
Արձանագրություն 
«Երևանի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտական խորհրդի` 2012թ. մայիսի 31-ին տեղի ունեցած թիվ 4 նիստի 
 
 
Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 68-ը 
(վաթսունութ):  
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..  Ֆակուլտետային կանոնադրությունների հաստատում: (Զեկ.՝ գիտքարտուղար Մ. Ա. 

Սողոմոնյան)   

22..  ԵՊՀ ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգը (նոր խմբագրությամբ) 

հաստատելու մասին (Զեկ.՝ ԵՊՀ գիտական խորհրդի իրավական ակտերի նախագծերի 

մշակման և փորձաքննության հանձնաժողովի նախագահ Գ. Ս. Ղազինյան)   

33..  ԵՊՀ ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգը (նոր խմբագրությամբ) հաստատելու 

մասին (Զեկ.՝ ԵՊՀ գիտական խորհրդի իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և 

փորձաքննության հանձնաժողովի նախագահ Գ. Ս. Ղազինյան)  

44..  ԿԿրրեեդդիիտտաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  ննեերրդդրրոոււմմըը  հհեեռռաակկաա  ոոււսսոոււցցմմաամմբբ  աասսպպիիրրաաննտտոոււրրաայյոոււմմ::  

ԽԽննդդիիրրննեերր  ևև  լլոոււծծոոււմմննեերր::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ԳԳ..  ԳԳ..  ԳԳևևոորրգգյյաանն))  

55..  ԵՊՀ գրադարանային ֆոնդի առկայության և օգտագործման վերաբերյալ հաղորդում: (Զեկ.՝ 

գրադարանի տնօրեն Ե. Ս. Միրզոյան)  

ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր  

66..    ԸԸսստտ  11--իինն  հհաայյտտիի  ԵԵՊՊՀՀ  դդիիմմոորրդդննեերրիի  շշաարրժժիի  մմաասսիինն  ((ԶԶեեկկ..՝՝  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաանն))::  

    

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը:: 

 

1. Գիտխորհրդի անդամները լսեցին ԵՊՀ ֆֆաակկոոււլլտտեետտաայյիինն  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննննեերրիի  

հհաասստտաատտմմաանն  մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  գգիիտտքքաարրտտոոււղղաարր  ՄՄ..  ԱԱ..  ՍՍոողղոոմմոոննյյաանն))::   

ՄՄ..  ՍՍոողղոոմմոոննյյաաննըը  տտեեղղեեկկաացցրրեեցց,,  ոորր  44  ֆֆաակկոոււլլտտեետտննեերրիի  ((իիննֆֆոորրմմաատտիիկկաայյիի  ևև  կկիիրրաառռաակկաանն  

մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի,,  ֆֆիիզզիիկկաայյիի,,  աարրևևեելլաագգիիտտոոււթթյյաանն  ևև  սսոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի))  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննննեերրըը  

դդեեռռևևսս  հհաասստտաատտվվաածծ  չչեենն  ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  կկոողղմմիիցց::  ԱԱրրևևեելլաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  

կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը  քքննննաարրկկվվեելլ  էէ  ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  իիրրաավվաակկաանն  աակկտտեերրիի  

ննաախխաագգծծեերրիի  մմշշաակկմմաանն  ևև  փփոորրձձաաքքննննոոււթթյյաանն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվոոււմմ,,  ևև  հհաաշշվվիի  աառռննեելլոովվ,,  ոորր  աայյդդ  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  խխոորրհհրրդդիի  ևև  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի՝՝  աամմբբիիոոննննեերրիիցց  աառռաաջջաադդրրվվոողղ  ըըննտտրրոովվիի  



աաննդդաամմննեերրիի  հհաամմաամմաասսննոոււթթյյոոււննըը  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյաանն  մմեեջջ  կկոոննկկրրեետտ  թթվվեերրոովվ  էէ  ննեերրկկաայյաացցվվաածծ,,  

աամմբբիիոոննննեերրիի  հհաասստտիիքքաակկաազզմմիի  փփոոփփոոխխոոււթթյյաանն  դդեեպպքքոոււմմ  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը  փփոոխխեելլոոււ  

