
Արձանագրություն 
«Երևանի պետական համալսարան»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտական խորհրդի` 2011թ. դեկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցած թիվ 14 նիստի 
 
 
Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 64-ը 
(վաթսունչորս):  
Նիստը նախագահում էր ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը: 
 
Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, բացելով գիտական խորհրդի նիստը, հայտարարեց 

քվեակազմի առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի օրակարգը.    

1. 2010-2011 թթ. ԵՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագրի (2010-2014թթ.) 

իրականացման մասին: ((ԶԶեեկկ..՝՝  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաանն)) 

22..  ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  կկաաննոոննաակկաարրգգոոււմմ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերր  ևև  լլրրաացցոոււմմննեերր  կկաատտաարրեելլոոււ  

մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝    իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՍՍ..  ՂՂաազզիիննյյաանն))  

33..  ԵԵՊՊՀՀ  ռռեեկկտտոորրաատտիի  կկաաննոոննաակկաարրգգոոււմմ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերր  ևև  լլրրաացցոոււմմննեերր  կկաատտաարրեելլոոււ  

մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝    իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՍՍ..  ՂՂաազզիիննյյաանն))    

44..  <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2011թ. եկամուտների և ծախսերի 

նախահաշվի (Բյուջե) կատարողականի (հունվար-նոյեմբեր) մասին: (Զեկ.` գլխ. 

հաշվապահ Ռ. Գ. Գրիգորյան)  

55..  <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2012թ. եկամուտների և ծախսերի 

նախահաշվի (Բյուջե) մասին: (Զեկ.` գլխ. հաշվապահ Ռ. Գ. Գրիգորյան)  

66..  ԵԵՊՊՀՀ  ԻԻջջևևաաննիի  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  հհաաշշվվեետտվվոոււթթյյոոււննըը  22001100--22001111  ոոււսս..  տտաարրվվաա  

գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  տտննօօրրեենն  ՍՍ..  ԱԱ..  ԱԱռռաաքքեելլյյաանն))  

77..  ԵԵՊՊՀՀ  ԻԻջջևևաաննիի  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  22001111--22001155  թթթթ..  զզաարրգգաացցմմաանն  ռռաազզմմաավվաարրաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  

մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  տտննօօրրեենն  ՍՍ..  ԱԱ..  ԱԱռռաաքքեելլյյաանն))  

88..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր::  

            88..11..  <<<<ԿԿրրթթոոււթթյյոոււննըը  ևև  գգիիտտոոււթթյյոոււննըը  ԱԱրրցցաախխոոււմմ>>>>ևև  <<<<ԲԲննաագգեետտ>>>>  գգիիտտաամմեեթթոոդդաակկաանն  

            հհաաննդդեեսսննեերրըը  ԲԲՈՈՀՀ--իի  ցցոոււցցաակկոոււմմ  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  մմիիջջննոորրդդոոււթթյյաամմբբ  ՀՀՀՀ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն  դդիիմմեելլոոււ  մմաասսիինն::    

            88..22..  ՌՌոոււսսաացց  լլեեզզվվաաբբաաննոոււթթյյաանն,,  տտիիպպաաբբաաննոոււթթյյաանն  ևև  հհաաղղոորրդդաակկցցմմաանն  տտեեսսոոււթթյյաանն    

            աամմբբիիոոննիի  ““ЛЛииннггввииссттииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя””  ևև  ռռոոււսս  գգրրաակկաաննոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  

            ““ДДееккааббррььссккииее  ллииттееррааттууррнныыее  ччттеенниияя””  գգիիտտաակկաանն  հհոոդդվվաածծննեերրիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  

            ժժոողղոովվաածծոոււննեերրըը  ԲԲՈՈՀՀ--իի  ցցոոււցցաակկոոււմմ  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  մմիիջջննոորրդդոոււթթյյաամմբբ  ՀՀՀՀ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն  դդիիմմեելլոոււ  

          մմաասսիինն::  

          88..33..    ՀՀՀՀ  իիրրաավվաաբբաաննննեերրիի  մմիիոոււթթյյաանն  <<<<ՊՊեետտոոււթթյյոոււնն  ևև  իիրրաավվոոււննքք>>>>  հհաաննդդեեսսըը  ԲԲՈՈՀՀ--իի    

