
Արձանագրություն №7/2012-2013 
<<Երևանի պետական համալսարան>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտական խորհրդի` 2013թ. ապրիլի 25-ին տեղի ունեցած թիվ 7 նիստի 
 
 
Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 60-ը (վաթսուն)։  
Նիստը նախագահում էր ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը։ 
 
Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, բացելով գիտական խորհրդի նիստը, հայտարարեց քվեակազմի 

առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի օրակարգը.    

  

11..  ԵԵՊՊՀՀ  իիննսստտիիտտոոււցցիիոոննաալլ  իիննքքննաագգննաահհաատտմմաանն  զզեեկկոոււյյցցիի  հհաասստտաատտոոււմմ  (Զեկ.՝ պրոռեկտոր Ա. Կ. 

Գրիգորյան):  

22..  22001133//1144  ոոււսստտաարրվվաա  աառռկկաա  ոոււսսոոււցցմմաամմբբ  մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի  կկաաննոոննաակկաարրգգիի  հհաասստտաատտոոււմմ 

(Զեկ.՝ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հ. Գ. Ժամհարյան):  

33..  22001133//1144  ոոււսստտաարրվվաա  հհեեռռաակկաա  ոոււսսոոււցցմմաամմբբ  մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի  կկաաննոոննաակկաարրգգիի  հհաասստտաատտոոււմմ 

(Զեկ.՝ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հ. Գ. Ժամհարյան):  

44..  Հաղորդում ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի գործունեության մասին: (Զեկ.՝ 

կենտրոնի տնօրեն Լ. Տ. Հակոբյան)      

55..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր  

11..  ՀՀաայյաագգիիտտաակկաանն  հհեետտաազզոոտտոոււթթյյոոււննննեերրիի  իիննսստտիիտտոոււտտոոււմմ  կկաազզմմաակկեերրպպվվոողղ    

<<ՑՑեեղղաասսպպաաննաագգիիտտոոււթթյյոոււնն>>  մմաագգիիսստտրրոոսսաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  ոոււսսմմաանն  վվաարրձձիի  չչաափփիի  

հհաասստտաատտոոււմմ::  

22..  ԸԸննդդհհաաննոոււրր  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  ևև  աասստտղղաաֆֆիիզզիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննիի  ևև  ՌՌԴԴ  ՍՍիիբբիիրրիի  դդաաշշննաայյիինն  

հհաամմաալլսսաարրաաննիի  հհեետտ  հհաամմաատտեեղղ  ԵԵՊՊՀՀ  ՖՖիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  <<<<ֆֆիիզզիիկկաակկաանն  

էէկկոոլլոոգգիիաայյիի>>>>  մմիիջջաազզգգաայյիինն  հհաամմաատտեեղղ  լլաաբբոորրաատտոորրիիաա  սստտեեղղծծեելլոոււ  մմաասսիինն::  

33..  ԵԵվվրրոոպպաակկաանն  խխոորրհհրրդդաարրաաննիի  պպաատտգգաամմաավվոորր,,  ՀՀաայյաասստտաաննիի  եեվվրրոոպպաակկաանն  

բբաարրեեկկաամմննեերրիի    մմիիջջաազզգգաայյիինն  ՀՀԿԿ--իի  աաննդդաամմ  ՉՉաարրլլզզ  ԹԹեեննննոոքքիինն  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտվվաավվոորր  

դդոոկկտտոորրիի  կկոոչչոոււմմ  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն::  

  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը։։ 

 

1. Լսեցին.- ԵԵՊՊՀՀ  իիննսստտիիտտոոււցցիիոոննաալլ  իիննքքննաագգննաահհաատտմմաանն  զզեեկկոոււյյցցիի  հհաասստտաատտմմաանն  մմաասսիինն::  ՊՊրրոոռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  

ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը  ննշշեեցց  ննաախխաապպեեսս  ԳԳԽԽ--իի  աաննդդաամմննեերրիինն  ոոււղղաարրկկվվաածծ  զզեեկկոոււյյցցիի  շշոոււրրջջ  կկաատտաարրվվաածծ  

դդիիտտաարրկկոոււմմննեերրիի  բբաացցաակկաայյոոււթթյյաանն  մմաասսիինն:: 

 
Արտահայտվեցին. – ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը, մինչհամալսարանական կրթության վարչության պետ Վ. 
Գալստյանը, կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան Է. Գևորգյանը։ 



Որոշեցին.- Հաստատել ԵՊՀ ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատման զեկույցը: 
2. Լսեցին. - 22001133//1144  ոոււսստտաարրվվաա  աառռկկաա  ևև  հհեեռռաակկաա  ոոււսսոոււցցմմաամմբբ  մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի  կկաաննոոննաակկաարրգգիի  

հհաասստտաատտմմաանն  մմաասսիինն: Հ. Ժամհարյանը նշեց ընդունելության փոփոխվող ժամկետների մասին և 

որոշ մասնագիտացումներով ընդունելության կարգի մասին:  

Որոշեցին. – Հաստատել 2013-14 ուստարվա ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ 

մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգերը: 