աաննհհրրաաժժեեշշտտոոււթթյյոոււնն  չչաառռաաջջաացցննեելլոոււ  հհաամմաարր  հհաաննձձննաաժժոողղոովվըը  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը  եետտ  էէ  

ոոււղղաարրկկեելլ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտ::  ՍՍոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը  դդեեռռևևսս  չչիի  

ըըննդդոոււննվվեելլ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  խխոորրհհրրդդոոււմմ::  ՀՀաաննձձննաաժժոողղոովվըը  քքննննաարրկկեելլ  էէ  ԻԻԿԿՄՄ  ևև  ֆֆիիզզիիկկաայյիի  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտննեերրիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննննեերրըը  ևև  մմիիջջննոորրդդոոււմմ  էէ  ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  աառռջջևև՝՝  

հհաասստտաատտեելլոոււ  դդրրաաննքք::  

  ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..--  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  ռռաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՅՅ..  

ԼԼ..  ՎՎաարրդդաաննյյաաննըը::   

Որոշեցին.-  
1. Հաստատել ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիառական մաթեմատիկայի, ԵՊՀ ֆիզիկայի 

ֆակուլտետների կանոնադրությունները: 
2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

   

2. Լսեցին.- ԵՊՀ ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգը (նոր 

խմբագրությամբ) հաստատելու մասին (Զեկ.՝ ԵՊՀ գիտական խորհրդի իրավական 

ակտերի նախագծերի մշակման և փորձաքննության հանձնաժողովի նախագահ Գ. 

Ս. Ղազինյան): 

Գ. Ղազինյանը ներկայացրեց հիմնական այն փոփոխությունները, որոնք տեղ են գտել նոր 

խմբագրությամբ կանոնադրության նախագծում: 

Արտահայտվեցին. – Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Հ.Լ. Սարգսյանը, 

սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան Ա. Ե. Մկրտիչյանը, աշխարհագրության և 

երկրաբանության ֆակուլտետի դեկան Մ. Ա. Գրիգորյանը: 

Որոշեցին.- Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրության 30-րդ 

կետի 7-րդ ենթակետով՝   

1. Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի ֆակուլտետի դեկանի 
ընտրության ընթացակարգը (նոր խմբագրությամբ): 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել 2003թ. դեկտեմբերի 18-ին Երևանի պետական 
համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատված Երևանի պետական 
համալսարանի ֆակուլտետների դեկանների ընտրությունների ընթացակարգը։ 

3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

3. Լսեցին. - ԵՊՀ ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգը (նոր խմբագրությամբ) 

հաստատելու մասին (Զեկ.՝ ԵՊՀ գիտական խորհրդի իրավական ակտերի նախագծերի 

մշակման և փորձաքննության հանձնաժողովի նախագահ Գ. Ս. Ղազինյան): 



Գ. Ղազինյանը ներկայացրեց հիմնական այն փոփոխությունները, որոնք տեղ են գտել նոր 

խմբագրությամբ կանոնադրության նախագծում: Նշվեց, որ ինչպես այս, այնպես էլ նախորդ 

նախագծի վերաբերյալ ֆակուլտետներից ժամանակին առաջարկություններ և 

դիտողություններ չեն կատարվել: 

Արտահայտվեցին. – Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Հ.Լ. Սարգսյանը, 

սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան Ա. Ե. Մկրտիչյանը, աշխարհագրության և 

երկրաբանության ֆակուլտետի դեկան Մ. Ա. Գրիգորյանը, ԵՊՀ միջազգային կրթական 

կենտրոնի տնօրեն Լ.Ա. Շեկյանը: 

Որոշեցին.- Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրության 30-րդ 

կետի 7-րդ ենթակետով՝   

1. Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի ամբիոնի վարիչի ընտրության 

ընթացակարգը (նոր խմբագրությամբ): 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել 2004թ. հունիսի17-ին Երևանի պետական համալսարանի 

գիտական խորհրդի կողմից հաստատված Երևանի պետական համալսարանի 

ամբիոնների վարիչների ընտրությունների ընթացակարգը։ 

3. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 

 

