
Արձանագրություն №4/2013-2014 

«Երևանի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտական խորհրդի` 2014թ. հունվարի 30-ին տեղի ունեցած թիվ 4 նիստի 

 

 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 66-ը (վաթսունվեց)։  

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..  ՀՀաաղղոորրդդոոււմմ  ԵԵՊՊՀՀ  ռռեեկկտտոորրիի՝՝  ԱԱրրիիզզոոննաա  կկաատտաարրաածծ  աայյցցիի  ըըննթթաացցքքիի  ևև  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  

մմաասսիինն..  զզեեկկ..՝՝  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաանն::  

22..  ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիինն  կկիիցց    <<Հայերենի լեզվավիճակի ուսումնասիրման և 

զարգացման ուղիների մշակման ժամանակավոր հանձնաժողով>> ստեղծելու 

մասին..  զզեեկկ..՝՝  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաանն::  

33..  Հաղորդում ԵԵՊՊՀՀ  հհաավվաատտաարրմմաագգրրմմաանն  փփոորրձձաագգիիտտաակկաանն  զզեեկկոոււյյցցիի  մմաասսիինն. զեկ.՝ 

պրոռեկտոր Ա.Կ. Գրիգորյան  

44..  ԵՊՀ կրթական ծրագրերի հաստատման կարգում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին. զեկ.՝ որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն Ա. Ս. Բուդաղյան:  

55..  ԵՊՀ կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և 

պարբերական վերանայման կարգում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին. զեկ.՝ որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն Ա. Ս. Բուդաղյան:  

66..  Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական 

հարցումների 2012-13 ուստարվա արդյունքների մասին. զեկ.՝ ուսումնամեթոդական 

վարչության պետ Հ.Գ. Ժամհարյան  

77..  ԵՊՀ ՈՒԳԸ 2012-13 ուստարվա գործունեության մասին. զեկ.՝ ՈՒԳԸ նախագահ Մ. 

Մալխասյան  

88..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր  

11..  ՊՊաատտմմոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննոոււմմ  լլրրաացցոոււմմ  կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն  

22..  ԵԵՊՊՀՀ  ՈՈՒՒԳԳԸԸ  գգիիտտաակկաանն  հհոոդդվվաածծննեերրիի  ժժոողղոովվաածծոոււնն  //հհաասսաարրաակկաակկաանն  

գգիիտտոոււթթյյոոււննննեերր//  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  մմաասսիինն::  

33..  ԱԱննգգլլեերրեեննիի  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրոոււթթյյաանն  հհաայյկկաակկաանն  աասսոոցցիիաացցիիաայյիի  <<<<AArrmmeenniiaann  FFoolliiaa  

AAnngglliissttiikkaa>>>>  մմիիջջաազզգգաայյիինն  գգիիտտաակկաանն  հհաաննդդեեսսըը  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  

եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  մմաասսիինն::  

  

  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը։։ 



 

1. Լսեցին.- ՀՀաաղղոորրդդոոււմմ  ԵԵՊՊՀՀ  ռռեեկկտտոորրիի՝՝  ԱԱրրիիզզոոննաա  կկաատտաարրաածծ  աայյցցիի  ըըննթթաացցքքիի  ևև  

աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  մմաասսիինն::  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաանննն  իիրր՝՝  ԱԱրրիիզզոոննաա  կկաատտաարրաածծ  աայյցցիի  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  

հհաաղղոորրդդմմաանն  մմեեջջ  աառռաաննձձննաացցրրեեցց  ԱԱրրիիզզոոննաայյիի  պպեետտաակկաանն//ննաահհաաննգգաայյիինն//  

հհաամմաալլսսաարրաանն  կկաատտաարրաածծ  աայյցցըը::  ԱԱռռաաննձձննաակկիի  ոոււշշաադդրրոոււթթյյաանն  աարրժժաաննաացցրրեեցց  ննշշվվաածծ  

հհաամմաալլսսաարրաաննիի  ֆֆիիննաաննսսաակկաանն  հհոոսսքքեերրիի  պպլլաաննաավվոորրմմաանն  գգոորրծծըըննթթաացցըը՝՝  

եեզզրրաակկաացցննեելլոովվ,,  ոորր  աայյնն  մմեերր  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  բբյյոոււջջեետտաավվոորրմմաանն  գգոորրծծըըննթթաացցիի  հհեետտ  

