
Արձանագրություն №5 
«Երևանի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտական խորհրդի` 2012թ. հունիսի 28-ին տեղի ունեցած թիվ 5 նիստի 
 
 
Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 61-ը 
(վաթսունմեկ):  
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..  ՊՊրրոոֆֆեեսսոորրիի,,  դդոոցցեեննտտիի  գգիիտտաակկաանն  կկոոչչոոււմմննեերրիի  շշննոորրհհոոււմմ::  (Զեկ.՝ հումանիտար 

մասնագիտությունների գծով մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Գ. Հ. Պետրոսյան, 

բնագիտական մասնագիտությունների գծով մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ա. 

Սահակյան)  

22..  Ֆակուլտետային կանոնադրությունների հաստատում: (Զեկ.՝ գիտքարտուղար Մ. Ա. 

Սողոմոնյան)  

33..  ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի մրցութային ընտրության և պաշտոնների 

տեղակալման ընթացակարգը հաստատելու մասին: (Զեկ.՝ պրոռեկտոր Գ. Գ. Գևորգյան)  

44..  ԵՊՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ 

2011թ. հարցման արդյունքների մասին: (Զեկ.՝ պրոռեկտոր Ա. Կ. Գրիգորյան)  

55..  ԵԵՊՊՀՀ  հհաաննրրաայյիինն  կկաապպեերրիի  ոոլլոորրտտոոււմմ  իիրրաակկաաննաացցվվոողղ  աաշշխխաատտաաննքքննեերրիի    աարրդդիի  վվիիճճաակկըը::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  

հհաասսաարրաակկաայյննոոււթթյյաանն  հհեետտ  կկաապպեերրիի  ևև  լլրրաատտվվոոււթթյյաանն  վվաարրչչոոււթթյյաանն  պպեետտ  ԿԿ..  ՀՀ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաանն))::  

66..  ԵԵՊՊՀՀ  հհաաննրրաայյիինն  կկաապպեերրիի  հհաայյեեցցաակկաարրգգիի  հհաասստտաատտոոււմմ::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ՌՌ..  ԼԼ..  ՄՄաարրկկոոսսյյաանն))  

77..  ՌՌոոմմաաննաագգեերրմմաաննաակկաանն  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  ՄՄիիջջմմշշաակկոոււթթաայյիինն  

հհաաղղոորրդդաակկցցոոււթթյյաանն  աաննգգլլեերրեեննիի  աամմբբիիոոնն  սստտեեղղծծեելլոոււ  մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  ռռոոմմաաննաագգեերրմմաաննաակկաանն  

բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՍՍ..  ԱԱ..  ԱԱբբրրաահհաամմյյաանն))  

88..  ԳԳիիտտաակկաանն  զզեեկկոոււցցոոււմմ..  <<<<ՔՔրրդդաակկաանն  հհաարրցցիի  զզաարրգգաացցոոււմմննեերրըը  ժժաամմաաննաակկաակկիիցց  ԹԹոոււրրքքիիաայյոոււմմ>>>>::  

((ԶԶեեկկ..՝՝  ՄՄիիջջաազզգգաայյիինն  հհաարրաաբբեերրոոււթթյյոոււննննեերրիի  ևև  դդիիվվաաննաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  պպրրոոֆֆեեսսոորր  ՎՎ..  ԱԱ..  

ԲԲաայյբբոոււրրդդյյաանն))  

99..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր  

99..11  ԱԱննգգլլիիաակկաանն  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտ,,  բբ..գգ..դդ..  ՇՇոոււշշաաննիիկկ  ՊՊաարրոոննյյաաննիի  

<<<<PPrraaggmmaattiiccss>>>>  վվեերրտտաառռոոււթթյյաամմբբ  ոոււսսոոււմմննաակկաանն  ձձեեռռննաարրկկըը  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  

եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  մմաասսիինն::    

