
  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N-9 

ք․ Իջևան         23.04.2022թ․  

 

Նախագահ՝  Գ․ Ավետիսյան /դեկանի պաշտոնակատար/ 

Քարտուղար՝ Ա. Ալեքսանյան  

Առցանց կազմակերպած  նիստին  մասնակցել են Մ. Միքայելյանը, Գ. 

Հովհաննիսյանը, Ա․ Պոտոսյանը,  Ա. Սարիբեկյանը, Ա․ Ուլիխանյանը,  Ա. Եգանյանը, 

Պ․ Ասլիբեկյանը, Ի. Վարդանյանը, Ա․ Եսայանը, Հ․ Սանթրոսյան, Ա․ Բարսեղյանը: 

Նիստը անց է կացվել zoom.us հարթակում, գիտական խորհրդի նախագահն է Գ․ 

Ավետիսյան, քարտուղարը՝ Ա․ Ալեքսանյանըֈ  

Նիստի օրակարգը ներկայացրեց Գ․ Ավետիսյանըֈ 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. 2-րդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

արդյունքների ամփոփում/ Զեկ․ Գ․ Ավետիսյան/ֈ 

2. Հաղորդում ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմի 

անդամների առաջադրման մասին/ Զեկ․ Գ․ Ավետիսյան/ֈ 

Բաց քվեարկությամբ 13 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ համամասնությամբ որոշվեց․  

Որոշում 1/1   

Հաստատել նիստի օրակարգը 

 

 

 

 

 

 

 



1. Լսեցին․- 2-րդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

արդյունքների ամփոփման մասին/ Զեկ․ Գ․ Ավետիսյան/ֈ 

    Գ․ Ավետիսյանը հաղորդեց, որ 2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի 

առաջին ընթացիկ քննությունները և ստուգումները  կազմակերպվել են սահմանված 

ժամանակացույցին համապատասխան՝ ապրիլի 5-9-ը: Ամբիոնները  կիսամյակի 

սկզբում ուսանողներին տրամադրել են  հարցաշարերը, 8 շաբաթվա կտրվածքով 

ուսումնասիրել են դասընթացների կատարողականը, տոմսերը, թեստերն ու 

տարբերակները ստուգվել և հաստատվել են ամբիոնների վարիչների կողմից: 

Համապատասխան ժամանակացույցները ժամանակին ներկայացվել են ՈՒՄՎ,  

քննարկվել  դասախոսների և ուսանողների հետ: Նա նշեց, որ ֆակուլտետում 

կազմակերպվել է 13 ընթացիկ ստուգում, 17 ընթացիկ քննություն:  

 Դեկանի պաշտոնակատարը հաղորդեց․ որ ֆակուլտետում II կիսամյակի 

առաջին ընթացիկ քննություններին և ստուգումներին մասնակցել են 114 ուսանող  

/ֆինանսներ  ԿԾ՝ 63, Զբոսաշրջություն ԿԾ 51  ուսանող/:  

Արդյունքները քննարկվել են ուսանողների հետ, գրավոր բողոք չի եղել: 

Արտահայտվեցին․- Գ․ Հովհաննիսյանը, Ա․ Պոտոսյանըֈ 

Ղեկավարվելով ԵՊՀ հիմնադրամի ԻՄ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

կանոնադրության 24․11 կետով Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական 

խորհուրդը որոշեց.   

Որոշեցին- II կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

արդյունքների ամփոփման մասին հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

2. Լսեցին․- Հաղորդում ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմի 

անդամների առաջադրման մասին/ Զեկ․ Գ․ Ավետիսյան/ֈ 

Գ․ Ավետիսյանը հաղորդեց, որ ղեկավարվելով «Հայաստանի 

Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր 

իրականացնող հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ 

ատեստավորման կարգով» / 2017 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 1282-Ն հրաման/՝ 



տնտեսագիտության  ֆակուլտետի գիտական խորհրդի հաստատմանն ենք 

ներկայացնում 2021-2022 ուստարվա «Ֆինանսներ» և  «Զբոսաշրջություն» 

մասնագիտությունների  ավարտական կուրսերի ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովների կազմերը: 

Դեկանի պաշտոնակատարը նշեց, որ ըստ վերոնշյալ կարգի՝ ամփոփիչ 

ատեստավորման հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են տվյալ ոլորտի 

գործատուների և ակադեմիական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, 

ամբիոնի վարիչները, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ: 

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերն արձանագրում է 

քարտուղարը, ով տվյալ հաստատության աշխատակից է և հանձնաժողովի 

անդամ չէ: Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմի առնվազն 50%-ը 

պետք է լինեն ոչ տվյալ հաստատության  աշխատակիցներ:  

 «Ֆինանսներ» / ըստ ոլորտի/ԿԾ 

«Տնտեսագիտություն» 

1.Գրիգորյան Վահագն Արմենի  նախագահ, տ.գ.թ., ՀՀ Կենտրոնական բանկի 

նախագահի գլխավոր խորհրդական, 

Հասարակայնության կապերի ծառայության 

ղեկավար, տ․գ․թ․ 

2.Ավետիսյան Գայանե  Հրաչիկի  տ.գ.թ., դոցենտ Տնտեսագիտության  

ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ 

3.Միքայելյան Միքայել Վարազդատի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբինոնի 

վարիչի պաշտոնակատար, տ.գ.դ., պրոֆեսոր,  

4.Մինասյան Գևորգ Էդիկի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի 

ասիստենետ, տ․գ․թ․ 

5. Ոսկանյան Արտյոմ Էդիկի «Իջևանի համայքապետարանի 

աշխատակազմ» համայաքային 

կառավարչալկան հիմնարկի 

ֆինանսատնտեսագիտական եկամուտների 

հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ 



6.Նազինյան Մկրտիչ Արամի ՀՀ ՊԵԿ Արևելյան մաքսատուն- վարչության 

Բագրատաշենի մաքսային կետ-

բաժնիգլխավոր մաքսային տեսուչ 

 

«Զբոսաշրջություն» ԿԾ 

1. Ապրեսյան Մեխակ Վեմիրի նախագահ, ՀՀ Տուրիզմի հայկական 

ֆեդերացիայի նախագահ 

2. Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի տուրիզմի կառավարման և 

մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար, աշխ.գ.թ., պրոֆեսոր 

3. Պոտոսյան Ակսել Հարությունի տուրիզմի կառավարման և 

մշակութաբանության ամբիոնի  պրոֆեսոր, 

աշխ․գ․թ․ 

4. Ազիզյան Հռիփսիմե Մկրտչի տուրիզմի կառավարման և   

մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, 

մանկ.գ.թ., 

5. Սարգսյան Վարդան  Վոլոդյայի «Վահան և թոռներ» ՍՊԸ տնօրեն 

6. Դավթյան Անի Գագիկի «Լաստիվեր Ռեզորթ» հյուրանոցի 

փոխտնօրենֈ 

Արտահայտվեցին.-  Մ. Միքայելյանը, Գ. Հովհաննիսյանը 

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական 

կրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների շրջանավարտների 

ամփոփիչ ատեստավորման կարգով» / 2017 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 1282-Ն 

հրաման/՝ տնտեսագիտության  ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը որոշեց․ 

Որոշեցին.-  Հաստատել 2021-2022 ուստարվա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

«Ֆինանսներ»  և «Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսերի 

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերը և ներկայացնել տնօրենի 

հաստատմանը: 



 

Գիտական  խորհրդի  նախագահ՝   Գ.  Ավետիսյան      

Քարտուղար՝      Ա. Ալեքսանյան 

 

 


