
 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 10 

ԵՊՀ ԻՄ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի նիստի 

 18.05.22թ․         ք․ Իջևան 

Առցանց կազմակերպած նիստին  մասնակցել են Գ․ Ավետիսյանը, Մ. 

Միքայելյանը, Գ. Հովհաննիսյանը, Ա. Պոտոսյանը, Գ․ Ալեքսանյանը, Ա. 

Սարիբեկյանը, Ա․ Ուլիխանյանը, Ա. Եգանյանը, Ի. Վարդանյանը, Հ․ Սանթրոսյանը, 

Ա․ Եսայանը, Ա․ Բարսեղյանը, Հ․ Մարգարյանըֈ Նիստին մասնակցում էր ԵՊՀ ԻՄ 

տնօրեն Ա․ Մակարյանըֈ   

Նիստը անց է կացվել zoom.us հարթակում, գիտական խորհրդի նախագահ՝ Ա․ 

Մարգարյան, քարտուղար՝ Ա․ Ալեքսանյանֈ  

Նիստի օրակարգը ներկայացրեց Ա․ Մարգարյանըֈ 

Օրակարգ 

1. Ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի ավարտական աշխատանքների 

նախապաշտպանության  արդյունքների մասին /Զեկ․ Մ․ Միքայլեյան, Գ․ 

Հովհաննիսյան/ֈ 

2. Հաղորդում 2-րդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ /Զեկ․ Ա․ Մարգարյան/ֈ  

3. Ավարտական կուրսերում իրականացված պրակտիկաների վերաբերյալ 

ամբիոնային հաշվետվությունների մասին /Զեկ․Ա․ Սարիբեկյան, Պ․ Ասլիբեկյան/ֈ 

4. Առաջինից երրորդ կուրսերի 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցի 

հաստատման մասին /Զեկ․ Ա․ Մարգարյան/: 

5. 2022-2023 ուսումնական աշխատանքային պլանների հաստատում/Զեկ․ Ա․ 

Մարգարյան/: 

Բաց քվեարկությամբ՝  13 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայների համամասնությամբ 

որոշվեց․  

Որոշում՝ 10/1  

- Հաստատել նիստի օրակարգըֈ 



 

 

 

1. Լսեցին․- Ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի ավարտական 

աշխատանքների նախապաշտպանության  արդյունքների մասին /Զեկ․ Մ․ 

Միքայլեյան, Գ․ Հովհաննիսյան/ֈ 

Լսեցին- Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ Մ. Միքայելյանին 

 Մ. Միքայելյանը ներկայացրեց ավարտական աշխատանքների 

նախապաշտպանության արդյունքները: Նա նշեց, որ ուսանողի կողմից բակալավրի 

ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին համապատասխան մասնագիտական 

գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերումը հաստատվում է ավարտական 

աշխատանքի կատարումով և պաշտպանությամբ: Այդ պատճառով կարևորվում է 

ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանության պատշաճ կազմակերպումը 

և անցկացումը: Մ. Միքայելյանը նշեց, որ մայիսի 4-ին անց է կացվել ավարտական 

աշխատանքների նախապաշտպանություն, որին մասնակցել են ընդհանուր 

տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչը, կրթական ծրագրի ղեկավարըֈ Ավարտական 

աշխատանքների ղեկավարները, համաձայն հաստատված գրաֆիկի, կատարել են 

խորհրդատվություններ, և այս պահի դրությամբ ուսանողների մեծ մասի 

աշխատանքները ընթանում են ժամանակացույցին համապատասխանֈ Ամբիոնի 

վարիչը նշեց, որ համաձայն մասնաճյուղի կողմից սահմանված կարգի՝ ավարտական 

աշխատանքները ղեկավարի գրավոր կարծիքի առկայությամբ ենթակա են 

գրախոսման: Ամբիոնը հաստատել է գրախոսների ցուցակը: Գրախոսությունները 

պատրաստ պետք է լինեն պաշտպանությունից առնվազն 5 օր առաջ:  

Լսեցին.-Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Գ 

Հովհաննիսյանին 

Ամբիոնի վարիչ Գ. Հովհաննիսյանը ներկայացրեց, որ «Զբոսաշրջություն» 