4. Լսեցին. - ԿԿրրեեդդիիտտաայյիինն  հհաամմաակկաարրգգիի  ննեերրդդրրոոււմմըը  հհեեռռաակկաա  ոոււսսոոււցցմմաամմբբ  աասսպպիիրրաաննտտոոււրրաայյոոււմմ::  

ԽԽննդդիիրրննեերր  ևև  լլոոււծծոոււմմննեերր::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ԳԳ..  ԳԳ..  ԳԳևևոորրգգյյաանն)): 

Գ. Գևորգյանը նշեց, որ վերջին ուսումնական տարիներին նկատվում է հեռակա ուսուցմամբ 

հետազոտողի կրթական ծրագրով սովորողների առաջադիմության աճ: Միևնույն ժամանակ, 

հաշվի առնելով նրանց՝ նշված կրթամասով ուսումը մասնագիտական աշխատանքի հետ 

համատեղումը՝ նպատակահարմար է համարվում հեռակա ուսուցման համակարգում 

սովորող ասպիրանտների մանկավարժական պրակտիկայի յուրաքանչյուր տարվա 

կրեդիտները կարելի է փոխարինել այդ տարվա մասնագիտական աշխատանքի վերաբերյալ 

տեղեկանքով: 

Արտահայտվեցին.- ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի 

դեկան Ա. Ա. Սահակյանը, իիննֆֆոորրմմաատտիիկկաայյիի  ևև  կկիիրրաառռաակկաանն  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  

դդեեկկաանն  ՎՎ..  ԺԺ..  ԴԴոոււմմաաննյյաաննըը::  

Որոշեցին.- Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրության 30-րդ կետի 

7-րդ ենթակետով և քննարկելով կրեդիտային համակարգով ասպիրանտուրայում սովորող 

հեռակա ասպիրանտների առաջադիմությունը՝ Երևանի պետական համալսարանի գիտական 

խորհուրդը որոշում է`  

1. <<Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգում 

(հետազոտողի պատրաստման կրթական ծրագիր)>> կատարել հետևյալ փոփոխությունները`  

ա. 2.1.3. կետը լրացնել հետևյալ նախադասություններով.  



«հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող ասպիրանտների մանկավարժական 

պրակտիկայի յուրաքանչյուր տարվա կրեդիտները կարելի է փոխարինել այդ տարվա 

մասնագիտական աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկանքով:  

Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտներին թույլատրել մանկավարժական պրակտիկայի 4 

կրեդիտը փոխարինել 1 (մեկ) տարվա մասնագիտական աշխատանքի վերաբերյալ 

տեղեկանքով»: 

բ. 2.2.1. կետը լրացնել հետևյալ նախադասությամբ.  

«հումանիտար մասնագիտություններով ասպիրանտներին թույլատրել փոխարինել այդ 

տարվա սեմինարների համար նախատեսված 4 կրեդիտը 1 (մեկ) ելույթով գիտաժողովում»:  

2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 
 

55..  ԼԼսսեեցցիինն..--  ԵՊՀ գրադարանային ֆոնդի առկայության և օգտագործման վերաբերյալ հաղորդում: 

(Զեկ.՝ գրադարանի տնօրեն Ե. Ս. Միրզոյան): 

ԵԵ..  ՄՄիիրրզզոոյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  գգրրաադդաարրաաննիի  գգրրաակկաաննոոււթթյյաանն  քքաաննաակկնն  ըըսստտ  տտեեսսաակկննեերրիի  ((գգրրքքեերր,,  

աամմսսաագգրրեերր,,  թթեերրթթեերր  ևև  աայյլլնն)),,  ոորրնն  ըըննդդհհաաննոոււրր  աառռմմաամմբբ  գգեերրաազզաաննցցոոււմմ  էէ  22  մմիիլլիիոոննըը,,  

էէլլեեկկտտրրոոննաայյիինն  ռռեեսսոոււրրսսննեերրըը::  ՆՆեերրկկաայյաացցվվեեցց  գգրրաադդաարրաաննիի  ֆֆոոննդդնն  ըըսստտ  տտեեղղաաբբաաշշխխմմաանն..  