          ցցոոււցցաակկոոււմմ  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  մմիիջջննոորրդդոոււթթյյաամմբբ  ՀՀՀՀ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն  դդիիմմեելլոոււ  մմաասսիինն::  

    88..44..  ԵԵՊՊՀՀ  աաննգգլլիիաակկաանն  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  ևև  ՀՀոովվհհ..  ԹԹոոււմմաաննյյաաննիի  թթաաննգգաարրաաննիի          



      հհեեքքիիաաթթաագգիիտտոոււթթյյաանն  բբաաժժննիի  <<<<ՀՀաասսկկեերր>>>>  մմաաննկկաակկաանն  գգրրաակկաաննոոււթթյյաանն  ևև  

    բբաաննաահհյյոոււսսոոււթթյյաանն  տտաարրեեգգիիրրքքըը  ևև  <<<<ՈՈսսկկեե  ԴԴիիվվաանն>>>>  հհեեքքիիաաթթաագգիիտտաակկաանն  հհաաննդդեեսսըը  ԲԲՈՈՀՀ--իի    

    ցցոոււցցաակկոոււմմ  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  մմիիջջննոորրդդոոււթթյյաամմբբ  ՀՀՀՀ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն  դդիիմմեելլոոււ  մմաասսիինն::  

    88..55..  ԵԵՊՊՀՀ  պպրրոոֆֆեեսսոորրաադդաասսաախխոոսսաակկաանն  հհաամմաակկաազզմմիի  ևև  աայյլլ  աաշշխխաատտաակկիիցցննեերրիի  

աաշշխխաատտաավվաարրձձեերրըը  բբաաննկկաայյիինն  քքաարրտտեերրիի  մմիիջջոոցցոովվ  տտրրաամմաադդրրմմաանն  ծծաավվաալլննեերրըը  մմեեծծաացցննեելլոոււ  

մմաասսիինն::  

  

  ՊՊաատտմմոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԷԷ..  ԳԳ..  ՄՄիիննաասսյյաանննն  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  ((ըըննթթաացցիիկկ  

հհաարրցցեերրիի  թթվվոոււմմ))  աառռաաջջաարրկկեեցց  աավվեելլաացցննեելլ  ննաաևև  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտմմոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  

<<<<ՊՊաատտմմոոււթթյյոոււնն  ևև  մմշշաակկոոււյյթթ>>>>  հհաաննդդեեսսըը  ԲԲՈՈՀՀ--իի  ցցոոււցցաակկոոււմմ  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  մմիիջջննոորրդդոոււթթյյաամմբբ  

ԲԲՈՈՀՀ--իինն  դդիիմմեելլոոււ  հհաարրցցըը,,  ոորրնն  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  կկոողղմմիիցց  մմիիաաձձաայյնն::  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը:: 

 

1. Գիտխորհրդի անդամները լսեցին 2010-2011 թթ. ԵՊՀ զարգացման ռազմավարական 

ծրագրի (2010-2014թթ.) իրականացման մասին: ((ԶԶեեկկ..՝՝  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաանն))::  

ՌՌաազզմմաավվաարրաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  իիրրաակկաաննաացցմմաանն  ըըննթթաացցքքոոււմմ  աարրձձաաննաագգրրվվաածծ  

ձձեեռռքքբբեերրոոււմմննեերրիի  շշաարրքքոոււմմ  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաանննն  ըըննդդգգծծեեցց  ծծրրաագգրրիի  ննոորրմմաատտիիվվաայյիինն  հհիիմմքքեերրիի  

աապպաահհոովվմմաանն  հհաաննգգաամմաաննքքըը,,  աասսպպիիրրաաննտտոոււրրաայյոոււմմ  ևև  դդաասսաախխոոսսննեերրիի  ոորրաակկաավվոորրմմաանն  

բբաարրձձրրաացցմմաանն  ծծրրաագգրրեերրոոււմմ  կկրրեեդդիիտտաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգեերրիի  ննեերրդդրրոոււմմըը,,  էէլլեեկկտտրրոոննաայյիինն  

կկաառռաավվաարրմմաանն,,  փփաասստտաաթթղղթթաաշշրրջջաաննաառռոոււթթյյաանն  էէլլեեկկտտրրոոննաայյիինն  մմոոդդեելլիի  հհաաջջոողղ  

