
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4 

ԵՊՀ ԻՄ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի նիստի 

19.01.2021 թ.                                                                                                                    ք.  Իջևան                               

 

Առցանց կազմակերպած  նիստին  մասնակցել են Մ. Միքայելյանը, Գ. 

Հովհաննիսյանը, Ա. Պոտոսյանը, Պ. Ասիլբեկյան, Թ. Ստեփանյան, Գ. Ալեքսանյան, Ա. 

Սարիբեկյանը, Ա․  Ուլիխանյանը, Հ․  Մարգարյանը, Ա. Եգանյանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒԽ 

նախագահ Լ. Մադաթյանը, ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի նախագահ Ի. Վարդանյանը, 

ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի նախագահ Ա. Խոջումյանը, Ա. Ղարախանյանը: Նիստը անց է 

կացվել zoom.us հարթակում, գիտական խորհրդի նախագահն է Գ․  Ավետիսյանը, 

քարտուղարը՝ Ա․  Ալեքսանյանը։  

Նիստի օրակարգը ներկայացրեց Գ․  Ավետիսյանը։ 

 

Օրակարգ 

1. Հաղորդում 2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքների մասին /Զեկ․  Գ․  

Ավետիսյան/։ 

2. Կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքային խմբերի և 

աշխատանքների կատարման ժամանակացուցերի հաստատում/ Զեկ․  Ա․  

Սարիբեկյան, Ա․  Ուլիխանյան/։ 

3. Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի 

աշխատանքների պլան-ժամանակացույցի քննարկման և հաստատում /Զեկ․  

Գ․  Ավետիսյան/։ 

Բաց քվեարկությամբ  16 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ համամասնությամբ որոշվեց․   

Որոշում՝ 4/1  

 Հաստատել նիստի օրակարգը։ 

 

 



1. Լսեցին․ - Հաղորդում 2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքների մասին 

/Զեկ․  Գ․  Ավետիսյան/։ 

Գ․  Ավետիսյանը հաղորդեց, որ 2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական 

գործընթացները արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով Ֆակուլտետում 

իրականացվել են մի շարք աշխատանքներ. 

- Ֆակուլտետում գործող երկու  ամբիոններում իրականացվել է 2020-21 ուստարվա 

II կիսամյակի չբաշխված ժամերի բաշխում։ Դրա վերաբերյալ զեկուցագրեր են 

ներկայացվել համապատասխան բաժիններ: 

- Ամբիոններում քննարկվել և ընտրվել են այն դասընթացները, որոնք 

իրականացվելու են մասնաճյուղում: 

- Կազմվել են ֆակուլտետում գործող երկու մասնագիտությունների գծով 2020-21 

ուստարվա II կիսամյակի դասատախտակները՝ ըստ տվյալ կիսամյակում 

դասավանդվող դասընթացների: Դրանք քննարկվել են մյուս ֆակուլտետների 

պատասխանատուների հետ՝  զուգադիպումներից խուսափելու նպատակով:  

- Ըստ ամբիոնների՝  բոլոր դասախոսներին էլ. փոստով ուղարկվել են  

անհատական բեռնվածությունները, դասավանդվող դասընթացների թեմաները՝ 

ըստ համապատասխան կրթական ծրագրերի: Սահմանվել է ժամկետ /08.02.21/ 

դասընթացի փաթեթները վերանայելու և ներկայացնելու համար: Սահմանվել է 

ժամկետ /09-20. 02. 21/ հարցաշարերը ուսանողներին տրամադրելու համար: 

- Կազմման ընթացքում են  խորհրդատվության ժամանակացույցերը, 

- Ֆակուլտետի գիտական խորհրդում նախատեսվում է քննարկել անվանական 

կրթաթոշակի հավակնորդների ցուցակը, 

- Ամբիոններում իրականացվել են քննարկումներ  պրակտիկաների ծրագրերի և 

դրանց  արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ, 

- Ամբիոնները ուշադրության կենտրոնում են պահում ավարտական 

աշխատանքների կատարման ընթացքը,  ավարտական կուրսի ուսանողներին և 



ղեկավարներին է տրամադրվել  ԵՊՀ ԻՄ բակալավրի ավարտական աշխատանքի 

պատրաստման և գնահատման վերանայված կարգը: 

 

Արտահայտվեցին․ - Գ․  Հովհաննիսյանը 

Արտահայտվողը նշեց, որ ուսումնական գործընթացը իրականացվելու է 

հիբրիդային ձևով՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր դասապրոսեցի 

առանձնահատկությունները։ Նա նշեց նաև, որ դասապրոցեսը անհրաժեշտ է 

պատշաճ մակարդակով իրականացնել։ 

Ղեկավարվելով ԵՊՀ հիմնադրամի ԻՄ-ի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

կանոնադրության 24․ 8 կետով Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական 

խորհուրդը որոշեց.  

