խախտումների:   

Որոշեցին 

1.2017 - 2018 ուս.  տարվա  առաջին  կիսամյակի  առաջին  ընթացիկ  

քննությունների և  ստուգումների   արդյունքները  համարել  բավարար: 

2.Բողոքարկման  արդյունքներն  ընդունել  ի  գիտություն: 

 

 3.2 Լսեցին  - Ֆակուլտետի  §Ընդհանուր  տնտեսագիտության ¦ամբիոնի  

ասիստենտ  Հ.  Մարգարյանի  և  «Տնտեսագիտության»  ֆակուլտետի  դեկանի  

օգնական  Ա.  Ազատյանի      պարգևատրման  մասին: 

/Զեկ  Ն.  Խուդավերդյան/ 

Նա  նշեց,  որ  ֆակուլտետի  աշխատանքների  արդյունավետության  

բարձրացման  համար  միշտ  էլ  օգտագործվել  են  տարբեր  տեսակի  խրախուսման  

ձևեր,  այդ  թվում   նաև  դրամական  պարգևատրում: Ն.  Խուդավերդյանը  նշեց,  որ  

նոյեմբեր  ամսվա  կտրվածքով  առաջարկում  է  դրամական  խրախուսանքի  



ներկայացնել  ֆակուլտետի §Ընդհանուր  տնտեսագիտության¦   ամբիոնի  

ասիստենտ Հ.  Մարգարյանին  և «Տնտեսագիտության»  ֆակուլտետի  դեկանի  

օգնական  Ա.  Ազատյանին        աշխատանքային  պարտականությունները  

բարեխիղճ  և  պարտաճանաչ  կատարելու  համար: Հարցը  դրվեց  քվեարկության  և  

անցավ  միաձայն: 

 
Որոշեցին  -  §Ընդհանուր  տնտեսագիտության  ¦  ամբիոնի  ասիստենտ  Հ.  
Մարգարյանին  և  «Տնտեսագիտության»  ֆակուլտետի  դեկանի  օգնական  Ա.  
Ազատյանին  ներկայացնել  դրամական  պարգևատրման :  
3.3.Լսեցին  -«Ֆինանսներ»  և  «Զբոսաշրջություն»  կրթական  ծրագրերի  հայտի  
քննակման   մասին: 
/Զեկ.  Ն.  Խուդավերդյան/ 

Նա  նշեց,  որ  ինչպես  հայտնի  է  հոկտեմբերի  31-ին  տնօրենի  հրամանով  

ստեղծվել  են  «Ֆինանսներ»  և  «Զբոսաշրջություն»  կրթական  ծրագրերի  

վերամշակման  աշխատանքային  խմբեր,  որոնք  ըստ  կրթական  ծրագրերի 

վերամշակման  և  հաստատման  գործընթացների  իրականացման  

ժամանակացույցի կազմել  են աշխատանքային  պլան(«Ֆինանսներ»  և  

«Զբոսաշրջություն»  կրթական  ծրագրերի  վերամշակման  աշխատանքային  խմբերի  

թիվ  1  նիստ)  և  դրա  համաձայն  իրականացրել   են  ծրագրերի  վերամշակման  

աշխատանքներ: 

Ն. Խուդավերդյանը  ներկայացրեց,  որ  կրթական  ծրագրերի  վերամշակման  

գործընթացը  սկսել  են  ծրագրերի  հայտերի  ձևակերպումից:  «Ֆինանսներ»  և  

«Զբոսաշրջություն»  կրթական  ծրագրերի  առաջարկի  հայտերի  բոլոր  կետերը  մեկ  

առ  մեկ  քննարկվել  է  աշխատանքային  խմբերի  կողմից,  կատարվել  են  

առաջարկություններ  և  վերլուծություններ   և  այս  պահին  ֆակուլտետում  գործող  

երկու  կրթական  ծրագրերի  առաջարկի  հայտերը  պատրաստ  են :   
 

Արտահայտվեցին  -  Պ.  Ասիլբեկյանը,  Գ.  Ավետիսյանը, Գ.  Հովհաննիսյանը 
Նրանք  նշեցին,  որ  «Ֆինանսներ»  և  «Զբոսաշրջություն»  կրթական  ծրագրերի  

առաջարկի  հայտերի  ձևակերպումն    ավարտված  է:   
 

Որոշեցին  -«Ֆինանսներ»  և  «Զբոսաշրջություն»  կրթական  ծրագրերի  առաջարկի  
հայտերը  ներկայացնել  ԵՊՀ  ԻՄ  ՄԿՈԱ  բաժին: 
 

 

 

 

Գիտական  խորհրդի  նախագահ                           Ն.  Խուդավերդյան 

Քարտուղար                                                              Ա.  Սարիբեկյան 

 



 

 

 

 

 

 

 