մասնագիտության ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունը 



իրականացվել է համապատասխան գործող ժամանակացույցի /ապրիլի 30-ին/: 

Նախապաշտպանությանը մասնակցել են ֆակուլտետի տուրիզմի կառավարման և 

մշակութաբանության ամբիոնի վարիչը, կրթական ծրագրի պատասխանատուն և 

ավարտական աշխատանքների ղեկավարներըֈ Այս ձևաչափը հնարավորություն է 

տալիս տեղում շտկել և լուծում տալ նկատվող թերություններին և խնդիրներինֈ 

Անհատական վերաբերմունք ցուցաբերելով յուրաքանչյուրին՝ վեր հանվեցին 

ավարտական աշխատանքներում առկա թերությունները և տրվեց մասնագիտական 

խորհրդատվություն դրանց վերացման ուղղությանբֈ   

Գ․ Հովհաննիսյանը նշեց, որ համաձայն մասնաճյուղի կողմից սահմանված կարգի 

ավարտական աշխատանքները, ղեկավարի գրավոր կարծիքի առկայությամբ 

ենթակա են գրախոսման: Ամբիոնը հաստատել է գրախոսների ցուցակը: 

Գրախոսությունները պատրաստ պետք է լինեն պաշտպանությունից առնվազն 5 օր 

առաջ:  

Արտահայտվեցին․- Ա․ Պոտոսյանըֈ 

Ղեկավարվելով ԵՊՀ հիմնադրամի ԻՄ-ի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

կանոնադրության 24․2 կետով Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական 

խորհուրդը որոշեց.  

Որոշեցին․-Ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի ավարտական 

աշխատանքների նախապաշտպանության  արդյունքները ընդունել ի գիտությունֈ     

2. Լսեցին․- Հաղորդում 2-րդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունների և 

ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքների մասին /Զեկ․ Ա․ 

Մարգարյան/ֈ  

Դեկանի պաշտոնակատարը հաղորդեց, որ 2-րդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ 

քննությունները և ստուգումները /I-III կուրսեր/ համաձայն գործող ժամանակացույցի 

պետք է իրականացվեն ս/թ մայիսի 31-ից հունիսի 4-ը ընկած 

ժամանակահատվածում: Նույն ժամանակահատվածում կազմակերպվելու են նաև 

ստուգարքները: Ամբիոնները նախապես հստակեցրել են ընթացիկ քննությունների և 



ստուգումների իրականացման ձևերը և սահմանված ժամկետներում պահանջել  

տոմսերը, թեստերի նմուշները: Ժամանակացուցերը կազմվել են դասախոսների և 

ուսանողների հետ համատեղ քննարկումների եղանակով, որոնք ներկայացվել են 

ՈՒՄՎ հաստատմանֈ Այնուհետև դրանք տրամադրվել են ուսանողներին, 

դասախոսներին և մասնաճյուղի կայքին: Ֆակուլտետում կազմակերպվելու է 17 

ընթացիկ քննություն, 13 ընթացիկ ստուգումներ: 6 դասընթաց հետազոտական 

բաղադրիչով ենֈ 

Ղեկավարվելով ԵՊՀ հիմնադրամի ԻՄ-ի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

կանոնադրության 24․2 կետով Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական 

խորհուրդը որոշեց.  

Որոշեցին․- II կիսամյակի II ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

նախապատրաստական աշխատանքների մասին հաղորդումն ընդունել ի գիտությունֈ 

 

3. Լսեցին․- Ավարտական կուրսերում իրականացված պրակտիկաների վերաբերյալ 

ամբիոնային հաշվետվությունների ներկայացման մասին /Զեկ․Ա․ Սարիբեկյան, Պ․ 

Ասլիբեկյան/ֈ 

Ա․ Սարիբեկյանը հաղորդեց, որ 2021-2022 ուստարվա մասնագիտական 

պրակտիկան կազմակերպվել է «ԵՊՀ ԻՄ ուսանողների պրակտիկայի 

կազմակերպման և անցկացման» կարգի և 2018-2022թթ. «Ֆինանսներ» (ըստ ոլորտի) 

կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի համաձայնֈ Պրակտիկայի տևողությունը 6 

շաբաթ էր (12.02-22.03 2022թ): Պրակտիկայի նպատակն է խորացնել մասնագիտական 

գործնական հմտությունները և հնարավորություն տալ համակարգված 

տնտեսագիտական գիտելիքները և կարողությունները կիրառել գիտական և 

պրակտիկ մասնագիտական գործունեության մեջ: Վերոնշյալ նպատակն 

իրագործելու համար, ինչպես ներկայացրեց Ա․ Սարիբեկյանը, մշակվել է 

պրակտիկայի կազմակերպման պլան, որում մանրամասնված է եղել   

աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը. նախապատրաստական փուլը, 



հանդիպումների օրերը պրակտիկայի վայրում և մասնաճյուղում, պաշտպանության 

օրը, ներկայացվող պահանջները,  ուսանողների  աշխատանքային հարցաշարը: 

Պրակտիկայի արդյունքների ամփոփումը կատարվեց ուսանողների 

հաշվետվությունների պաշտպանությամբ: Պաշտպանությունը իրականացվեց  

ուսումնասիրությունների և հետազոտության արդյունքների  հակիրճ ներկայացմամբ: 

Ուսանողները   պատշաճ  կերպով ներկայացրեցին պրակտիկայի ընթացքում իրենց 

կատարած աշխատանքները, վերլուծությունները, աշխատանքային առօրյան, ինչպես 

նաև՝ ավարտական աշխատանքներում օգտագործած նյութերը: 

Պրակտիկայի ավարտին տեղի ունեցավ հանդիպում կազմակերպությունների 

ղեկավարների հետֈ Վերջիններս հաստատեցին, որ ուսանողներն ունեն բավարար 

տեսական գիտելիքներ, որոնց շնորհիվ ձեռք են բերում նաև գործնական 

հմտություններ:   

Ղեկավարներից  շատերը շնորհակալական խոսք ուղղելով մասնաճյուղին՝ 

իրենց գոհունակությունը հայտնեցին ուսանողներից, որը արձանագրված է նրանց 

օրագրերում: Արտաքին շահակիցներին տրվող հարցաթերթերի միջին  

գնահատականը 5 միավոր է: Տաս ուսանողից յոթը ստացան աշխատանքի առաջարկ: 

Ա․ Սարիբեկյանը հավելեց, որ երկկողմանի ներգրավվածությունը,  

պատրաստակամությունը  բարձրացնում  են  պրակտիկայի արդյունավետությունը և 

նպաստում մասնաճյուղի հեղինակության աճինֈ 

Պ․ Ասիլբեկյանը հաղորդեց, որ մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է 

ուսանողներին մասնակից դարձնել զբոսաշրջության ոլորտի աշխատանքին, 

հնարավորություն տալ ինքնուրույն կերպով կազմակերպել առանձին 

ծառայություններ (հյուրերի ընդունում, գործունեության կազմակերպում, 

ճանապարհում), ճանաչողական, էկոլոգիական, մշակութային և այլ տեսակի 

զբոսաշրջության կազմակերպում: 

Նա նշեց, որ 2022թ. փետրվարի 9-ից մինչև մարտի 22-ը  Տավուշի մարզի  

զբոսաշրջային տարբեր կազմակերպություններում  կազմակերպվել և  թվով 6 



ուսանողի հետ անցկացվել է «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի 

/առկա/ մասնագիտական  պրակտիկան: 

Պ․ Ասիլբեկյանը հաղորդեց, որ ուսանողները նախապես ծանոթացել են  

պրակտիկայի ծրագրին և ստացել հանձնարարականներ՝ նախքան 

համապատասխան կազմակերպություններ այցելելը: Պրակտիկայի  պլանը կազմվել 

է յուրաքանչյուր կազմակերպության առանձնահատկությունների հաշվառմամբ: 

Ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ  ներկայացվել է  պրակտիկայի 

անցկացման կարգը, յուրաքանչյուրին տրվել է  օրագիր  և պրակտիկայի պլան 

/ղեկավարի հանձնարարական/: Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողներն ակտիվորեն  

մասնակցել են կազմակերպությունների աշխատանքներին, իրականացրել են 

ուսումնասիրություններ, հավաքել են տեղեկատվություն ավարտական 

աշխատանքների կատարման համար, մասնակցել են իրականացվող գործարքներին: 

Երեք ուսանող կազմակերպություններից ստացել է աշխատանքի ընդունման 

առաջարկ: 

Ղեկավարվելով ԵՊՀ հիմնադրամի ԻՄ-ի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

կանոնադրության 24․10 կետով Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական 

խորհուրդը որոշեց.  

