
Էջ 1 22-ից 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 33 

‹‹ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ›› ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՋԵՎԱՆԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ 

15-ը դեկտեմբերի 2018թ.  

Նիստին ներկա  էր  գիտական խորհրդի 35 անդամներից 29-ը: 

Նիստը վարում էր գիտական խորհրդի նախագահ Ա. Վ. Ցուցուլյանը, 

նիստի քարտուղարն էր Մ. Ս. Աթոյանը: 

Գիտական խորհրդի նախագահ Ա. Ցուցուլյանը բացելով գիտական 

խորհրդի նիստը հայտարարեց քվեակազմի առկայության մասին և 

քվեարկության դրեց նիստի օրակարգը: 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 

1. ԵՊՀ ԻՄ-ի 2017-2018թթ. ուսումնական տարվա գործունեության վերաբերյալ 

տնօրենի հաշվետվությունը:       

 (Զեկուցող Ա.Վ. Ցուցուլյան) 

2. Հաղորդում 2018թ.-ի բակալավրի ընդունելության արդյունքների մասին:   

 (Զեկուցող Ա.Դավթյան) 

3. ԵՊՀ ԻՄ-ի պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին 

շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքների /2017-2018 

ուստարի/ մասին:         

 (Զեկուցող Մ. Ճաղարյան) 

4. Ընթացիկ հարցեր:  

 

4.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Հ. 

Վանյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված 

գործընթացին մասնակցելու հարցը: /Զեկուցող Մ. Աթոյան/ 
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4.2. ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Ա. 

Սարհատյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար 

սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցը: /Զեկուցող Մ. Աթոյան/ 

4.3. ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Լ. 

Թումանյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար 

սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցը: /Զեկուցող Մ. Աթոյան/ 

4.4. ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Կ. 

Պողոսյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված 

գործընթացին մասնակցելու հարցը: /Զեկուցող Մ. Աթոյան/ 

4.5. ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ. Գ. 

Ավետիսյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար 

սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցը: /Զեկուցող Մ. Աթոյան/ 

4.6. ԵՊՀ ԻՄ-ի կառուցվածքային փոփոխությունների մասին: /Զեկուցող Ա. 

Ցուցուլյան/ 

 

Գիտխորհրդի անդամների կողմից օրակարգի համար այլ հարց 

չառաջարկվեց և մասնակիցների բաց քվեարկությամբ միաձայն՝ 29 կողմ, 0 

դեմ, 0  ձեռնպահ ընդունվեց նիստի օրակարգը: 

Օրակարգի առաջին` ‹‹ԵՊՀ ԻՄ-ի 2017-2018թթ. ուսումնական տարվա 

գործունեության վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվությունը›› հարցի 

կապակցությամբ լսեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. 

Ցուցուլյանի հաղորդումը:  

Տնօրեն Ա. Ցուցուլյանը նշեց, որ Երևանի պետական համալսարանի 

Իջևանի մասնաճյուղը կրթական և գիտամշակութային հաստատություն է, որն 

իր գործունեությամբ նաև նպաստում է սահմանամերձ Տավուշի մարզի 

տնտեսական, սոցիալական և մշակութային կյանքի զարգացմանը, 

մասնաճյուղն իր գործունեությունն իրականացվում է նրա 2016-2020 թթ. 
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զարգացման ռազմավարական ծրագրի հիման վրա, որում կարևորվում է 

որակի ներքին ապահովման գործընթացների ներդրումը և նրա 

շարունակական բարելավումը։ Հաշվետու ուստարում որակի ներքին 

ապահովման գործընթացների շրջանակներում իրականացվել է 

փաստաթղթային հիմքերի համալրում, վերանայում և ներդրում, պարբերաբար 

կազմակերպվել են հանդիպում-քննարկումներ կրթական ծրագրերի 

ղեկավարների և 9 աշխատանքային խմբերի, 11 ամբիոնների վարիչների, 

ֆակուլտետների 4 դեկանների, ստորաբաժանումների ղեկավարների և 

ուսանողների հետ, նրանց տրվել են խորհրդատվություններ, կատարվել են 

ներքին և արտաքին շահակիցների կրթական կարիքների 

ուսումնասիրություններ, հավաքագրված տվյալների վերլուծության հիման 

վրա կազմվել են համապատասխան առաջարկությունների փաթեթներ, ապա-

հովվել է մասնաճյուղի կայքէջի արդյունավետ գործունեությունը, ընդ որում՝ 

գործարկվել են նաև կայքի ռուսերեն և անգլերեն տարբերակները 

(Հաշվետվությունը ամբողջությամբ տես հավելված 1-ում): 

Արտահայտվեցին – Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա. 