բբաավվաակկաանն  ննմմաաննոոււթթյյոոււննննեերր  ոոււննիի::  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  եեկկաամմոոււտտննեերրիի  ևև  

ծծաախխսսեերրիի  կկաառռոոււցցվվաածծքքըը՝՝  ըըննդդգգծծեելլոովվ  վվեերրջջիինն  շշրրջջաաննոոււմմ  պպեետտաակկաանն  

ֆֆիիննաաննսսաավվոորրմմաանն  ննվվաազզմմաանն  մմաասսիինն  ըըննդդհհաաննոոււրր  մմիիտտոոււմմըը:: 

Որոշեցին.-  

1. ԵՊՀ ռեկտորի՝ Արիզոնա կատարած այցի ընթացքի և արդյունքների մասին 

հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

2. Լսեցին. - ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիինն  կկիիցց  <<Հայերենի լեզվավիճակի 

ուսումնասիրման և զարգացման ուղիների մշակման ժամանակավոր 

հանձնաժողով ստեղծելու մասին::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաանննն  իիրր  եելլոոււյյթթոոււմմ  ննշշեեցց,,  ոորր  

հհաայյեերրեեննիի    լլեեզզվվաավվիիճճաակկիի  հհաարրցցնն  աաննտտաարրաակկոոււյյսս  մմտտաահհոոգգիիչչ  էէ,,  ևև  աայյսս  հհաարրցցոոււմմ  ԵԵրրևևաաննիի  

պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննըը  լլոոււրրջջ  աաննեելլիիքքննեերր  ոոււննիի,,  իիննչչպպեեսս  ևև  ննեերրոոււժժ՝՝  իիրրաավվիիճճաակկիի  

շշտտկկմմաաննըը  ննպպաասստտեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ::  ԿԿաարրևևոորրեելլոովվ  աայյսս  աառռննչչոոււթթյյաամմբբ  աառռկկաա  խխննդդիիրրննեերրիի  

վվեերրհհաաննոոււմմըը,,  ըըսստտ  ոոլլոորրտտննեերրիի  պպաատտաասսխխաաննաատտոոււ  աաննձձաաննցց  ննշշաաննաակկոոււմմըը  ևև  կկաարրգգաավվոորրմմաանն  

ոոււղղիիննեերրիի  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  աառռաաջջաարրկկոոււթթյյոոււննննեերր  հհաաննդդեեսս  բբեերրեելլըը՝՝  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաանննն  աառռաաջջաարրկկեեցց  

սստտեեղղծծեելլ  գգիիտտխխոորրհհրրդդիինն  կկիիցց  ժժաամմաաննաակկաավվոորր  հհաաննձձննաաժժոողղոովվ::  ՔՔննննաարրկկմմաանն  ըըննթթաացցքքոոււմմ  

ննիիսստտիի  մմաասսննաակկիիցցննեերրըը  աառռաաջջաարրկկեեցցիինն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվիի  կկաազզմմըը:: 

Որոշեցին. –  

1. Ստեղծել Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդին կից 

<<Հայերենի լեզվավիճակի ուսումնասիրման և զարգացման ուղիների 

մշակման ժամանակավոր հանձնաժողով>>՝ հետևյալ կազմով. 

 
1. Ավետիսյան Յուրի Սրապիոնի (նախագահ) – Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ 

2. Սողոմոնյան Մենուա Անդրանիկի (քարտուղար) – ԵՊՀ գիտական քարտուղար 

3. Ավագյան Արծրուն Աբգարի – Հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան 

4. Գասպարյան Սեդա Քերոբի – Անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ 

5. Թելյան Լեոնիդ Գուրգենի – Հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ 

6. Հովսեփյան Լիանա Սամվելի – Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր 

7. Մալխասյան Միքայել Արմենի – ԵՊՀ ՈՒԳԸ նախագահ 

8. Մարտիրոսյան Նաղաշ Նարինբեկի – Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան 

9. Միրզոյան Հրաչիկ Ղազարի - <<Բանբեր Երևանի Համալսարանի>> հանդեսի 

գլխավոր խմբագիր 

10. Մուրադյան Սամվել Պարգևի – Հայ գրականության ամբիոնի վարիչ 

11. Պետրոսյան Վարդան Զորիկի – Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ 

12. Սաքապետոյան Ռուբեն Կարապետի – Հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի վարիչ 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 



3. Լսեցին. Հաղորդում ԵԵՊՊՀՀ  հհաավվաատտաարրմմաագգրրմմաանն  փփոորրձձաագգիիտտաակկաանն  զզեեկկոոււյյցցիի  