99..22  ՈՈՒՒԳԳԸԸ  22001111--1122  ոոււսստտաարրվվաա  22--րրդդ  կկիիսսաամմյյաակկիի  բբննաագգիիտտաակկաանն  ևև  հհոոււմմաաննիիտտաարր  

մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյոոււննննեերրոովվ  ոոււսսաաննոողղաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  հհոոդդվվաածծննեերրիի  ժժոողղոովվաածծոոււննեերրըը  

հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  մմաասսիինն::    



99..33  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  ոոււսսաաննոողղաակկաանն  ննպպաասստտննեերրիի,,  պպեետտաակկաանն  ևև  

ննեերրբբոոււհհաակկաանն  կկրրթթաաթթոոշշաակկննեերրիի  հհաատտկկաացցմմաանն  կկաաննոոննաակկաարրգգոոււմմ  լլրրաացցոոււմմ  կկաատտաարրեելլոոււ  

մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ԿԿ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաանն))  

99..44  ԿԿաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերր  կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ԿԿ..  

ԳԳրրիիգգոորրյյաանն))  

  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը:: 

 

1. Լսեցին.- դոցենտի, պրոֆեսորի գիտական կոչումների շնորհման հարցը: Մրցութային 

հանձնաժողովների նախագահներ Գ. Հ. Պետրոսյանը և Ա. Ա. Սահակյանը ներկայացրեցին 

դոցենտի և պրոֆեսորի գիտական կոչում հայցող հավակնորդներին: 

 
Պրոֆեսորի գիտական կոչում հայցող հավակնորդներն էին. 

 Ազգանուն 
անուն 
հայրանուն 

Ամբիոնը, պաշտոնը Գիտ. աստիճանը, շիֆրը, 
մասնագիտությունը 

1. Մարգարով 
Ալեքսանդր 
Ալեքսանդրի 

Քաղաքական ինստիտուտների և 
գործընթացների ամբիոնի 
դոցենտ  

Քաղ. գիտ. դոկտոր /2010/ ԻԳ.00.02- քաղ 
ինստ. և գործընթացներ, դոցենտ /2004/ 

2. Սաֆարյան 
Ալեքսանդր 
Վիլենի 

Թյուրքագիտության ամբիոնի 
վարիչ 

Պատմ. գիտ. թեկնածու /1995/, Է.00.00 – 
պատմություն, դոցենտ /2004/ 

3. Աբաջյան Աննա 
Հենրիկի 

Հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Բանասիր. գիտ. դոկտոր /2007/, Ժ.02.01 – 
հայոց լեզու, դոցենտ /2005/ 

  
Դոցենտի գիտական կոչում հայցող հավակնորդներն էին. 