Որոշեցին․-Ավարտական կուրսերի իրականացված պրակտիկաների 

վերաբերյալ ամբիոնային հաշվետվությունների ներկայացումն ընդունել ի գիտությունֈ  

 

4․ Լսեցին․- Առաջինից երրորդ կուրսերի II կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցի 

հաստատման մասին /Զեկ․ Ա․ Մարգարյան/: 

Դեկանի պաշտոնակատարը հաղորդեց, որ առաջինից երրորդ կուրսերի II 

կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցերը կազմվել են սահմանված 

ժամկետներում և ներկայացվել ՈՒՄՎ: Բոլոր օրերը նախօրոք համաձայնեցվել են 

դասախոսների և ուսանողների հետֈ  



Հաստատված ժամանակացույցով քննաշրջանը կկազմակերպվի ս/թ մայիսի 

31-ից մինչև հունիսի 25-ըֈ 

Արտահայտվեցին․- Ա․ Եգանյանըֈ 

Ղեկավարվելով ԵՊՀ հիմնադրամի ԻՄ-ի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

կանոնադրության 24․2 կետով Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական 

խորհուրդը որոշեց.  

Որոշում․- Հավանություն տալ առաջինից երրորդ կուրսերի II կիսամյակի 

քննաշրջանի ժամանակացույցին և ներկայացնել ՈՒՄՎ հաստատմանֈ 

5. Լսեցին․- Ֆակուլտետի մասնագիտությունների ուսումնական 

աշխատանքային պլանների քննարկման և հաստատման մասին /2022-2023//Զեկ. Մ. 

Միքայելյան, Գ. Հովհաննիսյան/ 

Մ. Միքայելյանը հաղորդեց, որ 2022-2023 ուստարվա «Ֆինանսներ» մասնագիտության 

աշխատանքային ուսումնական պլանը կազմվել է ելնելով նախորդ տարիների ուսումնական 

պլաններից: 2022-2023 աշխատանքային ուսումնական պլանների ժամանակին քննարկման և 

հաստատման հարցը շատ կարևոր է ամբիոնի աշխատանքների կազմակերպման համար, 

որովհետև դրա հիման վրա պետք է անմիջապես սկսել ամբիոնային և անհատական 

ծանրաբեռնվածությունների աշխատանքները: Նա նշեց, որ 2022-2023 աշխատանքային 

ուսումնական պլանների նախագիծն ամբողջությամբ համապատասխանում է ներկայացվող 

նորմատիվային պահանջներին և կարելի է ներկայացնել գիտական խորհրդի հաստատմանը: 

Գ. Հովհաննիսյանը նշեց, որ 2022-2023 ուստարվա «Զբոսաշրջություն» 

մասնագիտության աշխատանքային ուսումնական պլանը կազմվել է ելնելով նախորդ 

տարիների ուսումնական պլաններից և ամբողջությամբ համապատասխանում է 

ներկայացվող նորմատիվային պահանջներին:  

 Արտահայտվեցին – Ա. Սարիբեկյանը, Ա. Ուլիխանյանը  

Ղեկավարվելով ԵՊՀ հիմնադրամի ԻՄ-ի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

կանոնադրության 24․9 կետով Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը 

որոշեց.  

Որոշեցին. – Հաստատել ֆակուլտետի «Ֆինանսներ» և «Զբոսաշրջություն» 

մասնագիտությունների 2021-2022 ուստարվա ուսումնական աշխատանքային 

պլանների նախագծերը: 

 

Գիտական  խորհրդի  նախագահ՝   Ա․ Մարգարյան     

Քարտուղար՝      Ա. Ալեքսանյան 



 

 

 


