
Արձանագրություն №2/2014-2015 

«Երևանի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտական խորհրդի` 2014թ. հոկտեմբերի 28-ին տեղի ունեցած թիվ 2 նիստի 

 

 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 59-ը (հիսունինը)։  

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..  Հաղորդում 2014-15 ուստարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

ընդունելության արդյունքների մասին (Զեկ.՝ պրոռեկտոր Ա. Կ. Գրիգորյան):  

22..  ԵԵՊՊՀՀ--ոոււմմ  դդաասսաավվաաննդդմմաանն  ոորրաակկիի  ևև  աարրդդյյոոււննաավվեետտոոււթթյյաանն  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ոոււսսաաննոողղաակկաանն  

հհաարրցցմմաանն  կկաաննոոննաակկաարրգգոոււմմ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերր  ևև  լլրրաացցոոււմմննեերր  կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն::  

((Զեկ.՝ պրոռեկտոր Ա. Կ. Գրիգորյան))  

33..  ՏՏեեղղեեկկաատտվվոոււթթյյոոււնն  22001133--1144  ոոււսստտաարրվվաա  աարրդդյյոոււննքքննեերրոովվ  ԵԵՊՊՀՀ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  

փփոոխխաատտեեղղմմաանն  ((ռռոոտտաացցիիաա))  մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  ոոււսսոոււմմննաամմեեթթոոդդաակկաանն  վվաարրչչոոււթթյյաանն  պպեետտ  ՀՀ..  

ԳԳ..  ԺԺաամմհհաարրյյաանն))  

44..  Գիտական զեկուցում. <<Քրդական հարցը մերձավորարևելյան արդի 

զարգացումների համատեքստում>> (Զեկ.՝ միջազգային հարաբերությունների 

ամբիոնի դոցենտ Վ.Ս. Պետրոսյան):  

55..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր  

66..11  ԵԵՊՊՀՀ  կկեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  ևև  ննոոււյյնն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  կկեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  

իիննսստտիիտտոոււտտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննննեերրոոււմմ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերր  կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն  

((զզեեկկ..՝՝  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ԳԳ..  ԳԳ..  ԳԳևևոորրգգյյաանն))  

          66..22  ԼԼյյոոււդդմմիիլլաա  ՀՀաարրոոււթթյյոոււննյյաաննիինն  կկիիրրաառռաակկաանն  սսոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  աամմբբիիոոննիի  պպաատտվվաավվոորր      

վվաարրիիչչիի  կկոոչչոոււմմ  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն  

  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը։։ 

 

1. Լսեցին. – Հաղորդում 2014-15 ուստարվա բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքների մասին: Պրոռեկտոր Ա. 

Գրիգորյանը ներկայացրեց մի շարք տվյալներ, այդ թվում՝ առկա ուսուցմամբ 

բակալավրիատի դիմորդների թիվն ըստ Երևանում գործող պետական բուհերի, առկա 

ուսուցմամբ ԵՊՀ բակալավրիատ ընդունված դիմորդների թիվը, տվյալներ /բանակ 

զորակոչվելու, վարձը մուծել-չմուծելու մասին/ 1-ին կուրս ընդունվածների մասին, 

հեռակա ուսուցմամբ ԵՊՀ բակալավրիատ դիմած և ընդունված դիմորդների թվի 



մասին, ինչպես նաև համապատասխան տեղեկատվություն առկա և հեռակա 

ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 1-ին կուրսերի վերաբերյալ:  

 

Որոշեցին. – պրոռեկտոր Ա. Գրիգորյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

2. Լսեցին. - ԵԵՊՊՀՀ--ոոււմմ  դդաասսաավվաաննդդմմաանն  ոորրաակկիի  ևև  աարրդդյյոոււննաավվեետտոոււթթյյաանն  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  

ոոււսսաաննոողղաակկաանն  հհաարրցցմմաանն  կկաաննոոննաակկաարրգգոոււմմ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերր  ևև  լլրրաացցոոււմմննեերր  

կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն: Պրոռեկտոր Ա. Գրիգորյանը, ներկայացնելով 

կանոնակարգում առաջարկվող փոփոխությունները, մասնավորապես նշեց, որ 

ներկայացվում է կանոնակարգի 5-րդ խմբագրումը, որն արդյունք է 

համալսարանի մի շարք վարչական աշխատակիցների, դասախոսների և 

ուսանողների կողմից համատեղ փորձաքննության և փորձարկման: 

Վերախմբագրվել է հարցման թերթիկների հարցաշարը, ինչը փորձարկվել է 

հոգեբանության բաժնի ուսանողների շրջանում:  

Արտահայտվեցին. – Ուսանողական խորհրդի նախագահ Ռ. Քարամյանը 

խնդրեց պարզաբանել կանոնակարգի նախագծի 4.2 կետում տեղ գտած դրույթն 

հարցման արդյունքների ամբիոնային քննարկումներում ուսանողական 

խորհրդի ներկայացուցչի մասնակցության վերաբերյալ : Ա. Գրիգորյանը նշեց, 

որ ամբիոնի վարիչը տեղյակ պահում նիստում տվյալ հարցի քննարկման 

մասին, իսկ ուսանողության ներկայացուցչի մասնակցությունը կամավոր է: 

Հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան Ա. Ավագյանն առաջարկեց 

նախագծի 1.2 կետի ձևակերպումից հանել <<իրավունք>> բառը : Ա. 