 Ազգանուն 
անուն 
հայրանուն 

Ամբիոնը, պաշտոնը Գիտ. աստիճանը, շիֆրը, 
մասնագիտությունը 

1. Բալյան Արշակ 
Յուրիի 

Հայ եկեղեցու պատմ և եկեղե-
ցաբան. ամբիոնի ասիստենտ 

Պատմ. գիտ. թեկնածու /2009/ Է. 00.00-
պատմություն 

2. Բարսեղյան 
Լիանա 
Վահրամի 

Անգլերեն լեզվի թիվ 2-րդ 
ամբիոնի ասիստենտ 

Բանասիր. գիտ. թեկն /2003/, Ժ.02.07. – 
գերմանական լեզուներ 

3. Հովսեփյան 
Գոհար 
Սամվելի 

Անգլիական բանասիրության 
ամբիոնի ասիստենտ 

Բանասիր. գիտ. թեկն /2005/, Ժ.02.07. – 
գերմանական լեզուներ 

4. Հարությունյան 
Գոհար 
Ռազմիկի 

Անգլիական բանասիրության 
ամբիոնի ասիստենտ 

Բանասիր. գիտ. թեկն /2009/, Ժ.02.07. – 
գերմանական լեզուներ 

5. Գիրունյան 
Գայանե 
Սուրենի 

Անգլիական բանասիրության 
ամբիոնի ասիստենտ 

Բանասիր. գիտ. թեկն /2005/, Ժ.02.07. – 
գերմանական լեզուներ 

6. Աղաջանյան Հայոց լեզվի ամբիոնի Բանասիր. գիտ. թեկն /1996/, Ժ.02.01. – հայոց 



Զարիկ 
Խաչատուրի 

ասիստենտ լեզու 

7. Հարոյան 
Հովհաննես 
Սամվելի 

ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և 
հեռահաղորդակցության 
ամբիոնի ասիստենտ 

Տեխնիկական գիտ. թեկնածու /2006/ Ա.04.03-
ռադիոֆիզիկա 

8. Թադևոսյան 
Վահե 
Ռազմիկի 

ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և 
հեռահաղորդակցության 
ամբիոնի ասիստենտ 

Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու /2005/ Ա.04.03 - 
ռադիոֆիզիկա 

9. Մինասյան 
Դավիթ Մելսի 

Մեխանիկայի ամբիոնի 
ասիստենտ 

Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու /2002/ Ա. 02.00 - 
մեխանիկա 

 
Թեկնածուներին թույլատրվեց ընտրվելու փակ, գաղտնի քվեարկությամբ: 

Քվեարկությանը մասնակցեցին գիտխորհրդի նիստին ներկա բոլոր 61 անդամները: 
Ստեղծվեց հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով` Հովսեփյան Մուշեղ Մայիսի 
(նախագահ), Զոհրաբյան Էդիկ Արտեմի, Ասատրյան Գառնիկ Սերոբի, Ավագյան Գոռ 
Վահանի, Յավրումյան Տաթևիկ Սասունի: 
 
Պրոֆեսորի կոչում հայցող թեկնածուներն ընտրվեցին փակ, գաղտնի քվեարկությամբ 
հետևյալ ձայներով. 
հ/հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Կողմ  Դեմ  Անվավեր 
1. Մարգարով Ալեքսանդր Ալեքսանդրի 54 7 0 
2. Սաֆարյան Ալեքսանդր Վիլենի 53 8 0 
3. Աբաջյան Աննա Հենրիկի 56 5 0 
 
Դոցենտի կոչում հայցող թեկնածուներն ընտրվեցին փակ, գաղտնի քվեարկությամբ 
հետևյալ ձայներով. 
հ/հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Կողմ  Դեմ  Անվավեր  
1. Բալյան Արշակ Յուրիի 61 0 0 
2. Բարսեղյան Լիանա Վահրամի 61 0 0 
3. Հովսեփյան Գոհար Սամվելի 59 1 1 
4. Հարությունյան Գոհար Ռազմիկի 59 1 1 
5. Գիրունյան Գայանե Սուրենի 60 1 0 
6. Աղաջանյան Զարիկ Խաչատուրի 49 10 2 
7. Հարոյան Հովհաննես Սամվելի 60 1 0 
8. Թադևոսյան Վահե Ռազմիկի 60 1 0 
9. Մինասյան Դավիթ Մելսի 60 1 0 
 

Արտահայտվեցին. – Հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան Ա. Ավագյանը, Հայոց լեզվի 
ամբիոնի վարիչ Լ. Եզեկյանը, հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ Յ. 
Մովսիսյանը, գրադարանի տնօրեն Ե. Միրզոյանը և ՈւԽ անդամ Ն. Մելքոնյանը: 
Որոշեցին.- 1.1. Հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովի ներկայացրած արդյունքները: 

1.2. Վերոնշյալ հավակնորդներին շնորհել համապատասխանաբար պրոֆեսորի 
և դոցենտի գիտական կոչումներ: 

1.3. Տասնհինգ օրվա ընթացքում նրանց գործերը ներկայացնել ՀՀ ԲՈՀ` 
շնորհված գիտական կոչումները հաստատելու և դիպլոմներ տալու համար: 

   



 

2. Լսեցին.- Ֆակուլտետային կանոնադրությունների հաստատում: (Զեկ.՝ գիտքարտուղար Մ. 