Որոշեցին․ - 2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքների մասին հաղորդումը 

ընդունել ի գիտություն։  

 

2․  Լսեցին․ -Կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքային խմբերի և 

աշխատանքների կատարման ժամանակացույցերի հաստատման մասին/ Զեկ․  Ա․  

Սարիբեկյան, Ա․  Ուլիխանյան/։ 

Զեկուցողները ներկայացրին Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ և Զբոսաշրջություն 

կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքային խմբերի և աշխատանքների 

կատարման ժամանակացույցերը։ Նրանք նշեցին, որ նախ կազմվել է 

աշխատանքային խումբ, որն էլ իրականացնելու է աշխատանքները՝ առաջնորդվելով 

ըստ ժամանակացույցի։ Նրանց կարծիքով, աշխատանքների իրականացումը 

հնարավորություն կտա աշխատաշուկայի համար պատրաստել առավել որակյալ 

մասնագետներ, որն էլ կնպաստի ԵՊՀ ԻՄ-ի վարկանիշի բարձրացմանը։  

 

 



Արտահայտվեցին․ - Գ․  Հովհաննիսյանը 

Արտահայտվողը նշեց, որ անհրաժեշտ է դասախոսների, ուսանողների 

համագործակցումը աշխատանքային խմբի հետ։ Դա կհանգեցնի աշխատանքների 

արդյունավետության և հիմնավորվածության խորացմանը։ Նա արժևորեց 

գործատուների հետ հանդիպումների կազմակերպումը։ 

Ղեկավարվելով ԵՊՀ հիմնադրամի ԻՄ-ի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

կանոնադրության 24․ 2 կետով Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական 

խորհուրդը որոշեց.  

Որոշեցին․  -Հաստատել կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքային 

խմբերի և աշխատանքների կատարման ժամանակացուցերը։ 

 

3․  Լսեցին․ -Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 2020-2021 ուստարվա II 

կիսամյակի աշխատանքների պլան-ժամանակացույցի քննարկման և հաստատման 

մասին /Զեկ․  Գ․  Ավետիսյան/։ 

Գ․  Ավետիսայանը ներկայացրեց ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 2020-2021 

ուստարվա II կիսամյակի աշխատանքների պլան-ժամանակացույցը։ նա նշեց, որ 

ֆակուլտետի գիտխորհրդի աշխատանքային պլանի կազմման նպատակը 

ֆակուլտետի գիտխորհրդի գործունեության կանոնակարգումն է: Այդ փաստաթուղթը 

շեշտադրում է այն խնդիրները, որոնք ընթացիկ ուսումնական տարում կլինեն 

ֆակուլտետի գիտխորհրդի գործունեության առանցքում: Այն թույլ կտա ավելի 

ուղղորդված և համակարգված իրագործել ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագիրը: 

Ֆակուլտետի համար առաջնահերթ նշանակություն ունեցող այս փաստաթղթի 

մշակումը կհանգեցնի մյուս օղակների, մասնավորապես ամբիոնների, 

աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպմանը:  

Այնուհետև  զեկուցողը  ներկայացրեց  ֆակուլտետի  գիտխորհրդի  2020-2021 

ուստարվա II կիսամյակի աշխատանքների պլան-ժամանակացույցը: 

 

Արտահայտվեցին  -  Մ․  Միքայելյանը 



 

Ղեկավարվելով ԵՊՀ հիմնադրամի ԻՄ-ի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

կանոնադրության 24․ 8 կետով Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական 

խորհուրդը որոշեց. 

Որոշեցին –  Հավանություն տալ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 2020-2021 

ուստարվա II կիսամյակի աշխատանքների պլան-ժամանակացույցը և ներկայացնել 

տնօրենի հաստատման։ 

 

Գիտական  խորհրդի  նախագահ՝   Գ.  Ավետիսյան      

Քարտուղար՝      Ա. Ալեքսանյան 