փփոորրձձաարրկկմմաանն  փփաասստտըը,,  դդաասսաախխոոսսննեերրիի  տտեեղղաակկաալլմմաանն,,  գգիիտտաակկաանն  կկոոչչոոււմմննեերրիի  

ձձեեռռքքբբեերրմմաանն  հհաարրցցոոււմմ  ոոււսսաաննոողղաակկաանն  հհաարրցցոոււմմննեերրիի  հհաաշշվվիի  աառռննեելլոոււ  հհաաննգգաամմաաննքքըը  ևև  

աայյլլնն::  ԱԱռռաավվեելլ  հհաաննգգաամմաաննաալլիիցց  կկաաննգգ  աառռննեելլոովվ  ծծրրաագգրրիի  իիրրաակկաաննաացցմմաանն  ըըննթթաացցքքոոււմմ  

սստտեեղղծծվվաածծ  դդժժվվաարրոոււթթյյոոււննննեերրիի  ևև  խխննդդիիրրննեերրիի  վվրրաա՝՝  բբաաննաախխոոսսնն  աառռաաննձձննաացցրրեեցց  

կկոոււրրաատտոորրննեերրիի  իիննսստտիիտտոոււտտիի  կկաայյաացցմմաանն  դդաաննդդաաղղ  տտեեմմպպեերրըը՝՝  ֆֆաակկոոււլլտտեետտննեերրիի  

դդեեկկաաննննեերրիինն  հհոորրդդոորրեելլոովվ  մմեեծծաացցննեելլ  ոոււշշաադդրրոոււթթյյոոււնննն  աայյսս  ոոլլոորրտտիի  վվրրաա::  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  

դդժժգգոոհհոոււթթյյոոււնն  աարրտտաահհաայյտտեեցց  ննաաևև  աաշշխխաատտաաշշոոււկկաա--շշրրջջաաննաավվաարրտտննեերր  կկաապպիի  

զզաարրգգաացցմմաանն  դդաաննդդաաղղ  մմիիտտոոււմմննեերրիի  աառռննչչոոււթթյյաամմբբ՝՝  աայյսս  իիրրոողղոոււթթյյաանն  օօբբյյեեկկտտիիվվ  

պպաատտճճաառռննեերրիի  շշաարրքքոոււմմ  ննշշեելլոովվ  հհաայյրրեեննիի  գգոորրծծաարրաարր  շշրրջջաաննաակկննեերրիի  մմաակկեերրեեսսաայյիինն  

վվեերրաաբբեերրմմոոււննքքըը՝՝  իի  հհեեճճոոււկկսս  ԵԵՊՊՀՀ--իի  կկոողղմմիիցց  վվեերրջջիինն  շշրրջջաաննոոււմմ  ցցոոււցցաաբբեերրաածծ  

հհաամմաագգոորրծծաակկցցոոււթթյյաանն  բբաաննաակկաանն  աառռաաջջաարրկկոոււթթյյոոււննննեերրիի:: 

Արտահայտվեցին.- պրոռեկտորներ Ա. Կ. Գրիգորյանը, Ռ. Լ. Մարկոսյանը, ուսանողական 

խորհրդի նախագահ Ց. Ա. Ակոպյանը:  

Որոշեցին.- ԵՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագրի (2010-2014թթ.) իրականացման 

ընթացքի մասին տեղեկատվությունն ընդունել ի գիտություն: 



2. Լսեցին.- ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  կկաաննոոննաակկաարրգգոոււմմ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերր  ևև  լլրրաացցոոււմմննեերր  

կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝    իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՍՍ..  ՂՂաազզիիննյյաանն)): 

Գ. Ս. Ղազինյանը նշեց, որ ԵՊՀ գիտական խորհրդի և ռեկտորատի կանոնակարգերում 

կատարված փոփոխությունների անհրաժեշտությունը բխում է ԵՊՀ կառավարման որոշ 

սկզբունքների փոփոխությունից, որոնք, մասնավորապես, ամրագրվել են ԵՊՀ նոր 

կանոնադրության մեջ: Գ. Ղազինյանը մատնանշեց տեխնիկական բնույթի երկու շտկում, 

որոնք տեղ էին գտել ներկայացվող նախագծում՝ գիտխորհրդի անդամներին նախապես 

ուղարկված նախագծի տեքստի համեմատ:   