Ա. Սողոմոնյան):  

Գիտխորհրդի կողմից հաստատված չէր մնացել արևելագիտության և 

սոցիոլոգիայի ֆակուլտետների կանոնադրությունները: Սոցիոլոգիայի 

ֆակուլտետի խորհրդի նիստ դեռևս չէր կայացել, իսկ արևելագիտության 

ֆակուլտետն իր խորհրդի նիստում ընդունել էր ֆակուլտետի կանոնադրությունը, 

որը արժանացել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի իրավական ակտերի նախագծերի 

մշակման և փորձաքննության հանձնաժողովի հավանությանը: 

Որոշեցին.- Հաստատել ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի կանոնադրությունը: 

 

33..  Լսեցին. - ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի մրցութային ընտրության և 

պաշտոնների տեղակալման ընթացակարգը հաստատելու մասին: (Զեկ.՝ պրոռեկտոր Գ. Գ. 

Գևորգյան): Գ. Գևորգյանը նշեց, որ ընթացակարգի նախագիծը նախապես ուղարկված է 

եղել բոլոր ֆակուլտետներին և գիտական խորհրդի անդամներին: ԵՊՀ հայ 

բանասիրության, արևելագիտության, ռադիոֆիզիկայի և ժուռնալիստիկայի 

ֆակուլտետները հանդես են եկել առաջարկություններով և հարցադրումներով: Գ. 

Գևորգյանը ներկայացրեց նշված առաջարկությունների ընդունված և մերժված լինելու 

հանգամանքները:  

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

ՎՎաարրդդաաննյյաաննըը,,  տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՀՀ..  ՍՍաարրգգսսյյաաննըը  ևև  գգրրաադդաարրաաննիի  տտննօօրրեենն  

ԵԵ..  ՄՄիիրրզզոոյյաաննըը::  ԵԵ..  ՄՄիիրրզզոոյյաանննն  աառռաաջջաարրկկեեցց  խխմմբբաագգրրաակկաանն  ոոււղղղղոոււմմ՝՝  ըըննթթաացցաակկաարրգգիի  2255--րրդդ  

կկեետտոոււմմ  <<<<կկեեննտտ  թթվվոովվ>>>>  բբաառռեերրիիցց  հհեետտոո  աավվեելլաացցննեելլ  <<<<աաննդդաամմննեերրոովվ>>>>  բբաառռըը::  

ԱԱռռաաջջաարրկկոոււթթյյոոււնննն  ըըննդդոոււննվվեեցց  մմիիաաձձաայյնն::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..--  ՀՀաասստտաատտեելլ  ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի մրցութային 

ընտրության և պաշտոնների տեղակալման ընթացակարգը: 

4. Լսեցին. - ԵՊՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության 

վերաբերյալ 2011թ. հարցման արդյունքների մասին: (Զեկ.՝ պրոռեկտոր Ա. Կ. Գրիգորյան): Ա. 

Գրիգորյանը ներկայացրեց հարցումներին մասնակցած շրջանավարտների թիվն ըստ 

ուսումնառության ծրագրերի (բակալավրի և մագիստրոսի), շրջանավարտների դիրքորոշումն 

ուսումնառությունը շարունակելու վերաբերյալ, շրջանավարտների զբաղվածության 

պատկերը, շրջանավարտների բավարարվածությունը կրթական ծրագրերի 

բովանդակությունից, ուսուցման մեթոդաբանությունից և ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպումից, ԵՊՀ-ում ստացած տեսական գիտելիքների գնահատումը, ամփոփիչ 