մմաասսիինն: Պրոռեկտոր Ա. Գրիգորյանը նշեց, որ ԵՊՀ-ն գտնվում է 

հավատարմագրման այն փուլում, երբ, ինքնագնահատման զեկույցի 

վերաբերյալ փորձագետների ներկայացրած երաշխավորությունների հիման 

վրա անհրաժեշտ է կազմել բարելավման միջոցառումների ժամանակացույց՝ 

նշելով հիմնահարցի արդի վիճակը, պլանավորվող անելիքները, ժամկետները, 

պատասխանատուները, պահանջվող ռեսուրսները և կատարողականի 

ցուցիչները : Ա. Գրիգորյանը նշեց, որ համապատասխան աշխատանքային 

խմբերը մշակել են բարելավման միջոցառումների ժամանակացույցը, որը 

ներկայացվում է գիտական խորհրդի հաստատմանը : 

Որոշեցին. –  
1. Հաստատել ԵՊՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական 

գնահատման երաշխավորությունների իրականացման գործողությունների ծրագիրը: 

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

4. Լսեցին. – ԵՊՀ կրթական ծրագրերի հաստատման և մոնիթորինգի կարգերում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: ԵՊՀ ՈԱԿ տնօրեն Ա. 

Բուդաղյանն ասաց, որ նշված կարգերն ընդունելուց (2011թ.) ի վեր տեղի են ունեցել մի 

շարք գործընթացներ (մասնավորապես՝ ստեղծվել է ԵՊՀ որակի ապահովման 

կենտրոնը, ԵՊՀ և ֆակուլտետային գիտխորհուրդների՝ ՈԱ հանձնաժողովները, տեղի 

է ունեցել ԵՊՀ ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման գործընթացը), 

որոնց բազում ասպեկտներ պետք է արտացոլվեն նշված կարգերում, որոնցում արված 

փոփոխություններն ու լրացումները, նոր խմբագրության տեսքով ներկայացվում է 

գիտխորհրդի հաստատմանը (Ա. Բուդաղյանը նշեց նաև մի քանի այլ 

փոփոխություններ, օրինակ՝ վերանայման ժամկետի երկարացումը 1-ից 2 տարի և 

այլն).  

Որոշեցին. –  

1. Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի կրթական ծրագրերի 

հաստատման կարգը (նոր խմբագրությամբ): 

2. Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի կրթական ծրագրերի 

մոնիթորինգի և վերանայման կարգը (նոր խմբագրությամբ): 

3. Որոշումներն ուժի մեջ են մտնում ընդունման պահից : 

 

5. Լսեցին. - Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցումների 2012-13 ուստարվա արդյունքների մասին: 

Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հ. Գ. Ժամհարյանը ներկայացրեց 2012-13 

ուստարվա ուսանողական հարցումներին ուսանողների մասնակցությունն ըստ 

ֆակուլտետների, հարցման ընդհանուր արդյունքները, դեկանատների 

աշխատակիցների գնահատման արդյունքները, հարցման տեղեկատվական 

հատվածի հարցերն ու դրանց արդյունքները։  

Արտահայտվեցին. – ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, քիմիայի ֆակուլտետի դեկան Տ. Ղոչիկյանը։  

Որոշեցին. – Ընդունել ի գիտություն: 

 



6. Լսեցին. - ԵՊՀ ՈՒԳԸ 2012-13 ուստարվա գործունեության մասին: 

Մ.Մալխասյանը ներկայացրեց ՈւԳԸ կառուցվածքը, կազմակերպված 

միջոցառումները, ուսանողների և ասպիրանտների հաջողությունները 

հանրապետական և միջազգային ծրարգերում, մասնակցությունը գիտաժողովներին 

ու համաժողովներին, հրատարակված գիտական աշխատանքները:  

Արտահայտվեցին. – Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, պրոռեկտոր Գ. Գևորգյանը, պրոռեկտոր Ռ. 