Գրիգորյանը պատասխանեց, որ տվյալ ձևակերպումն օրենքի պահանջն է : 

Որոշեցին. –ԵԵՊՊՀՀ--ոոււմմ  դդաասսաավվաաննդդմմաանն  ոորրաակկիի  ևև  աարրդդյյոոււննաավվեետտոոււթթյյաանն  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  

ոոււսսաաննոողղաակկաանն  հհաարրցցմմաանն  կկաաննոոննաակկաարրգգըը  հհաասստտաատտեելլ  ննոորր  խխմմբբաագգրրոոււթթյյաամմբբ: 

 
 

3. Լսեցին. – ՏՏեեղղեեկկաատտվվոոււթթյյոոււնն  22001133--1144  ոոււսստտաարրվվաա  աարրդդյյոոււննքքննեերրոովվ  ԵԵՊՊՀՀ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  

փփոոխխաատտեեղղմմաանն  ((ռռոոտտաացցիիաա))  մմաասսիինն: Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հ. 

Ժամհարյանը ըստ կրթական ծրագրերի ներկայացրեց 2013-14 ուստարվա 

արդյունքներով ԵՊՀ ուսանողների փոխատեղման արդյունքները: 

Որոշեցին. – Հ. Ժամհարյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

4. Լսեցին. - Գիտական զեկուցում. <<Քրդական հարցը մերձավորարևելյան արդի 

զարգացումների համատեքստում>>: Միջազգային հարաբերությունների և 

դիվանագիտության ամբիոնի դոցենտ Վահրամ Պետրոսյանն իր զեկուցման 

մեջ անդրադարձավ քրդական հարցի թեմատիկան շոշափող մի շարք 

խնդիրների, մասնավորապես. Թուրքիայում, Իրաքում, Սիրիայում, Իրանում և 

այլ պետություններում քրդերի ժողովրդագրական վիճակը, ներքրդական 

բաժանումներ ու ինքնության հարցեր, քրդական հարցի ներկա 

զարգացումներ :  

Որոշեցին. – Վ. Պետրոսյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 



 

5. Լսեցին. – ընթացիկ հարցեր 

5.1 լսեցին. - ԵԵՊՊՀՀ  կկեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  ևև  ննոոււյյնն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  

կկեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  իիննսստտիիտտոոււտտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննննեերրոոււմմ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերր  

կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՊՊրրոոռռեեկկտտոորր  ԳԳ..  ԳԳևևոորրգգյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  աառռաաջջաարրկկվվոողղ  

փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհիիմմքքոոււմմ  հհեետտևևյյաալլ  հհաաննգգաամմաաննքքնն  էէ..  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  

լլաաբբոորրաատտոորրիիաաննեերրիի  կկեեննտտրրոոննաացցոոււմմըը  իիննսստտիիտտոոււտտիի  կկաազզմմիի  մմեեջջ՝՝  եերրկկոոււ  

սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմննեերրիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննննեերրոոււմմ  աայյդդ  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմննեերրիի  

գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդննեերրիի  թթվվաակկաազզմմիի  փփոոփփոոխխոոււթթյյաանն  աաննհհրրաաժժեեշշտտոոււթթյյոոււնն  էէ  

աառռաաջջ  բբեերրոոււմմ  ::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ՀՀաասստտաատտեելլ  ԵԵՊՊՀՀ  կկեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  ևև  ննոոււյյնն  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  կկեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  իիննսստտիիտտոոււտտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննննեերրոոււմմ  

աառռաաջջաարրկկվվոողղ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրըը::  

 

5.2 – լսեցին. - ԼԼյյոոււդդմմիիլլաա  ՀՀաարրոոււթթյյոոււննյյաաննիինն  կկիիրրաառռաակկաանն  սսոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  աամմբբիիոոննիի  

պպաատտվվաավվոորր      վվաարրիիչչիի  կկոոչչոոււմմ  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  

հհաակկիիրրճճ  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  ԼԼյյոոււդդմմիիլլաա  ՀՀաարրոոււթթյյոոււննյյաաննիի  վվաասստտաակկըը  սսոոցցիիոոլլոոգգիիաա  

մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյաանն՝՝  ՀՀաայյաասստտաաննոոււմմ  կկաայյաացցմմաանն  ոոււ  զզաարրգգաացցմմաանն,,  իիննչչպպեեսս  ննաաևև  

ԵԵՊՊՀՀ  սսոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  հհիիմմննաադդրրմմաանն  ոոււ  կկաայյաացցմմաանն  գգոորրծծոոււմմ՝՝  ննշշեելլոովվ,,  

ոորր  ԼԼ..  ՀՀաարրոոււթթյյոոււննյյաաննիինն  կկիիրրաառռաակկաանն  սսոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  աամմբբիիոոննիի  պպաատտվվաավվոորր  

վվաարրիիչչիի  կկոոչչոոււմմ  շշննոորրհհեելլըը  ննրրաա  վվաասստտաակկիի  աարրժժաաննիի  գգննաահհաատտաակկաանն  

կկհհաաննդդիիսսաաննաա  ::  ԱԱռռաարրկկոոււթթյյոոււննննեերր  չչհհննչչեեցցիինն  ::  

  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ԼԼյյոոււդդմմիիլլաա  ՀՀաարրոոււթթյյոոււննյյաաննիինն  շշննոորրհհեելլ  ԵԵՊՊՀՀ  կկիիրրաառռաակկաանն  

սսոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  աամմբբիիոոննիի  պպաատտվվաավվոորր  վվաարրիիչչիի  կկոոչչոոււմմ  ::  
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