ատեստավորման օբյեկտիվության գնահատումը, շրջանավարտների դիրքորոշումը 

հաճախած դասընթացների օգտակարության վերաբերյալ, շրջանավարտների դիրքորոշումը  



գիտելիքների գնահատման օբյեկտիվության վերաբերյալ, շրջանավարտների դիրքորոշումը 

պրակտիկաների օգտակարության վերաբերյալ, շրջանավարտների դիրքորոշումը 

մասնագիտական կարողությունների ձեռքբերման վերաբերյալ, շրջանավարտների 

դիրքորոշումը գործնական հմտությունների ձեռքբերման վերաբերյալ, շրջանավարտների 

դիրքորոշումը համալսարանում օտար լեզուների իմացության ապահովման վերաբերյալ, 

շրջանավարտների կարծիքը գիտելիքների գնահատման գործընթացում կոռուպցիայի 

դրսևորումների վերաբերյալ, շրջանավարտների դիրքորոշումը միջնորդությամբ 

գնահատվելու վերաբերյալ և շրջանավարտների՝ ԵՊՀ-ում ստացած կրթությունից 

բավարարվածության վերաբերյալ այլ ցուցանիշներ:  

Արտահայտվեցին – ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը, պրոռեկտոր Գ. Գևորգյանը, սոցիոլոգիայի 

ֆակուլտետի դեկան Ա. Մկրտիչյանը, կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի 

ամբիոնի վարիչ Վ. Հարությունյանը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական 

հետազոտական կենտրոնի գիտական ղեկավար Ս. Շուքուրյանը: 

Որոշեցին. – 1. Ընդունել ի գիտություն: 

2. Հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին հարցումների արդյունքներն ընդհանրապես և 

ֆակուլտետային հարցումների արդյունքները մասնավորապես քննարկել ֆակուլտետների 

գիտական խորհուրդների և ամբիոնների նիստերում և համապատասխան աշխատանքներ 

տանել թերությունների և բացթողումների շտկման ուղղությամբ: 

 

5. Լսեցին. - ԵԵՊՊՀՀ  հհաաննրրաայյիինն  կկաապպեերրիի  ոոլլոորրտտոոււմմ  իիրրաակկաաննաացցվվոողղ  աաշշխխաատտաաննքքննեերրիի    աարրդդիի  

վվիիճճաակկըը::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  հհաասսաարրաակկաայյննոոււթթյյաանն  հհեետտ  կկաապպեերրիի  ևև  լլրրաատտվվոոււթթյյաանն  վվաարրչչոոււթթյյաանն  պպեետտ  ԿԿ..  ՀՀ..  

ԳԳրրիիգգոորրյյաանն))::  ԿԿ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  հհաաննրրաայյիինն  կկաապպեերրիի  հհաասսկկաացցոոււթթաայյիինն  

աապպաարրաատտըը,,  ԵԵՊՊՀՀ  հհաասսաարրաակկաայյննոոււթթյյաանն  հհեետտ  կկաապպեերրիի  ևև  լլրրաատտվվոոււթթյյաանն  վվաարրչչոոււթթյյաանն  կկոողղմմիիցց  

աաննցցկկաացցվվաածծ  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրոոււթթյյոոււննննեերրիի,,  հհեետտաազզոոտտոոււթթյյոոււննննեերրիի  աառռաավվեելլ  կկաարրևևոորր  տտվվյյաալլննեերրըը,,  

հհաամմաալլսսաարրաաննոոււմմ  հհաասսաարրաակկաայյննոոււթթյյաանն  հհեետտ  կկաապպեերրիի  աաշշխխաատտաաննքքննեերրնն  ըըսստտ  հհիիմմննաակկաանն  

ոոլլոորրտտննեերրիի  ((մմաարրքքեեթթիիննգգաայյիինն  մմիիջջոոցցաառռոոււմմննեերր,,  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  ննեերրքքիինն  հհաաղղոորրդդաակկցցոոււթթյյաանն  

բբաարրեելլաավվմմաանննն  ոոււղղղղվվաածծ  աաշշխխաատտաաննքքննեերր,,  ԵԵՊՊՀՀ--իի  ննեերրկկաայյաացցվվաածծոոււթթյյոոււննըը  հհաամմաացցաաննցցոոււմմ,,  