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..--  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ևև  մմեեխխաաննիիկկաայյիի  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԱԱ..  ԱԱ..  ՍՍաահհաակկյյաաննըը..  վվեերրջջիիննսս  աառռաաջջաարրկկեեցց  կկաաննոոննաակկաարրգգիի  88--րրդդ  կկեետտոոււմմ  

փփոոխխաատտեեղղմմաանն  կկաարրգգիի  աառռաավվեելլ  հհսստտաակկ  ձձևևաակկեերրպպոոււմմ,,  իիննչչնն  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  կկոողղմմիիցց: 

Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը քվեարկության դրեց ԵՊՀ գիտական խորհրդի կանոկարգի 

նախագիծը նոր խմբագրությամբ, որն ընդունվեց ձայների 63 կողմ, 1 ձեռնպահ 

համամասնությամբ: 

Որոշեցին.- 2.1. Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգը (նոր խմբագրությամբ): 

2.2. Ուժը կորցրած ճանաչել 2003թ. նոյեմբերի 20-ին Երևանի պետական 

համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատված ԵՊՀ գիտական 

խորհրդի կանոնակարգը: 

2.3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

33..  Լսեցին. - ԵԵՊՊՀՀ  ռռեեկկտտոորրաատտիի  կկաաննոոննաակկաարրգգոոււմմ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերր  ևև  լլրրաացցոոււմմննեերր  կկաատտաարրեելլոոււ  

մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝    իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՍՍ..  ՂՂաազզիիննյյաանն))::  

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..--  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  աաշշխխաարրհհաագգրրոոււթթյյաանն  ևև  եերրկկրրաաբբաաննոոււթթյյաանն  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՄՄ..  ԱԱ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը,,  ըըննդդհհաաննոոււրր  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  ևև  աասստտղղաաֆֆիիզզիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննիի  

վվաարրիիչչ  ԴԴ..  ՄՄ..  ՍՍեեդդրրաակկյյաաննըը,,  ոոււսսաաննոողղ  ԱԱ..  ՆՆ..  ՍՍաարրգգսսյյաաննըը::  

Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը քվեարկության դրեց ԵՊՀ ռեկտորատիի կանոկարգի նախագիծը 

նոր խմբագրությամբ, որն ընդունվեց միաձայն:  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..--  33..11..  Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորատի կանոնակարգը 

(նոր խմբագրությամբ): 

3.2. Ուժը կորցրած ճանաչել 2003թ. նոյեմբերի 20-ին Երևանի պետական 

համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատված ԵՊՀ ռեկտորատի 

կանոնակարգը: 

33..33..  Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:  

 



4. Լսեցին. - <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2011թ. եկամուտների և ծախսերի 

նախահաշվի (Բյուջե) կատարողականի (հունվար-նոյեմբեր) մասին: (Զեկ.` գլխ. հաշվապահ 

Ռ. Գ. Գրիգորյան):  

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..--  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  իիննֆֆոորրմմաատտիիկկաայյիի  ևև  կկիիրրաառռաակկաանն  

մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՎՎ..  ԺԺ..  ԴԴոոււմմաաննյյաաննըը,,  դդիիսսկկրրեետտ  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ևև  

տտեեսսաակկաանն  իիննֆֆոորրմմաատտիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԱԱ..  ԱԱ..  ԱԱլլեեքքսսաաննյյաաննըը,,  ՈՈււԽԽ  ննաախխաագգաահհ  ՑՑ..  ԱԱ..  

ԱԱկկոոպպյյաաննըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..--  ՀՀաասստտաատտեելլ  <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2011թ. եկամուտների 

և ծախսերի նախահաշվի (Բյուջե) կատարողականն ըստ հունվար-նոյեմբեր ամիսների::  

  

55..  ԼԼսսեեցցիինն..--  <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2012թ. եկամուտների և ծախսերի 

նախահաշվի (Բյուջե) մասին: (Զեկ.` գլխ. հաշվապահ Ռ. Գ. Գրիգորյան): 

Ռ. Գրիգորյանը նշեց բյուջեի եկամուտների և ծախսերի հավասարաչափության 

հանգամանքը, ինչպես նաև շեշտեց այն միջոցները, որոնք ձեռնարկվել են 2011-12 ուս. 