Դավթյանը, Տուրիզմի և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Գ. 

Հովհաննիսյանը, տնօրենի խորհրդական Ա. Մակարյանը, Ընդհանուր 

մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ Գ. Սիմոնյանը: 

Արտահայտվողները հավանություն տվեցին 2017-2018 ուստարվա 

ընթացքում Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի 

գործունեության հիմնական ուղղություններով կատարված աշխատանքների 

վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվությանը և առաջարկեցին Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի 2017-2018 ուստարվա գործունեությունը 

գնահատել բավարար:  

Բաց քվեարկությամբ, միաձայն՝ 29 կողմ, 0 դեմ, 0  ձեռնպահ, որոշեցին  

ՈՐՈՇՈՒՄ 33/1 
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Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 15-րդ ենթակետով և Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ կետի 15-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական 

համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հավանություն տալ 2017-2018 ուստարվա ընթացքում Երևանի 

պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գործունեության 

հիմնական ուղղություններով կատարված աշխատանքների 

վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվությանը: 

2. Հավանություն տալ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղի զարգացման ռազմավարական ծրագրով 2017-2018 

ուստարում նախատեսված գործողությունների վերաբերյալ տնօրենի 

հաշվետվությանը: 

3. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի 2017-2018 

ուստարվա գործունեությունը գնահատել բավարար: 

 

Օրակարգի երկրորդ` ‹‹Հաղորդում 2018թ.-ի բակալավրի ընդունելության 

արդյունքների մասին›› հարցի կապակցությամբ լսեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի 

ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա. Դավթյանի հաղորդումը: Նա նշեց, 

որ 2018թ.-ին ԵՊՀ ԻՄ են դիմել  առկա և հեռակա ուսուցմամբ 237 դիմորդներ 

հայտարարված 9 առկա և 7 հեռակա մասնագիտությունների համար, որը 

կազմում է ընդունելությամբ նախատեսված տեղերի 49.8%: Դիմորդների ցածր 

ցուցանիշը պայմանավորված է հանրակրթական դպրոցներում նախորդ տա-

րիներին իրականացված փոփոխություններով, որը հանգեցրել է 2018թ. 

հանրապետությունում շրջանավարտների ընդհանուր թվի նվազմանը: 

Ընդունելության քննությունների արդյունքներով ընդունվել է մասնաճյուղում 

գրանցված դիմորդներից 116-ը: 
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Նշվեց, նաև, որ առկա ուսուցմամբ նախատեսված 320 տեղի համար, 

մասնաճյուղ են դիմել 103-ը, ընդունվել` 76-ը:  Ընդունելության արդյունքներով 

ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է «Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա» կրթական ծրագրով` 23 դիմորդ և «Ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա» կրթական ծրագրով` 21 դիմորդ: Ամենացածր ցուցանիշը 

գրանցվել է «Հայոց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրով` 2 դիմորդ և 

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրով ` 3 դիմորդ: Ընդունե-

լության քննությունների արդյունքներով ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է 

«Պատմություն» կրթական ծրագրով, որի նվազագույն շեմը ապահովել է 3 

դիմորդ: Արդյունքների ամփոփմամբ 2018-2019 ուստարվա համար 

հայտարարված 9 կրթական ծրագրերից մասնաճյուղում իրականացվում է 8-ը 

(բացառությամբ «Հայոց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի):  