3. Լսեցին.- Հաղորդում ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի գործունեության մասին: Լ. 
Հակոբյանը համառոտ անդրադարձավ կենտրոնի անցած ուղու, գործունեության հիմնական 
ուղիրների մասին: Մատնացույց արվեց ոլորտին առնչվող հիմնական խնդիրները և կոչ արվեց 
ֆակուլտետների համագործակցել կենտրոնի հետ շրջանավարտների, նրանց զբաղվածության 
մասին տվյալների հավաքագրման, մշակման ուղղությամբ: 

 
Լսեցին. – Ընթացիկ հարցեր 

 
1. Լսեցին. - ՀՀաայյաագգիիտտաակկաանն  հհեետտաազզոոտտոոււթթյյոոււննննեերրիի  իիննսստտիիտտոոււտտոոււմմ  կկաազզմմաակկեերրպպվվոողղ    

<<ՑՑեեղղաասսպպաաննաագգիիտտոոււթթյյոոււնն>>  մմաագգիիսստտրրոոսսաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  ոոււսսմմաանն  վվաարրձձիի  չչաափփիի  
հհաասստտաատտմմաանն  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  հհիիմմննաավվոորրեեցց  վվաարրձձիի  445500  հհաազզաարր  դդրրաամմ  
կկաազզմմեելլոոււ  աաննհհրրաաժժեեշշտտոոււթթյյոոււննըը::  ՖՖիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՌՌ..  ԱԱվվաագգյյաանննն  
աառռաաջջաարրկկեեցց  ԵԵՊՊՀՀ--իի  հհաաշշվվիինն  22  աաննվվճճաարր  ոոււսսոոււցցմմաամմբբ  տտեեղղ  հհաատտկկաացցննեելլ  ((տտղղաաննեերրիի  դդեեպպքքոոււմմ  
աառռաաննցց  բբաաննաակկիիցց  տտաարրկկեետտմմաանն  իիրրաավվոոււննքքիի)):: 

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  --  <<ՑՑեեղղաասսպպաաննաագգիիտտոոււթթյյոոււնն>>  մմաագգիիսստտրրոոսսաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  ոոււսսմմաանն  
վվաարրձձիի  չչաափփ  հհաասստտաատտեելլ  445500  հհաազզաարր  դդրրաամմըը::  
  

2. Լսեցին. - ԸԸննդդհհաաննոոււրր  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  ևև  աասստտղղաաֆֆիիզզիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննիի  ևև  ՌՌԴԴ  ՍՍիիբբիիրրիի  դդաաշշննաայյիինն  
հհաամմաալլսսաարրաաննիի  հհեետտ  հհաամմաատտեեղղ  ԵԵՊՊՀՀ  ՖՖիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  <<<<ֆֆիիզզիիկկաակկաանն  
էէկկոոլլոոգգիիաայյիի>>>>  մմիիջջաազզգգաայյիինն  հհաամմաատտեեղղ  լլաաբբոորրաատտոորրիիաա  սստտեեղղծծեելլոոււ  մմաասսիինն::  
ՖՖիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՌՌ..  ԱԱվվաագգյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  ՍՍիիբբիիրրիի  
հհաամմաալլսսաարրաաննիի  հհեետտ  ոոււննեեցցաածծ  պպաայյմմաաննաավվոորրվվաածծոոււթթյյոոււննննեերրըը  ևև  սստտեեղղծծվվեելլիիքք  
լլաաբբոորրաատտոորրիիաայյիի  աառռաավվեելլոոււթթյյոոււննննեերրըը:: 

Որոշեցին. - ԵԵՊՊՀՀ  ՖՖիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  սստտեեղղծծեելլ  <<<<ֆֆիիզզիիկկաակկաանն  
էէկկոոլլոոգգիիաայյիի>>>>  մմիիջջաազզգգաայյիինն  հհաամմաատտեեղղ  գգիիտտաահհեետտաազզոոտտաակկաանն  լլաաբբոորրաատտոորրիիաա::  
  

3. Լսեցին. - ԵԵվվրրոոպպաակկաանն  խխոորրհհրրդդաարրաաննիի  պպաատտգգաամմաավվոորր,,  ՀՀաայյաասստտաաննիի  եեվվրրոոպպաակկաանն  
բբաարրեեկկաամմննեերրիի    մմիիջջաազզգգաայյիինն  ՀՀԿԿ--իի  աաննդդաամմ  ՉՉաարրլլզզ  ԹԹեեննննոոքքիինն  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտվվաավվոորր  
դդոոկկտտոորրիի  կկոոչչոոււմմ  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  աաննդդրրաադդաարրձձաավվ  
դդրր..  ԹԹեեննննոոքքիի  հհաայյաաննպպաասստտ  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաաննըը՝՝  շշեեշշտտեելլոովվ,,  ոորր  դդրրաա  հհաամմաարր  ննաա  
դդեեռռ  22000099թթ..  ՀՀՀՀ  ննաախխաագգաահհիի  կկոողղմմիիցց  պպաարրգգևևաատտրրվվեելլ  էէ  <<ՄՄխխիիթթաարր  ԳԳոոշշ>>  մմեեդդաալլոովվ:: 

Որոշեցին. – Չարլզ Թեննոքին շնորհել ԵՊՀ պատվավոր դոկտորի կոչում: 
 
 
 
 

 
 
ԵՊՀ գիտական խորհրդի նախագահ`     Ա. Հ. Սիմոնյան 
 
Գիտական խորհրդի քարտուղար`     Մ. Ա. Սողոմոնյան 
            
02.05.2013թ. 