տարվա առաջին կուրսեցիների խիստ նվազ թվի պայմաններում առաջնային 

անհրաժեշտության ծախսերը լիարժեք հոգալու նպատակով: 

Արտահայտվեցին.- ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  իիննֆֆոորրմմաատտիիկկաայյիի  ևև  կկիիրրաառռաակկաանն  

մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՎՎ..  ԺԺ..  ԴԴոոււմմաաննյյաաննըը,,  ըըննդդհհաաննոոււրր  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  ևև  

աասստտղղաաֆֆիիզզիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԴԴ..  ՄՄ..  ՍՍեեդդրրաակկյյաաննըը,,մմիիջջաազզգգաայյիինն  հհաարրաաբբեերրոոււթթյյոոււննննեերրիի  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՀՀ..  ՊՊեետտրրոոսսյյաաննըը,,  իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՍՍ..  

ՂՂաազզիիննյյաաննըը,,  դդիիսսկկրրեետտ  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ևև  տտեեսսաակկաանն  իիննֆֆոորրմմաատտիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԱԱ..  ԱԱ..  

ԱԱլլեեքքսսաաննյյաաննըը:: 

Որոշեցին.- Հաստատել <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի 2012թ. եկամուտների 

և ծախսերի նախահաշիվը (Բյուջե): 

 

6. Լսեցին. - ԵԵՊՊՀՀ  ԻԻջջևևաաննիի  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  հհաաշշվվեետտվվոոււթթյյոոււննըը  22001100--22001111  ոոււսս..  տտաարրվվաա  

գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  մմաասսիինն..  ((զզեեկկ..՝՝  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  տտննօօրրեենն  ՍՍ..  ԱԱ..  ԱԱռռաաքքեելլյյաանն)):: 

Մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը ընթացիկ ուս.տարում մասնաճյուղի 

գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմքերի շարքում նշեց ուսումնական 

բաժնի՝ ուսումնական վարչության վերակազմակերպման հանգամանքը: Ուսումնական 

վարչության կազմում կազմակերպական և որակի ապահովման բաժինների ստեղծումը այս 

առումով կարևոր նշանակություն ունի: Դասավանդման որակի բարձրացման հիմքերից մեկն 

էլ Ս. Առաքելյանը համարեց կրթական մոդուլների ցանկը կրթական ծրագրերի 

նպատակներին համահունչ կազմումը, որն արտացոլում է կրթական այն արդյունքները, 

որոնք ակնկալվում են ծրագրի ավարտին: Կարևորվեց մասնաճյուղի և Հայաստանում 

Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությունների հետ համագործակցության 



որոշ ուղղությունների վերաբերյալ պայմանավորվածությունների ձեռք բերումը: Ընթացիկ 

ուս.տարվա ձեռքբերումների շարքում նշվեցին նաև հետևյալները. 

••  Մասնաճյուղի էլեկտրոնային կայքէջում զետեղվում են ուսանողների 

առաջադիմությունն արտացոլող թվանշանները,  

••  Տնտեսագիտության ֆակուլտետում ստեղծվել է օնլայն լսարան, ինչը մեծապես 

նպաստել է մայրաքաղաքից Իջևան որոշ մասնագետների ժամանման 

դժվարությունների հաղթահարմանը,  

••  Ավարտվել են մասնաճյուղի ներքին ցանցի ստեղծման աշխատանքները  

••  Մասնաճյուղի դասախոսների գիտամեթոդական աշխատանքների թիվը նախորդ 

ժամանակահատվածի համեմատ զգալիորեն աճել է,  

••  Տավուշի մարզի բանկային համակարգի աշխատողների 80-90 տոկոսը մասնաճյուղի 

շրջանավարտներն են, շուրջ 400 շրջանավարտներ դասավանդում են մարզի 

դպրոցներում, որոնցից շուրջ 300-ը սահմանամերձ համայնքների դպրոցներում:  

Մասնաճյուղի առջև ծառացած խնդիրների շարքում Ս. Առաքելյանն առանձնացրեց 

ինֆորմատիկա և իրավագիտություն մասնագիտությունների բացակայության հանգամանքը, 

չնայած այդ մասնագիտությունների գծով մարզում առկա զգալի պահանջարկի գոյությանը: 

Արտահայտվեցին. – Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ Լ. Կ. Եզեկյանը: 

Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը քվեարկության դրեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2010-11 ուս. 