Հեռակա ուսուցմամբ նախատեսված 155 տեղի համար, մասնաճյուղ են 

դիմել 134-ը, իրականացված ընդունելության քննությունների արդյունքներով 

ընդունվել 40-ը: Ընդունելության արդյունքներով ամենաբարձր ցուցանիշը 

գրանցվել է «Պատմություն» և «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» 

կրթական ծրագրերով` 23 դիմորդ: Ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է 

«Հոգեբանություն» կրթական ծրագրով` 13 դիմորդ: Չնայած այդ ամենի հեռակա 

ուսուցմամբ կրթությունն իրականացվում է 2018-2019 ուստարվա համար 

հայտարարված բոլոր 7 կրթական ծրագրերով` հաշվի առնելով առաջիկայում 

համալրվելու հնարավորությունը: 

2018 թ.-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ են դիմել երկրորդ մասնագիտական 

կրթություն ստանալու համար թվով 6 դիմորդներ, որոնցից 3-ը վճարի 

պատճառով չեն հրամանագրվել: ՄՈւՀ-երի բարձր առաջադիմություն 

ցուցաբերած թվով 14 շրջանավարտներ դիմել են մասնաճյուղ շարունակական 

կրթություն ստանալու (1 դիմորդ վճարի պատճառով չի հրամանակգրվել) 
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Արտահայտվեց – ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Ցուցուլյանը: 

Նա նշեց, որ մասնաճյուղի յուրաքանչյուր աշխատակից պետք է մտածի և 

գործի այնպես, որ մյուս տարի ունենանք ուսանողների մեծ ներհոսք:   

 Բաց քվեարկությամբ, միաձայն՝ 29 կողմ, 0 դեմ, 0  ձեռնպահ, որոշեցին 

Որոշում 33/2 

Ընդունել Ի գիտություն: 

Օրակարգի երրորդ` ‹‹ԵՊՀ ԻՄ-ի պրակտիկանտ-ուսանողների 

վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության 

արդյունքների /2017-2018 ուստարի/ մասին›› հարցի կապակցությամբ լսեցին 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Մ. Ճաղարյանի հաղորդումը:  

Նա նշեց, որ ուսանողների ճիշտ և մրցունակ մասնագիտացման համար  

մեծ նշանակություն ունեն արտաքին շահակիցների գնահատականները, 

կարծիքները և առաջարկները։ Այդ պատճառով բուհ-գործատու կապի 

ամրապնդումը համարվում է  ուսումնական հաստատության գործունեության 

կարևոր ռազմավարական խնդիրներից մեկը։ Այդ կապն ամրապնդելու, 

առավել մրցունակ և պահանջված մասնագետներ պատրաստելու նպատակով 

և հաշվի առնելով այն փաստը, որ ապագա շրջանավարտի ուսումնառության 

ընթացքում ձեռք բերած հիմնական գործնական հմտությունները և 

մասնագիտական կարողությունները հնարավոր է բացահայտել ուսանող-

գործատու առաջին փոխգործունեության արդյունքներով ուսումնա-

արտադրական և մանկավարժական պրակտիկաների ժամանակ, ԵՊՀ 

Իջևանի մասնաճյուղի ՄԿՈԱ բաժինը Ուսումնամեթոդական վարչության 

պրակտիկաների կազմակերպման բաժնի հետ համագործակցությամբ 2011թ-

ից սկսած արտաքին շահակիցների շրջանում պարբերաբար անց է կացնում 

ուսումնասիրություններ հարցումների միջոցով։ (Հաղորդումը ամբողջությամբ 

տես հավելված 2-ում)  
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Որոշեցին  

Որոշում 33/3 

Ընդունել ի գիտություն: 

Ընթացիկ հարցեր: 

4.1 Լսեցին - ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. 

Հասմիկ Վանյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված 

գործընթացին մասնակցելու հարցի վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտքարտուղար Մ. 