ԶԶԼԼՄՄ--ննեերրիի  հհեետտ  տտաարրվվոողղ  աաշշխխաատտաաննքքննեերրըը,,  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  գգիիտտաակկաանն  ննեերրոոււժժիի  

ննեերրկկաայյաացցոոււմմըը,,  մմիիջջաազզգգաայյիինն  կկաապպեերրիի  պպաատտշշաաճճ  ննեերրկկաայյաացցոոււմմըը,,  կկոոռռոոււպպցցիիաայյիի  դդեեմմ  մմղղվվոողղ  

պպաայյքքաարրիի  լլոոււսսաաբբաաննոոււմմըը,,  եերրկկրրիի  հհաասսաարրաակկաակկաանն  ոոււ  մմշշաակկոոււթթաայյիինն  կկյյաաննքքիինն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  

ննեերրգգրրաավվվվաածծոոււթթյյոոււննըը,,  հհաաննրրաայյիինն  կկաարրծծիիքքիի  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրոոււթթյյոոււննննեերրըը))::   

Արտահայտվեցին. – ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Յ. 

Վարդանյանը, կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնի վարիչ Վ. 

Հարությունյանը, ՈւԽ նախագահ Ց. Ակոպյանը: 

Որոշեցին. – ընդունել ի գիտություն: 

  



   

66..  ԼԼսսեեցցիինն..--  ԵԵՊՊՀՀ  հհաաննրրաայյիինն  կկաապպեերրիի  հհաայյեեցցաակկաարրգգիի  հհաասստտաատտմմաանն  մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  պպրրոոռռեեկկտտոորր  

ՌՌ..  ԼԼ..  ՄՄաարրկկոոսսյյաանն)): Ռ. Մարկոսյանը ներկայացրեց հանրային կապերի հայեցակարգի 

հիմնական դրույթները: Անդրադարձ կատարվեց նպատակներին ու խնդիրներին, 

աշխատանքների կազմակերպմանն ու համակարգմանը, հանրային կապերի 

աշխատանքային ուղղություններին: 

 

Որոշեցին.-  Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի հանրային կապերի 

հայեցակարգը: 

7. Լսեցին. - ՌՌոոմմաաննաագգեերրմմաաննաակկաանն  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտոոււմմ  ՄՄիիջջմմշշաակկոոււթթաայյիինն  

հհաաղղոորրդդաակկցցոոււթթյյաանն  աաննգգլլեերրեեննիի  աամմբբիիոոնն  սստտեեղղծծեելլոոււ  մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  ռռոոմմաաննաագգեերրմմաաննաակկաանն  

բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՍՍ..  ԱԱ..  ԱԱբբրրաահհաամմյյաանն))::  ՍՍ..  ԱԱբբրրաահհաամմյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  

վերջին տարիներին ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի միջմշակութային 

հաղորդակցության բաժնի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացել է: Ֆակուլտետի 

խորհուրդն, ըստ Աբրահամյանի, եկել է եզրակացության, որ համապատասխան ամբիոնի 

ստեղծումը կդյուրացնի միջմշակութային հաղորդակցության բաժնի սպասարկումը և 

կնպաստի դասավանդման որակի բարձրացմանն ու միջմշակութային կապերի ընդլայնմանը: 
Արտահայտվեցին. – Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը, ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի 

ամբիոնի վարիչ Դ. Սեդրակյանը, ՈւԽ նախագահ Ց. Ակոպյանը: 

Որոշեցին. – ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետում ստեղծել 

միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն: 

 

8. Լսեցին. - ԳԳիիտտաակկաանն  զզեեկկոոււցցոոււմմ..  <<<<ՔՔրրդդաակկաանն  հհաարրցցիի  զզաարրգգաացցոոււմմննեերրըը  ժժաամմաաննաակկաակկիիցց  