տարվա գործունեության հաշվետվությունը գնահատելու հարցը: Հաշվետվությունը դրական 

գնահատվեց միաձայն: 

Որոշեցին. – Հաստատել ԵԵՊՊՀՀ  ԻԻջջևևաաննիի  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  22001100--22001111  ոոււսս..  տտաարրվվաա  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն 

հաշվետվությունը: 

 

7. Լսեցին. - ԵԵՊՊՀՀ  ԻԻջջևևաաննիի  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  22001111--22001155  թթթթ..  զզաարրգգաացցմմաանն  ռռաազզմմաավվաարրաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  

մմաասսիինն..  ((զզեեկկ..՝՝  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  տտննօօրրեենն  ՍՍ..  ԱԱ..  ԱԱռռաաքքեելլյյաանն))::  

ՌՌաազզմմաավվաարրաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  հհիիմմննաակկաանն  ննպպաատտաակկ  հհաամմաարրվվեեցց  ոորրաակկյյաալլ  մմաասսննաագգեետտննեերրոովվ  

ՏՏաավվոոււշշիի,,  ԼԼոոռռոոււ  ևև  ԳԳեեղղաարրքքոոււննիիքքիի  մմաարրզզեերրիի  աապպաահհոովվոոււմմըը,,  իիննչչըը  հհննաարրաավվոորր  էէ  բբաարրձձրրաակկաարրգգ  

կկրրթթոոււթթյյաանն  աապպաահհոովվմմաանն  ևև  ոորրաակկիի  ննեերրքքիինն  աապպաահհոովվմմաանն  հհաամմաակկաարրգգիի  ննեերրդդրրմմաանն  դդեեպպքքոոււմմ::  

ՌՌաազզմմաավվաարրաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  պպաահհաաննջջննեերրիի  հհաաջջոողղ  իիրրաակկաաննաացցմմաանն  դդեեպպքքոոււմմ  աակկննկկաալլվվոոււմմ  էէ  

մմիիննչչևև  22001155թթ..  մմաասսննաաճճյյոոււղղոոււմմ  մմաասսննաագգիիտտաակկաանն  դդաասսըըննթթաացցննեերրիի  դդաասսաավվաաննդդոոււմմըը  

իիրրաակկաաննաացցննեելլ  տտեեղղաացցիի  դդաասսաախխոոսսննեերրիի  մմիիջջոոցցոովվ::  

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..--  ՈՈՒՒԽԽ  ննաախխաագգաահհ  ՑՑ..  ԱԱ..  ԱԱկկոոպպյյաանննն  աառռաաջջաարրկկեեցց  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  

ռռաազզմմաավվաարրաակկաանն  խխննդդիիրրննեերրիի  լլոոււծծմմաանն  գգոորրծծըըննթթաացցոոււմմ  ննեերրգգրրաավվեելլ  ԵԵՊՊՀՀ  աակկտտիիվվ  

ոոււսսաաննոողղննեերրիինն,,  իիննչչնն  ըըննդդոոււննվվեեցց  մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  կկոողղմմիիցց::  



ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաանն  դդրրեեցց  ԵԵՊՊՀՀ  ԻԻջջևևաաննիի  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  22001111--1155  թթթթ..  

զզաարրգգաացցմմաանն  ռռաազզմմաավվաարրաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  հհաասստտաատտմմաանն  հհաարրցցըը::  ՔՔվվեեաարրկկոոււթթյյոոււնննն  աաննցցաավվ  

մմիիաաձձաայյնն::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ՀՀաասստտաատտեելլ  ԵԵՊՊՀՀ  ԻԻջջևևաաննիի  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի  22001111--1155  թթթթ..  զզաարրգգաացցմմաանն  

ռռաազզմմաավվաարրաակկաանն  ծծրրաագգիիրրըը  ևև  ծծրրաագգրրիի  իիրրաակկաաննաացցմմաանն  ժժաամմաաննաակկաացցոոււյյցց--պպլլաաննըը::    

  

88..  ԼԼսսեեցցիինն..--  ըըննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր::  