Մարկոսյանը: 

Որոշեցին. -  

1. Ընդունել ի գիտություն: 

7. Լսեցին. –  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր: 

1/ պատմության ֆակուլտետի կանոնադրությունում լրացում կատարելու մասին: 

Գիտքարտուղար Մ. Սողոմոնյանը նշեց, որ, կապված սփյուռքագիտության ամբիոնի՝ Հայ 

բանսիրության ֆակուլտետից պատմության ֆակուլտետ տեղափոխվելու հետ 

անհրաժեշտություն է առաջացել պատմության ֆակուլտետի կանոնադրության հավելվածում 

ավելացնել սփյուռքագիտության ամբիոնը՝ որպես կառուցվածքային ստորաբաժանում: 

Որոշեցին. –  

1. Պատմության ֆակուլտետի կանոնադրությունում կատարել համապատասխան 

փոփոխությունը՝ հավելվածում ավելացնելով սփյուռքագիտության ամբիոնը։ 

2/ ԱԱննգգլլեերրեեննիի  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրոոււթթյյաանն  հհաայյկկաակկաանն  աասսոոցցիիաացցիիաայյիի  <<<<AArrmmeenniiaann  FFoolliiaa  

AAnngglliissttiikkaa>>>>  մմիիջջաազզգգաայյիինն  գգիիտտաակկաանն  հհաաննդդեեսսըը  թթեեկկննաածծոոււաակկաանն  ևև  դդոոկկտտոորրաակկաանն  

աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ոոււ  դդրրոոււյյթթննեերրիի  հհրրաատտաարրաակկմմաանն  

հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  ցցոոււցցաակկոոււմմ  

ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  հհաամմաարր  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  մմաասսիինն::  

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  ԱԱննգգլլիիաակկաանն  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  

աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ՍՍ..  ՔՔ..  ԳԳաասսպպաարրյյաաննըը::    

ՍՍ..  ՔՔ..  ԳԳաասսպպաարրյյաանննն  իիրր  եելլոոււյյթթոոււմմ  ննշշեեցց,,  ոորր  հհաաննդդեեսսիի  հհեեղղիիննաակկոոււթթյյաանն  մմաասսիինն  էէ  

վվկկաայյոոււմմ  աայյնն  հհաաննգգաամմաաննքքըը,,  ոորր  աայյնն  հհրրաատտաարրաակկոողղ՝՝  ԱԱննգգլլեերրեեննիի  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրոոււթթյյաանն  

հհաայյկկաակկաանն  աասսոոցցիիաացցիիաանն  հհաաննդդիիսսաաննոոււմմ  էէ  ԵԵվվրրոոպպաակկաանն  ֆֆեեդդեերրաացցիիաայյիի  աաննդդաամմ::  

ՀՀաաննդդեեսսըը  մմիիջջաազզգգաայյիինն  էէ,,  ոորրիի  կկաազզմմմմաանն  ոոււ  խխմմբբաագգրրմմաանն  գգոորրծծըըննթթաացցոոււմմ  ննեերրգգրրաավվվվաածծ  

եենն  ԵԵՊՊՀՀ--նն,,  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  լլեեզզվվաաբբաաննաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննըը,,  ՄՄոոսսկկվվաայյիի  պպեետտաակկաանն  

հհաամմաալլսսաարրաաննըը,,  ԿԿրրաակկոովվիի  ՅՅաագգեելլոոննյյաանն  ՀՀաամմաալլսսաարրաաննըը,,  ՍՍաարրաագգոոսսաայյիի  ևև  

ՉՉեերրննոոգգոորրիիաայյիի  հհաամմաալլսսաարրաաննննեերրըը::      

  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  --  ԵԵրրաաշշխխաավվոորրեելլ  ԱԱննգգլլեերրեեննիի  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրոոււթթյյաանն  հհաայյկկաակկաանն  

աասսոոցցիիաացցիիաայյիի  <<<<AArrmmeenniiaann  FFoolliiaa  AAnngglliissttiikkaa>>>>  մմիիջջաազզգգաայյիինն  գգիիտտաակկաանն  հհաաննդդեեսսըը՝՝  

ըըննդդգգրրկկեելլոոււ  թթեեկկննաածծոոււաակկաանն  ևև  դդոոկկտտոորրաակկաանն  աատտեեննաախխոոսսոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  

աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  ոոււ  դդրրոոււյյթթննեերրիի  հհրրաատտաարրաակկմմաանն  հհաամմաարր  ըըննդդոոււննեելլիի  պպաարրբբեերրաակկաանն  

գգիիտտաակկաանն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  ցցոոււցցաակկոոււմմ:: 

  

ԵՊՀ գիտական խորհրդի նախագահ`     Ա. Հ. Սիմոնյան 

 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար`     Մ. Ա. Սողոմոնյան 

          05.02.2014թ. 


