
Քաղվածք 

ԵՊՀ  ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ  ՏՆՕՐԵՆ 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  № 75 Ա 
                           «04»  ապրիլի  2017թ.                                              ք. Իջևան 

§ 1 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 080100. «Տնտեսագիտության տեսություն»  

մասնագիտության առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման 
հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին   

 

 Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 080100. «Տնտեսագիտության տեսություն» 

մասնագիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը. 

1. Հովհաննիսյան  Հովիկ  Գուրգենի - նախագահ, ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ՊԵԿ-ի 
    ֆինանսահաշվային վարչության պետ, գլխավոր 
    հաշվապահ, 

2. Հովհաննիսյան  Գուրգեն  Ժորժիկի - նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրիատի 
    բաժնի պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

3. Խուդավերդյան  Նելլի  Բաբկենի - տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տեխն. 
    գիտ. թեկնածու,  

4. Մարզպանյան Հարություն Ալեքսանի - Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, 
    տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 

5. Գալստյան  Հասմիկ  Նորիկի - Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, 
    տ.գ.թ., դոցենտ, 

6. Դավթյան  Արկադի  Ցոլակի - Ուսումնամեթոդական վարչության պետ, 

7. Մելիքջանյան  Լևոն  Վալոդի - ԱՇԲ «Իջևանի մասնաճյուղ» ՓԲԸ կառավարիչ, 

8. Առաքելյան   Վահագն   Վոլոդյայի - Տավուշի տարածաշրջանային պետական քոլեջի 
    տնօրեն: 

Հիմք` ՀՀ ԿԳ նախարարի 16.02.2017թ. №145-Ն և ԵՊՀ ռեկտորի 21.03.2017թ. №51 §1 

հրամանները, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 2 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 100100.«Սերվիս» մասնագիտության 

 առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի 
 կազմը հաստատելու մասին   

 Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 100100. «Սերվիս» մասնագիտության 2017թ. 

առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը. 

1. Ապրեսյան   Մեխակ   Վեմիրի - նախագահ, ՀՀ տնտեսական զարգացման և 
   ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության 
   զարգացման քաղաքականության վարչության 
   պետ, 



2. Հովհաննիսյան   Գուրգեն   Ժորժիկի - նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի 
   բաժնի պետ, աշխարհագր. գիտ. թեկնածու, 
   դոցենտ, 

3. Խուդավերդյան   Նելլի   Բաբկենի - տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տեխն. 
   գիտ. թեկնածու,  

4. Ազիզյան   Հռիփսիմե   Մկրտչի - Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության 
   ամբիոնի ասիստենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու,  

5. Դավթյան    Արկադի    Ցոլակի - Ուսումնամեթոդական վարչության պետ, 

6. Ղահրամանյան Հովհաննես Ղահրամանի  - Տավուշի մարզի «Տուրիզմի զարգացման 
   գործակալություն» ՀԿ-ի նախագահ, 

7. Նազինյան    Գրիգոր    Ցոլակի - «ԱԱՊԿ» ԲԲԸ տնօրեն: 

Հիմք`ՀՀ ԿԳ նախարարի 16.02.2017թ. №145-Ն և ԵՊՀ ռեկտորի 21.03.2017թ. № 51 § 1 

հրամանները, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 3 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 080100. «Տնտեսագիտության տեսություն» 
 և 100100. «Սերվիս» մասնագիտությունների առկա ուսուցման ամփոփիչ 

ատեստավորումների հանձնաժողովների նիստերի արձանագրման 
քարտուղար նշանակելու մասին 

 

 Բակալավրի կրթական ծրագրով 080100. «Տնտեսագիտության տեսություն» և 100100. 

«Սերվիս» մասնագիտությունների 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորումների 

հանձնաժողովների նիստերի արձանագրման համար քարտուղար նշանակել Գոհարիկ Սուրենի 

Առուշանյանին: 

Հիմք` «ՀՀ ԲՈՒՀ-երում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման» կարգի 

3.10 կետը, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 4 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 080100. «Տնտեսագիտության տեսություն» 

 և 100100.«Սերվիս» մասնագիտությունների առկա ուսուցման ամփոփիչ  
ատեստավորումների գրավոր բողոքների  քննարկման մասնակիցների 

  կազմը հաստատելու մասին 
Հիմք ընդունելով ՀՀ ԿԳ նախարարի 2011թ. 31-ը հոկտեմբերի № 1197-Ն հրամանը, 

հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 080100. «Տնտեսագիտության տեսություն» և 100100. 

«Սերվիս» մասնագիտությունների առկա ուսուցման շրջանավարտների 2017թ. ամփոփիչ ատես-

տավորումների գրավոր բողոքների քննարկման մասնակիցների կազմը. 

Ավետիսյան   Գայանե   Հրաչիկի  -  ՄԿՈԱ բաժնի մասնագետ, տ.գ.թ., 

 



Քարտաշյան Հասմիկ  Հարությունի  -  Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահ: 

Հիմք` դեկանի զեկուցագիրը: 

 
 

          ՏՆՕՐԵՆ`       Ս.Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 