ԹԹոոււրրքքիիաայյոոււմմ>>>>::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  ՄՄիիջջաազզգգաայյիինն  հհաարրաաբբեերրոոււթթյյոոււննննեերրիի  ևև  դդիիվվաաննաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  

պպրրոոֆֆեեսսոորր  ՎՎ..  ԱԱ..  ԲԲաայյբբոոււրրդդյյաանն))::  ՊՊրրոոֆֆ..  ՎՎ..  ԲԲաայյբբոոււրրդդյյաաննըը  հհաամմաառռոոտտ  աաննդդրրաադդաարրձձ  կկաատտաարրեեցց  

քքրրդդաակկաանն  հհիիմմննաախխննդդրրիի  ծծաագգմմաանն  ևև  զզաարրգգաացցմմաանն  պպաատտմմոոււթթյյաաննըը,,  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  քքրրդդեերրիի  

իիննքքննոորրոոշշմմաանն  խխննդդրրիինն  աառռննչչվվոողղ  մմիիջջաազզգգաայյիինն  իիրրաադդրրոոււթթյյոոււննըը՝՝  հհաաննգգեելլոովվ  հհոոռռեետտեեսսաակկաանն  

գգննաահհաատտոոււմմննեերրիի՝՝  քքրրդդեերրիի՝՝  տտեեսսաաննեելլիի  աապպաագգաայյոոււմմ  ԹԹոոււրրքքիիաայյիիցց  աաննջջաատտվվեելլոոււ  ևև  սսեեփփաակկաանն  

պպեետտաակկաաննոոււթթյյոոււնն  սստտեեղղծծեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ::    

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  ՀՀաայյ  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԱԱ..  

ԱԱվվաագգյյաաննըը,,  ռռաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՅՅ..  ՎՎաարրդդաաննյյաաննըը,,  ժժոոււռռննաալլիիսստտիիկկաայյիի  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՆՆ..  ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաաննըը,,  ՈՈււխխ  ննաախխաագգաահհ  ՑՑ..  ԱԱկկոոպպյյաաննըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն  ––  ըըննդդոոււննեելլ  իի  գգիիտտոոււթթյյոոււնն::  ՆՆիիսստտիի  մմաասսննաակկիիցցննեերրըը  շշննոորրհհաակկաալլոոււթթյյոոււնն  հհաայյտտննեեցցիինն  

պպրրոոֆֆեեսսոորր  ԲԲաայյբբոոււրրդդյյաաննիինն  ննեերրկկաայյաացցվվաածծ  հհեետտաաքքրրքքիիրր  զզեեկկոոււցցմմաանն  հհաամմաարր::  

  

99..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր::  



9.1 ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԱԱննգգլլիիաակկաանն  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտ,,  բբ..գգ..դդ..  ՇՇոոււշշաաննիիկկ  

ՊՊաարրոոննյյաաննիի  <<<<PPrraaggmmaattiiccss>>>>  վվեերրտտաառռոոււթթյյաամմբբ  ոոււսսոոււմմննաակկաանն  ձձեեռռննաարրկկըը  

հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  

ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ բ.գ.դ. Շուշանիկ 

Պարոնյանի <<Pragmatics>> վերտառությամբ ուսումնական ձեռնարկի 

հրատարակման հարցում առկա են ԵՊՀ ռոմանագերմանական 

բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի, մեթոդական խորհրդի և 

անգլիական բանասիրության ամբիոնի դրական եզրակացությունները, 

ինչպես նաև նշված ձեռնարկի վերաբերյալ ստացված դրական 

գրախոսությունները: 

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  --  Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության 

ամբիոնի դոցենտ Շուշանիկ Պարոնյանի <<Pragmatics>> վերտառությամբ 

ուսումնական ձեռնարկը երաշխավորել հրատարակման: 

  