Աթոյանի հաղորդումը: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտքարտուղար Մ. Աթոյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի 2018թ. սեպտեմբերիերի 07-ի թիվ 2 նիստում քննարկվել է նույն 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ 

Սամվելի Վանյանին դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու հարցը և հաշվի 

առնելով հայցողի գիտամանկավարժական գործունեության տվյալները նրան 

երաշխավորել են դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար և դիմել է ԵՊՀ 

ԻՄ-ի գիտական խորհրդին՝ առաջարկելով միջնորդել ԵՊՀ-ի գիտական 

խորհրդին՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Սամվելի 

Վանյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում: 

Գիտքարտուղար Մ. Աթոյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդին 

կից մրցույթային հանձնաժողովը քննարկել է խնդրո առարկա հարցը և 

ուսումնասիրելով հայցողի անձնական գործի նյութերը՝ արձանագրել է 

հետևյալը. 

ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և 

գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Հասմիկ Սամվելի Վանյանը ԵՊՀ ԻՄ-

ում աշխատում է 2010թ.-ից սկսած՝ 2010թ.-ից 2013թ.-ը՝ ժամավճարային 

հիմունքներուվ աշխատել է որպես դասախոս, իսկ 2013թ.-ից սկսած 0.5 
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դրույքով իրականացնում է մասնագիտությանը համապատասխան 

գիտամանկավարժական գործունեություն: 

Նա ունի գիտամանկավարժական և ուսումնամեթոդական 

աշխատանքների անհրաժեշտ փորձ և արհեստավարժ է: Հասմիկ Սամվելի 

Վանյանի դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցումների միջին գնահատականը վերջին հինգ տարիների 

համար 4.67 է: 

Հասմիկ Սամվելի Վանյանը թեկնածուական ատենախոսությունը 

պաշտպանել է 2013թ.-ին: Թեկնածուական ատենախոսությունը 

պաշտպանելուց հետո նա ունի 9(ինը) հրատարակած գիտական հոդված և 1 

(մեկ) ուսումնամեթոդական հոդված, 1 (մեկ) մենագրություն: 

Նա համաձայն 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, որը նախատեսում է դոցենտի գիտական կոչում շնորհել 

‹‹գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող անձանց, ովքեր 

գիտական կոչում շնորհող ԲՈՒՀ-ում ունեն գիտամանկավարժական 

աշխատանքի առնվազն 3 տարվա ստաժ և վերջին 3 տարվա ընթացքում այդ 

ԲՈՒՀ-ում իրականացրել են մասնագիտությանը համապատասխան 

գիտամանկավարժական գործունեություն››  կարող է հավակնել դոցենտի 

գիտական կոչման: 

Հաշվի առնելով այդ ամենը կարելի է արձանագրել, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ 

Սամվելի Վանյանի տվյալները բավարար են դոցենտի գիտական կոչում 

ստանալու համար և կարելի է միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին: 
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Այնուհետև ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Ցուցուլյանը 

քվեարկության դրեց Հասմիկ Սամվելի Վանյանի դոցենտի գիտական կոչում 

շնորհելու համար երաշխավորելու և ԵՊՀ գիտխորհրդի միջնորդությանը 

դիմելու հարցը:  

Բաց քվեարկությամբ, միաձայն  (29 կողմ, 0 դեմ, 0  ձեռնպահ) որոշեցին.  

 

Որոշում 33/4 

Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների 

ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Սամվելի Վանյանի 

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, 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. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների 

ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, 

բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հասմիկ Սամվելի 

Վանյանին դոցենտի գիտական աստիճան ստանալու համար: 

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

գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 
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ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

Հասմիկ Սամվելի Վանյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում և 

համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈԿ: 

4.2 Լսեցին - ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. 

Աիդա Ասիլբեկի Սարհատյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար 

սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցի վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

գիտքարտուղար Մ. Աթոյանի հաղորդումը: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտքարտուղար Մ. Աթոյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի 2018թ. սեպտեմբերիերի 07-ի թիվ 2 նիստում քննարկվել է նույն 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աիդա Ասիլբեկի 

Սարհատյանին դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու հարցը և հաշվի առնելով 

հայցողի գիտամանկավարժական գործունեության տվյալները նրան 

երաշխավորել են դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար և դիմել է ԵՊՀ 

ԻՄ-ի գիտական խորհրդին՝ առաջարկելով միջնորդել ԵՊՀ-ի գիտական 

խորհրդին՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աիդա Ասիլբեկի 

Սարհատյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում: 

Գիտքարտուղար Մ. Աթոյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդին 

կից մրցույթային հանձնաժողովը քննարկել է խնդրո առարկա հարցը և 

ուսումնասիրելով հայցողի անձնական գործի նյութերը՝ արձանագրել է 

հետևյալը. 

ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և 

գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Աիդա Ասիլբեկի Սարհատյանը ԵՊՀ 

ԻՄ-ում աշխատում է 1996թ.-ից սկսած, իրականացնում է մասնագիտությանը 

համապատասխան գիտամանկավարժական գործունեություն: 

Նա ունի գիտամանկավարժական և ուսումնամեթոդական 

աշխատանքների հարուստ փորձ և արհեստավարժ է: Աիդա Ասիլբեկի 

Սարհատյանի դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 
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ուսանողական հարցումների միջին գնահատականը վերջին հինգ տարիների 

համար 4.58 է: 

Աիդա Ասիլբեկի Սարհատյանը թեկնածուական ատենախոսությունը 

պաշտպանել է 2004թ.-ին: Թեկնածուական ատենախոսությունը 

պաշտպանելուց հետո նա ունի 23(քսաներեք) հրատարակած գիտական և 

ուսումնամեթոդական աշխատանքներ: 

Նա համաձայն 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, որը նախատեսում է դոցենտի գիտական կոչում շնորհել 

‹‹գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող անձանց, ովքեր 

գիտական կոչում շնորհող ԲՈՒՀ-ում ունեն գիտամանկավարժական 

աշխատանքի առնվազն 3 տարվա ստաժ և վերջին 3 տարվա ընթացքում այդ 

ԲՈՒՀ-ում իրականացրել են մասնագիտությանը համապատասխան 

գիտամանկավարժական գործունեություն››  կարող է հավակնել դոցենտի 

գիտական կոչման: 

Հաշվի առնելով այդ ամենը կարելի է արձանագրել, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աիդա Ասիլբեկի 

Սարհատյանի տվյալները բավարար են դոցենտի գիտական կոչում ստանալու 

համար և կարելի է միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին: 

Այնուհետև ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Ցուցուլյանը 

քվեարկության դրեց Աիդա Ասիլբեկի Սարհատյանի դոցենտի գիտական 

կոչում շնորհելու համար երաշխավորելու և ԵՊՀ գիտխորհրդի 

միջնորդությանը դիմելու հարցը:  

Բաց քվեարկությամբ, միաձայն  (29 կողմ, 0 դեմ, 0  ձեռնպահ) որոշեցին.  
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Որոշում 32/5 

Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների 

ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու Աիդա Ասիլբեկի Սարհատյանի 

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, 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. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների 

ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, 

բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աիդա Ասիլբեկի 

Սարհատյանին դոցենտի գիտական աստիճան ստանալու համար: 

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

գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աիդա 

Ասիլբեկի Սարհատյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում և 

համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈԿ: 
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4.3 Լսեցին - ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. 

Լուսինե Վիլիկի Թումանյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար 

սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցի վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

գիտքարտուղար Մ. Աթոյանի հաղորդումը: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտքարտուղար Մ. Աթոյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի 2018թ. սեպտեմբերիերի 07-ի թիվ 2 նիստում քննարկվել է նույն 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Լուսինե Վիլիկի 

Թումանյանին դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու հարցը և հաշվի առնելով 

հայցողի գիտամանկավարժական գործունեության տվյալները նրան 

երաշխավորել են դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար և դիմել է ԵՊՀ 

ԻՄ-ի գիտական խորհրդին՝ առաջարկելով միջնորդել ԵՊՀ-ի գիտական 

խորհրդին՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Լուսինե Վիլիկի 

Թումանյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում: 

Գիտքարտուղար Մ. Աթոյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդին 

կից մրցույթային հանձնաժողովը քննարկել է խնդրո առարկա հարցը և 

ուսումնասիրելով հայցողի անձնական գործի նյութերը՝ արձանագրել է 

հետևյալը. 

ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և 

գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Լուսինե Վիլիկի Թումանյանը ԵՊՀ 

ԻՄ-ում աշխատում է 1996թ.-ից սկսած, իրականացնում է մասնագիտությանը 

համապատասխան գիտամանկավարժական գործունեություն: 

Նա ունի գիտամանկավարժական և ուսումնամեթոդական 

աշխատանքների հարուստ փորձ և արհեստավարժ է: Լուսինե Վիլիկի 

Թումանյանի դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցումների միջին գնահատականը վերջին հինգ տարիների 

համար 4.87 է: 
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Լուսինե Վիլիկի Թումանյանը թեկնածուական ատենախոսությունը 

պաշտպանել է 2008թ.-ին: Թեկնածուական ատենախոսությունը 

պաշտպանելուց հետո նա ունի 10 (տաս) հրատարակած գիտական և 1 (մեկ) 

ուսումնամեթոդական աշխատանքներ: 

Նա համաձայն 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, որը նախատեսում է դոցենտի գիտական կոչում շնորհել 

‹‹գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող անձանց, ովքեր 

գիտական կոչում շնորհող ԲՈՒՀ-ում ունեն գիտամանկավարժական 

աշխատանքի առնվազն 3 տարվա ստաժ և վերջին 3 տարվա ընթացքում այդ 

ԲՈՒՀ-ում իրականացրել են մասնագիտությանը համապատասխան 

գիտամանկավարժական գործունեություն››  կարող է հավակնել դոցենտի 

գիտական կոչման: 

Հաշվի առնելով այդ ամենը կարելի է արձանագրել, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Լուսինե Վիլիկի 

Թումանյանի տվյալները բավարար են դոցենտի գիտական կոչում ստանալու 

համար և կարելի է միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին: 

Այնուհետև ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Ցուցուլյանը 

քվեարկության դրեց Լուսինե Վիլիկի Թումանյանի դոցենտի գիտական կոչում 

շնորհելու համար երաշխավորելու և ԵՊՀ գիտխորհրդի միջնորդությանը 

դիմելու հարցը:  

Բաց քվեարկությամբ, միաձայն  (29 կողմ, 0 դեմ, 0  ձեռնպահ) որոշեցին.  

 

Որոշում 33/6 
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Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների 

ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու Լուսինե Վիլիկի Թումանյանի 

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, 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. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների 

ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, 

բանասիրական գիտությունների թեկնածու Լուսինե Վիլիկի 

Թումանյանին դոցենտի գիտական աստիճան ստանալու համար: 

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

գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

Լուսինե Վիլիկի Թումանյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում 

և համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈԿ: 

 

4.4 Լսեցին - ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. 

Կարինե Պողոսի Պողոսյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար 
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սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցի վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

գիտքարտուղար Մ. Աթոյանի հաղորդումը: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտքարտուղար Մ. Աթոյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի 2018թ. սեպտեմբերիերի 07-ի թիվ 2 նիստում քննարկվել է նույն 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կարինե Պողոսի 

Պողոսյանին դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու հարցը և հաշվի առնելով 

հայցողի գիտամանկավարժական գործունեության տվյալները նրան 

երաշխավորել են դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար և դիմել է ԵՊՀ 

ԻՄ-ի գիտական խորհրդին՝ առաջարկելով միջնորդել ԵՊՀ-ի գիտական 

խորհրդին՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կարինե Պողոսի 

Պողոսյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում: 

Գիտքարտուղար Մ. Աթոյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդին 

կից մրցույթային հանձնաժողովը քննարկել է խնդրո առարկա հարցը և 

ուսումնասիրելով հայցողի անձնական գործի նյութերը՝ արձանագրել է 

հետևյալը. 

ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և 

գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Կարինե Պողոսի Պողոսյանը ԵՊՀ ԻՄ-

ում աշխատում է 2010թ.-ից սկսած իրականացնում է մասնագիտությանը 

համապատասխան գիտամանկավարժական գործունեություն: 

Նա ունի գիտամանկավարժական և ուսումնամեթոդական 

աշխատանքների անհրաժեշտ փորձ և արհեստավարժ է: Կարինե Պողոսի 

Պողոսյանի դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցումների միջին գնահատականը վերջին հինգ տարիների 

համար 4.77 է: 

Կարինե Պողոսի Պողոսյանը թեկնածուական ատենախոսությունը 

պաշտպանել է 2012թ.-ին: Թեկնածուական ատենախոսությունը 
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պաշտպանելուց հետո նա ունի 6(վեց) հրատարակած գիտական և 1 (մեկ) 

ուսումնամեթոդական աշխատանքներ: 

Նա համաձայն 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, որը նախատեսում է դոցենտի գիտական կոչում շնորհել 

‹‹գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող անձանց, ովքեր 

գիտական կոչում շնորհող ԲՈՒՀ-ում ունեն գիտամանկավարժական 

աշխատանքի առնվազն 3 տարվա ստաժ և վերջին 3 տարվա ընթացքում այդ 

ԲՈՒՀ-ում իրականացրել են մասնագիտությանը համապատասխան 

գիտամանկավարժական գործունեություն››  կարող է հավակնել դոցենտի 

գիտական կոչման: 

Հաշվի առնելով այդ ամենը կարելի է արձանագրել, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կարինե Պողոսի 

Պողոսյանի տվյալները բավարար են դոցենտի գիտական կոչում ստանալու 

համար և կարելի է միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին: 

Այնուհետև ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Ցուցուլյանը 

քվեարկության դրեց Կարինե Պողոսի Պողոսյանի դոցենտի գիտական կոչում 

շնորհելու համար երաշխավորելու և ԵՊՀ գիտխորհրդի միջնորդությանը 

դիմելու հարցը:  

Բաց քվեարկությամբ, միաձայն  (29 կողմ, 0 դեմ, 0  ձեռնպահ) որոշեցին.  

 

Որոշում 33/7 

Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների 

ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու Կարինե Պողոսի Պողոսյանի 
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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, 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. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների 

ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, 

բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կարինե Պողոսի 

Պողոսյանին դոցենտի գիտական աստիճան ստանալու համար: 

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

գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

Կարինե Պողոսի Պողոսյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում և 

համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈԿ: 

 

4.5 Լսեցին - ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, 

տնտեսագիտության թեկնածու Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյանի դոցենտի 

գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին մասնակցելու 

հարցի վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտքարտուղար Մ. Աթոյանի հաղորդումը: 
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ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտքարտուղար Մ. Աթոյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

տնտեսագիտության ֆակուլտետի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի 

2018թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 5 նիստում քննարկվել է նույն ամբիոնի դոցենտ, 

տնտեսագիտության թեկնածու Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյանին դոցենտի 

գիտական կոչում շնորհելու հարցը և հաշվի առնելով հայցողի 

գիտամանկավարժական գործունեության տվյալները նրան երաշխավորել են 

դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու համար և դիմել է ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական 

խորհրդին՝ առաջարկելով միջնորդել ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդին՝ 

տնտեսագիտության թեկնածու Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյանին շնորհել 

դոցենտի գիտական կոչում: 

Գիտքարտուղար Մ. Աթոյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդին 

կից մրցույթային հանձնաժողովը քննարկել է խնդրո առարկա հարցը և 

ուսումնասիրելով հայցողի անձնական գործի նյութերը՝ արձանագրել է 

հետևյալը. 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ընդհանուր 

տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյանը 

ԵՊՀ ԻՄ-ում աշխատում է 1996թ.-ից սկսած, իրականացնում է 

մասնագիտությանը համապատասխան գիտամանկավարժական 

գործունեություն: 

Նա ունի գիտամանկավարժական և ուսումնամեթոդական 

աշխատանքների հարուստ փորձ և արհեստավարժ է: Գայանե Հրաչիկի 

Ավետիսյանի դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցումների միջին գնահատականը վերջին հինգ տարիների 

համար 4.82 է: 

Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյանը թեկնածուական ատենախոսությունը 