88..11..  ԼԼսսեեցցիինն..-- ԼՂՀ ԿԳ նախարարության <<<<ԿԿրրթթոոււթթյյոոււննըը  ևև  գգիիտտոոււթթյյոոււննըը  ԱԱրրցցաախխոոււմմ>>>>,,  
<<<<ԲԲննաագգեետտ>>>>  գգիիտտաամմեեթթոոդդաակկաանն  հհաաննդդեեսսննեերրըը,,  ԵԵՊՊՀՀ  ռռոոււսսաացց  լլեեզզվվաաբբաաննոոււթթյյաանն,,  
տտիիպպաաբբաաննոոււթթյյաանն  ևև  հհաաղղոորրդդաակկցցմմաանն  տտեեսսոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  <<<<ЛЛииннггввииссттииччеессккииее  
ииссссллееддоовваанниияя>>>>  ևև  ռռոոււսս  գգրրաակկաաննոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  ““ДДееккааббррььссккииее  ллииттееррааттууррнныыее  ччттеенниияя””  
գգիիտտաակկաանն  հհոոդդվվաածծննեերրիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  ժժոողղոովվաածծոոււննեերրըը,,  ԵԵՊՊՀՀ  աաննգգլլիիաակկաանն  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  
աամմբբիիոոննիի  ևև  ՀՀոովվհհ..  ԹԹոոււմմաաննյյաաննիի  թթաաննգգաարրաաննիի  հհեեքքիիաաթթաագգիիտտոոււթթյյաանն  բբաաժժննիի  <<<<ՀՀաասսկկեերր>>>>  
մմաաննկկաակկաանն  գգրրաակկաաննոոււթթյյաանն  ևև  բբաաննաահհյյոոււսսոոււթթյյաանն  տտաարրեեգգիիրրքքըը  ևև  <<<<ՈՈսսկկեե  ԴԴիիվվաանն>>>>  
հհեեքքիիաաթթաագգիիտտաակկաանն  հհաաննդդեեսսըը,,  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտմմոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  <<<<ՊՊաատտմմոոււթթյյոոււնն  ևև  
մմշշաակկոոււյյթթ>>>>  հհաաննդդեեսսըը  թթեեկկննաածծոոււաակկաանն  ևև  դդոոկկտտոորրաակկաանն  աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  
աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ոոււ  դդրրոոււյյթթննեերրիի  հհրրաատտաարրաակկմմաանն  հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  
հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի՝՝  ԲԲՈՈՀՀ--իի  ցցոոււցցաակկոոււմմ  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  հհաամմաարր  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  հհաարրցցըը::  
ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  
ՍՍ..  ՂՂաազզիիննյյաաննըը,,  աաննգգլլիիաակկաանն  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ՍՍ..  ՔՔ..  ԳԳաասսպպաարրյյաաննըը,,  
պպաատտմմոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԷԷ..  ԳԳ..  ՄՄիիննաասսյյաաննըը,,  ռռոոււսս  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  
դդեեկկաանն  ՊՊ..  ԲԲ..  ԲԲաալլաայյաաննըը::  
ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––    

11..  ԵԵրրաաշշխխաավվոորրեելլ  <<<<ԿԿրրթթոոււթթյյոոււննըը  ևև  գգիիտտոոււթթյյոոււննըը  ԱԱրրցցաախխոոււմմ>>>>,,  <<<<ԲԲննաագգեետտ>>>>,,  
<<<<ЛЛииннггввииссттииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя>>>>,,  ““ДДееккааббррььссккииее  ллииттееррааттууррнныыее  ччттеенниияя””,,  <<<<ՀՀաասսկկեերր>>>>,,  
<<<<ՈՈսսկկեե  ԴԴիիվվաանն>>>>,,  <<<<ՊՊաատտմմոոււթթյյոոււնն  ևև  մմշշաակկոոււյյթթ>>>>  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրնն  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ    
թթեեկկննաածծոոււաակկաանն  ևև  դդոոկկտտոորրաակկաանն  աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ոոււ  
դդրրոոււյյթթննեերրիի  հհրրաատտաարրաակկմմաանն  հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  
հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  ցցոոււցցաակկոոււմմ::  

22..  ԴԴիիմմեելլ  ՀՀՀՀ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն՝՝  վվեերրոոննշշյյաալլ  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրնն  ըըննդդգգրրկկեելլ  թթեեկկննաածծոոււաակկաանն  ևև  

դդոոկկտտոորրաակկաանն  աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ոոււ  դդրրոոււյյթթննեերրիի  

հհրրաատտաարրաակկմմաանն  հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  

ցցոոււցցաակկոոււմմ::  

