
Էջ 1,  4-ից 
 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ   

‹‹ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ›› ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 24 ՆԻՍՏԻ 

(10-ը հունիսի 2017թ. Ք. Իջևան) 

 

Որոշում 24/1 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի  

բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և 

բովանդակությունը համաձայն հավելված 1-ի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017թ. սեպտեմբերի 1-ից և 

գործում է բակալավրի այն ծրագրերի համար, որոնց 

ընդունելությունն սկսվում է 2018-2019 ուսումնական 

տարվանից: 

 

Որոշում 24/2 

 Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 



Էջ 2,  4-ից 
 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 4-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը համաձայն 

հավելված 2-ի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017թ. սեպտեմբերի 1-ից: 

  

Որոշում 24/3 

 Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 16-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 16-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի մեթոդական խորհրդի կազմը համաձայն հավելված 

3-ի: 

2. Հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 

մեթոդական խորհրդի կազմը համաձայն հավելված 4-ի: 

3. Հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդի կազմը համաձայն հավելված 5-ի: 

4. Հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդի կազմը համաձայն հավելված 6-ի: 

5. Հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդի կազմը համաձայն հավելված 7-ի: 



Էջ 3,  4-ից 
 

6. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

Որոշում 24/5 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 2-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հավանություն տալ ԵՊՀ ԻՄ-ի կազմում գիտակազմակերպական 

բաժին ստեղծելու վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի առաջարկին։ 

2. Համապատասխան առաջարկով դիմել ԵՊՀ-ի ռեկտորին: 

 

Որոշում 24/6 

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 2-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հավանություն տալ ԵՊՀ ԻՄ-ի անձնակազմի կառավարման բաժինը 

Անձնակազմի կառավարման և վերապատրաստման բաժին 

վերակազմավորելու վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի առաջարկին: 

2. Համապատասխան առաջարկով դիմել ԵՊՀ ռեկտորին: 

 

Որոշում 24/7 



Էջ 4,  4-ից 
 

Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 

հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Վահան 

Աղաբաբյանի գիտամանկավարժական գործունեության տվյալները լիովին 

համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2001թ. հուլիսի 9-ի ‹‹Հայաստանի Հանրապետությունում 

գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական 

կոչումներ շնորհելու մասին›› N 615 որոշման 2-րդ՝ ‹‹Դոցենտի գիտական կոչում 

շնորհելը›› բաժնի բ. ենթակետի, ինչպես նաև այդ հարցում նորմատիվային այլ 

փաստաթղթերի պահանջներին, ԵՊՀ ԻՄ-ի  գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների 

ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, 

բ.գ.թ. Վահան Աղաբաբյանին դոցենտի գիտական աստիճան 

ստանալու համար: 

2. Միջնորդել ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդին՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար 

գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Վահան Աղաբաբյանին շնորհել դոցենտի 

գիտական կոչում և համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈՀ: 

 

 

 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ_________________  Ս. Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար__________________Մ.Ս. ԱԹՈՅԱՆ 

 