պաշտպանել է 2005թ.-ին: Թեկնածուական ատենախոսությունը 

պաշտպանելուց հետո նա ունի 4 (չորս) հրատարակած գիտական և 1 (մեկ) 

ուսումնամեթոդական աշխատանքներ: 
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Նա համաձայն 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, որը նախատեսում է դոցենտի գիտական կոչում շնորհել 

‹‹գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող անձանց, ովքեր 

գիտական կոչում շնորհող ԲՈՒՀ-ում ունեն գիտամանկավարժական 

աշխատանքի առնվազն 3 տարվա ստաժ և վերջին 3 տարվա ընթացքում այդ 

ԲՈՒՀ-ում իրականացրել են մասնագիտությանը համապատասխան 

գիտամանկավարժական գործունեություն››  կարող է հավակնել դոցենտի 

գիտական կոչման: 

Հաշվի առնելով այդ ամենը կարելի է արձանագրել, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

տնտեսագիտության ֆակուլտետի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի 

դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյանի 

տվյալները բավարար են դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար և 

կարելի է միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին: 

Այնուհետև ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Ցուցուլյանը 

քվեարկության դրեց Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյանի դոցենտի գիտական 

կոչում շնորհելու համար երաշխավորելու և ԵՊՀ գիտխորհրդի 

միջնորդությանը դիմելու հարցը:  

Բաց քվեարկությամբ, միաձայն  (29 կողմ, 0 դեմ, 0  ձեռնպահ) որոշեցին.  

 

Որոշում 33/8 

Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության 

թեկնածու Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյանի գիտամանկավարժական 

գործունեության տվյալները լիովին համապատասխանում են Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2001թ. հուլիսի 9-ի ‹‹Հայաստանի 
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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, 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. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, 

տնտեսագիտության թեկնածու Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյանին 

դոցենտի գիտական աստիճան ստանալու համար: 

2. Միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի 

տնտեսագիտության ֆակուլտետի ընդհանուր տնտեսագիտության 

ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու Գայանե Հրաչիկի 

Ավետիսյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում և 

համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈԿ: 

 

4.6 Լսեցին - ԵՊՀ ԻՄ-ի կառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ ԵՊՀ 

ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատարԱ. Ցուցուլյանի հաղորդումը: 

 Նա ներկայացրեց ԵՊՀ ԻՄ-ում նախատեսվող կառուցվածքային 

փոփոխությունները /նախագիծը տես հավելված 3-ում/, մասնավորապես նշեց, 

որ նախատեսվում է համակարգչային սրահները հանել ֆակուլտետների 

կառուցվածքից և դնել ՏՀԶՍ բաժնի կառուցվածքում՝ համակարգիչների 

ծրագրային ապահովվումը առավել արդյունավետ իրականացնելու համար, 

ելնելով այն հանգամանքից, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի 2019թ.-ի նախահաշվում չի 



Էջ 22 22-ից 
 

նախատեսվում դրամական միջոցներ ԵՊՀ ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի գիտահետազոտական գործունեությունը խրախուսելու համար, 

բավարար ֆինանսական միջոցներ չլինելու պատճառով, անհրաժեշտ է 

լուծարել ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտակազմակերպակն բաժինը, լուծարվում է նաև 

Միջազգային կապերի բաժինը, կազմավորվում է Արտաքին կապերի բաժինը, 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի համակարգչային սրահը և Հումանիտար 

գիտությունների ֆակուլտետի թիվ 4 համակարգչային սրահները 

ծանրաբեռնվածությունները քիչ են այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար է 

միավորել և ստեղծել մեկ մեծ համակարգչային սրահ:  

Բաց քվեարկությամբ, միաձայն՝ 29 կողմ, 0 դեմ, 0  ձեռնպահ, որոշեցին  
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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 տնօրենի ներկայացրած կառուցվածքային 

փոփոխություններին համաձայն հավելված 3-ի: 

2. ԵՊՀ ռեկտորին ներկայացնել համապատասխան առաջարկ: 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ______________________ Ա.Վ. ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ 

 

ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ_______________________Մ. Ս. ԱԹՈՅԱՆ 