գգրրաապպաահհոոցցննեերր,,  ըըննթթեերրցցաասսրրաահհննեերր,,  աաբբոոննեեմմեեննտտիի  բբաաժժիինն  ևև  աայյլլնն::  ԱԱռռաաննձձիինն  աաննդդրրաադդաարրձձ  

կկաատտաարրվվեեցց  հհննաատտիիպպ,,  հհաազզվվաագգյյոոււտտ  ևև  աարրվվեեսստտիի  գգրրաակկաաննոոււթթյյաանն  բբաաժժննիի  գգրրքքեերրիինն::  ՆՆշշվվեեցցիինն  

հհաամմաալլսսաարրաաննիի  գգրրաադդաարրաաննիի  ֆֆոոննդդիի  հհաամմաալլրրմմաանն  աաղղբբյյոոււրրննեերրըը  ((տտաարրեեկկաանն  հհաամմաալլրրոոււմմըը՝՝  2200  

հհաազզաարր))::  ԽԽոոսսեելլոովվ  գգրրաադդաարրաաննիի  բբաաժժիիննննեերրիի  պպաայյմմաաննննեերրիի  մմաասսիինն՝՝  ԵԵ..  ՄՄիիրրզզոոյյաաննըը  

աառռաաննձձննաապպեեսս  կկաարրևևոորրեեցց  գգրրաապպաահհոոցցննեերրիի  պպաայյմմաաննննեերրիի  բբաարրեելլաավվմմաանն  աաննհհրրաաժժեեշշտտոոււթթյյոոււննըը::  

  

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..--  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  ռռաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՅՅ..  ԼԼ..  

ՎՎաարրդդաաննյյաաննըը,,  հհաայյ  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԱԱ..  ԱԱ..  ԱԱվվաագգյյաաննըը::  

 
Որոշեցին.- Ընդունել ի գիտություն: 

  

ԼԼսսեեցցիինն..--  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր 
  ԸԸսստտ  11--իինն  հհաայյտտիի  ԵԵՊՊՀՀ  դդիիմմոորրդդննեերրիի  շշաարրժժիի  մմաասսիինն  ((ԶԶեեկկ..՝՝  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՀՀ..  ՍՍիիմմոոննյյաանն))::  

ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  գգոոհհոոււննաակկոոււթթյյոոււնն  հհաայյտտննեեցց  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  

աաշշխխաատտաակկիիցցննեերրիի՝՝  դդիիմմոորրդդննեերրիի  հհեետտ  տտաարրվվոողղ  աաշշխխաատտաաննքքննեերրիի  ոորրաակկիիցց՝՝  ննշշեելլոովվ,,  ոորր  

22001122թթ..  մմաայյիիսսիի  3300--իի  դդրրոոււթթյյաամմբբ  11--իինն  հհաայյտտոովվ  ԵԵՊՊՀՀ  դդիիմմոորրդդննեերրիի  թթիիվվըը  կկաազզմմոոււմմ  էէ  55226611,,  

ոորրըը  մմոոտտ  1100  տտոոկկոոսսոովվ  գգեերրաազզաաննցցոոււմմ  էէ  22001100թթ..  ցցոոււցցաաննիիշշըը  ((44880055))::  ՄՄիիևևննոոււյյնն  ժժաամմաաննաակկ  

ռռեեկկտտոորրըը  մմտտաահհոոգգոոււթթյյոոււնն  հհաայյտտննեեցց  բբննաագգիիտտաակկաանն  մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհաաննդդեեպպ  

հհեետտաաքքրրքքրրոոււթթյյաանն  ցցաածծրր  մմաակկաարրդդաակկիի  վվեերրաաբբեերրյյաալլ::  



ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..--  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ԿԿ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը,,  մմիիննչչհհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  կկրրթթոոււթթյյաանն  

վվաարրչչոոււթթյյաանն  պպեետտ  ՎՎ..  ՍՍ..  ԳԳաալլսստտյյաաննըը,,  իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՍՍ..  

ՂՂաազզիիննյյաաննըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..--  ԸԸննդդոոււննեելլ  իի  գգիիտտոոււթթյյոոււնն::  

  

  

 

 

 

 

 

ԵՊՀ գիտական խորհրդի նախագահ`     Ա. Հ. Սիմոնյան 
 
 
 
Գիտական խորհրդի քարտուղար`     Մ. Ա. Սողոմոնյան 
 
           13.06.2012թ. 