  

88..22..  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ՀՀ իրավաբանների միության  <<<<ՊՊեետտոոււթթյյոոււնն  ևև  իիրրաավվոոււննքք>>>>  հհաաննդդեեսսըը  
թթեեկկննաածծոոււաակկաանն  աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ոոււ  դդրրոոււյյթթննեերրիի  



հհրրաատտաարրաակկմմաանն  հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի՝՝  ԲԲՈՈՀՀ--իի  
ցցոոււցցաակկոոււմմ  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  հհաամմաարր  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  հհաարրցցըը::  
ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՍՍ..  
ՂՂաազզիիննյյաաննըը,,  աաննգգլլիիաակկաանն  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ՍՍ..  ՔՔ..  ԳԳաասսպպաարրյյաաննըը,,  
պպաատտմմոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԷԷ..  ԳԳ..  ՄՄիիննաասսյյաաննըը,,  ռռոոււսս  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  
դդեեկկաանն  ՊՊ..  ԲԲ..  ԲԲաալլաայյաաննըը::  
ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––    

11..  ԵԵրրաաշշխխաավվոորրեելլ  <<<<ՊՊեետտոոււթթյյոոււնն  ևև  իիրրաավվոոււննքք>>>>  հհաաննդդեեսսնն  ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  թթեեկկննաածծոոււաակկաանն  
աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ոոււ  դդրրոոււյյթթննեերրիի  հհրրաատտաարրաակկմմաանն  
հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  ցցոոււցցաակկոոււմմ::  

22..  ԴԴիիմմեելլ  ՀՀՀՀ  ԲԲՈՈՀՀ--իինն՝՝  <<<<ՊՊեետտոոււթթյյոոււնն  ևև  իիրրաավվոոււննքք>>>>  հհաաննդդեեսսնն  ըըննդդգգրրկկեելլ  թթեեկկննաածծոոււաակկաանն  

աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ոոււ  դդրրոոււյյթթննեերրիի  հհրրաատտաարրաակկմմաանն  

հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  ցցոոււցցաակկոոււմմ::  

88..33..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ԵԵՊՊՀՀ  պպրրոոֆֆեեսսոորրաադդաասսաախխոոսսաակկաանն  հհաամմաակկաազզմմիի  ևև  աայյլլ  աաշշխխաատտաակկիիցցննեերրիի  

աաշշխխաատտաավվաարրձձեերրըը  բբաաննկկաայյիինն  քքաարրտտեերրիի  մմիիջջոոցցոովվ  տտրրաամմաադդրրմմաանն  ծծաավվաալլննեերրըը  մմեեծծաացցննեելլոոււ  

մմաասսիինն::    

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ՌՌ..  ԼԼ..  ՄՄաարրկկոոսսյյաաննըը,,  գգլլխխաավվոորր  

հհաաշշվվաապպաահհ  ՌՌ..  ԳԳ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը::  

ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  դդժժգգոոհհոոււթթյյոոււնն  հհաայյտտննեեցց  բբաաննկկաայյիինն  քքաարրտտեերրիի  մմիիջջոոցցոովվ  

աաշշխխաատտաավվաարրձձեերրիի  սստտաացցմմաանն  ննեերրկկաա  ծծաավվաալլննեերրիի  աառռննչչոոււթթյյաամմբբ՝՝  ննշշեելլոովվ,,  ոորր  աայյսս  հհաարրցցոոււմմ  

աամմեեննաաշշաատտ  աաննեելլիիքքննեերրնն  ոոււննեենն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտննեերրիի  դդեեկկաաննննեերրըը,,  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  մմյյոոււսս  

սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմննեերրիի  ղղեեկկաավվաարրննեերրըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  հհաաննձձննաարրաարրեելլ  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմննեերրիի  ղղեեկկաավվաարրննեերրիինն՝՝  

աաշշխխաատտաաննքքննեերր  տտաաննեելլ  աաշշխխաատտաակկիիցցննեերրիի  աաշշխխաատտաավվաարրձձեերրըը  բբաաննկկաայյիինն  քքաարրտտեերրիի  մմիիջջոոցցոովվ  

տտրրաամմաադդրրմմաանն  ծծաավվաալլննեերրըը  մմեեծծաացցննեելլոոււ  ոոււղղղղոոււթթյյաամմբբ:: 
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