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.

1. ԵՊՀ ին ստիտուցիոն ալ ին քն ագն ահատման զեկույցի հաստատում (Զեկ.՝ պրոռեկտոր Ա. Կ.
Գրիգորյան):
2. 2013/14 ուստարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի կանոնակարգի հաստատում
(Զեկ.՝ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հ. Գ. Ժամհարյան):
3. 2013/14 ուստարվա հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի կանոնակարգի հաստատում
(Զեկ.՝ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հ. Գ. Ժամհարյան):
4. Հաղորդում ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի գործունեության մասին: (Զեկ.՝
կենտրոնի տնօրեն Լ. Տ. Հակոբյան)
5. Ըն թացիկ հարցեր
1. Հայագիտական հետազոտությունների ին ստիտուտում կազմակերպվող
<Ցեղասպանագիտություն> մագիստրոսական ծրագրի ուսման վարձի չափի
հաստատում:
2. Ըն դհան ուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի և ՌԴ Սիբիրի դաշն ային
համալսարանի հետ համատեղ ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետում <<ֆիզիկական
էկոլոգիայի>> միջազգային համատեղ լաբոր ատո րիա ստեղծելու մասին:
3. Եվրոպական խորհրդարանի պատգ ամավոր, Հայաստան ի եվրոպական
բար եկամների միջազգային ՀԿ-ի ան դամ Չարլզ Թեն նոքին ԵՊՀ պատվավոր
դոկտորի կոչում շն որհելու մասին:

Գիտխորհրդի անդամների կողմից օրակարգի համար այլ հարց չառաջարկվեց և
մասն ակիցն երի բաց քվեարկությամբ ընդունվեց ն իստի օրակարգը։
1. Լսեցին.- ԵՊՀ ին ստիտուցիոնալ ինքնագնահատման զեկույցի հաստատման մասին: Պրոռեկտոր Ա.
Գրիգորյանը նշեց նախապես ԳԽ-ի անդամներին ուղարկված զեկույցի շուրջ կատարվ ած
դիտարկումների բացակայության մասին :
Արտահայտվեցին. – ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը, մինչհամալսարանական կրթության վարչության պետ Վ.
Գալստյանը, կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան Է. Գևորգյանը։

Որոշեցին.- Հաստատել ԵՊՀ ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատման զեկույցը:
2. Լսեցին. - 2013/14 ուստարվա առկա և հեռակ ա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի կանոնակարգի
հաստատման մասին: Հ. Ժամհարյանը նշեց ընդունելության փոփոխվող ժամկետների մասին և
որոշ մասնագիտացումներով ընդունելության կարգի մասին:
Որոշեցին.
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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. - Հայագիտական հետազոտությունն երի ին ստիտուտում կազմակեր պվող
<Ցեղասպան ագիտություն > մագիստրոսական ծրագրի ուսման վարձի չափի
հաստատման մասին: Ռեկտոր Ա. Սիմոնյան ը հիմն ավորեց վարձի 450 հազար դրամ
կազմելու ան հրաժ եշտություն ը: Ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Ռ. Ավագյանն
առաջարկեց ԵՊՀ-ի հ աշվին 2 ան վճար ուսուցմամբ տեղ հատկացն ել (տղաների դեպքում
առանց բան ակից տարկետման իրավուն քի):
Որոշեցին. - <Ցեղասպանագիտություն > մագիստրոսական ծրագրի ուսման
վարձի չափ հաստատել 450 հազար դրամը:

2.

Լսեցին. - Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի և ՌԴ Սիբիրի դաշն ային
համալսարան ի հետ համատեղ ԵՊՀ Ֆի զիկայի ֆակուլտետում <<ֆիզիկական
էկոլոգիայի>> միջազգային համատեղ լաբորատորիա ստեղծելու մասին:
Ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Ռ. Ավագյ ան ը ն երկայացրեց Սիբիրի
համալսարան ի հետ ուն եցած պայմանավորվածությունները և ստեղծվելիք
լաբոր ատորիայի առավ ելությունն երը:
Որոշեցին. - ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետում ստեղծել <<ֆիզիկական
էկոլոգիայի>> միջազգային համատեղ գիտահետազոտական լաբորատորիա:

3.

Լսեցին. - Եվրոպական խորհրդարան ի պատգամավոր, Հայ աստան ի եվրոպական
բարեկամն երի միջազգ ային ՀԿ-ի անդամ Չարլզ Թեն նոքին ԵՊՀ պատվավոր
դոկտորի կոչում շնորհելու մասին: Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը ան դրադարձավ
դր. Թենն ոքի հայան պաստ գործունեության ը՝ շեշտելով, որ դրա համար նա
դեռ 2009թ. ՀՀ նախագահի կողմից պարգևատրվել է <Մխիթար Գոշ> մեդալով:
Որոշեցին. – Չարլզ Թեննոքին շնորհել ԵՊՀ պատվավոր դոկտորի կոչում:

ԵՊՀ գիտական խորհրդի նախագահ`
Գիտական խորհրդի քարտուղար`
02.05.2013թ.

Ա. Հ. Սիմոնյան
Մ. Ա. Սողոմոնյան

