
Քաղվածք 

ԵՊՀ  ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ  ՏՆՕՐԵՆ 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  № 85 Ն 

«12»  ապրիլի  2017թ.                                              ք. Իջևան 

§ 1 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 071100.«Կիրառական արվեստ» 

մասնագիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման 
ժամանակացույցը հաստատելու մասին  

 

Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 071100. «Կիրառական արվեստ» մասնա-

գիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակացույցը. 

1. Ամփոփիչ քննություն  -  22.05. 2017թ., 

2. Ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն - 25.05. 2017թ.: 

Հիմք` դեկանի  զեկուցագիրը: 
§ 2 

Բակալավրի կրթական ծրագրով 010500. «Ինֆորմատիկա և կիրառական 
մաթեմատիկա» մասնագիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ 

ատեստավորման ժամանակացույցը հաստատելու մասին 
 

 Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 010500. «Ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա» մասնագիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման 

ժամանակացույցը. 

1. Ամփոփիչ քննություն  -  20.05. 2017թ., 

2. Ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն - 21.05. 2017թ.: 

 Հիմք`  դեկանի  զեկուցագիրը: 
§ 3 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 2017թ. ամփոփիչ 
 ատեստավորման ժամանակացույցները 

 հաստատելու մասին 
 

 Հաստատել տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով 2017թ. 

ամփոփիչ ատեստավորումների ժամանակացույցներն ըստ մասնագիտությունների. 

080100. «Տնտեսագիտության տեսություն» 
1. Ամփոփիչ քննություն  -  21.05. 2017թ., 

2. Ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն - 28.05. 2017թ.: 

100100. «Սերվիս» 
1. Ամփոփիչ քննություն  -  20.05. 2017թ., 



2. Ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն - 27.05. 2017թ.: 

Հիմք`  դեկանի  զեկուցագիրը: 
§ 4 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 2017թ. 
 ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակացույցները 

 հաստատելու մասին 
Հաստատել հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի բակալավրի կրթական 

ծրագրով 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորումների ժամանակացույցներն ըստ մասնա-

գիտությունների. 

030400. «Պատմություն» 
1. Ամփոփիչ քննություն (Հայոց պատմություն )   -   19.05. 2017թ., 

2. Ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն 
     (Ընդհանուր պատմություն)                                   -  20.05. 2017թ.: 

031000. «Հայոց լեզու և գրականություն» 
1. Ամփոփիչ քննություն և ավարտական աշխատանքների  
 պաշտպանություն (Հայոց լեզու)  -   29.05. 2017թ., 

2. Ամփոփիչ քննություն  և ավարտական աշխատանքների 
  պաշտպանություն (Հայ գրականություն)  -  30.05. 2017թ.: 

051000. «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» 
1. Ամփոփիչ քննություն (Մանկավարժություն և ընդհանուր  
 հոգեբանություն)  -   19.05. 2017թ., 

2. Ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն  -  20.05. 2017թ. : 

031300. «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 
1. Ամփոփիչ քննություն  (Հիմնական օտար լեզու) -   26.05. 2017թ., 

2. Ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն 
  (Արտասահմանյան գրականություն) -  27.05. 2017թ. : 

031300. «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» 
1. Ամփոփիչ քննություն  (Հիմնական օտար լեզու) -   21.05. 2017թ., 

2. Ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն  
 (Արտասահմանյան գրականություն)  -  22.05. 2017թ.: 

Հիմք`  դեկանի  զեկուցագիրը: 
 

 
 

ՏՆՕՐԵՆ`            Ս.Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ                                                                                                                

 