9.2 ԼԼսսեեցցիինն  --  ՈՈՒՒԳԳԸԸ  22001111--1122  ոոււսստտաարրվվաա  22--րրդդ  կկիիսսաամմյյաակկիի  բբննաագգիիտտաակկաանն  ևև  

հհոոււմմաաննիիտտաարր  մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյոոււննննեերրոովվ  ոոււսսաաննոողղաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  

հհոոդդվվաածծննեերրիի  ժժոողղոովվաածծոոււննեերրըը  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  մմաասսիինն::  

ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  աառռկկաա  եենն  ԵՊՀ ՈՒԳԸ հոդվածների 

ժողովածուներում ընդգրկված աշխատանքների հրատարակման վերաբերյալ 

ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների դրական եզրակացությունները: 

Որոշեցին.-  

1. Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերության 2011-12 

ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ժողովածուները (բնական և հասարակական 

գիտություններ) երաշխավորել հրատարակման: 

2. Միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ի առջև՝ նշված ժողովածուները ճանաչել որպես 
թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանության համար ընդունելի 
հոդվածների ժողովածուներ:  

 

99..33  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  ոոււսսաաննոողղաակկաանն  ննպպաասստտննեերրիի,,  

պպեետտաակկաանն  ևև  ննեերրբբոոււհհաակկաանն  կկրրթթաաթթոոշշաակկննեերրիի  հհաատտկկաացցմմաանն  կկաաննոոննաակկաարրգգոոււմմ  

լլրրաացցոոււմմ  կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն::  ((ԶԶեեկկ..՝՝  պպրրոոռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ԿԿ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաանն))::  

ՊՊրրոոռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  ննշշվվաածծ  կկաաննոոննաակկաարրգգիի  վվեերրջջիինն  

փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրիիցց  հհեետտոո  բբաացց  էէ  մմննոոււմմ  աայյնն  հհաարրցցըը,,  ոորր  աայյդդ  կկաաննոոննաակկաարրգգոովվ  

հհաամմաալլսսաարրաաննիի  աաշշխխաատտոողղ--ոոււսսաաննոողղննեերրըը  ևև  աաշշխխաատտոողղննեերրիի  եերրեեխխաա  

ոոււսսաաննոողղննեերրըը  վվաարրձձիի  զզեեղղչչմմաանն  հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււննիիցց  կկաարրոողղ  եենն  օօգգտտվվեելլ  մմիիաայյնն  



ոոււսսոոււմմննաառռոոււթթյյաանն  22--րրդդ  կկիիսսաամմյյաակկիիցց  սսկկսսաածծ,,  իիսսկկ  ննաախխկկիիննոոււմմ  աայյդդ  

հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււննըը  մմշշտտաապպեեսս  տտրրվվեելլ  էէ  ոոււսսոոււմմննաառռոոււթթյյաանն  11--իինն  կկիիսսաամմյյաակկիիցց  

սսկկսսաածծ::  ԱԱյյսս  խխննդդրրիի  լլոոււծծմմաանն  հհաամմաարր  ԱԱ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը  աառռաաջջաարրկկեեցց  կկաատտաարրեելլ  

հհաամմաապպաատտաասսխխաանն  լլրրաացցոոււմմ::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  --    Կանոնակարգի 18-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«18. Առաջին կուրսի ուսանողները, ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման 

իրավունքից կարող են օգտվել միայն ուսումնառության երկրորդ կիսամյակից, 

բացառությամբ 10.9-րդ կետում նախատեսված դեպքերի»։ 

 

9.4 Լսեցին. – Կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու մասին: Զեկ.՝ 

պրոռեկտոր Ա. Կ. Գրիգորյան 

Պրոռեկտոր Ա. Գրիգորյանը նշեց, որ «Երևանի պետական համալսարանի 

համալսարանական կրթության զարգացման բաժին» կառուցվածքային 

ստորաբաժանումը վերակազմավորման եղանակով «Երևանի պետական 

համալսարանի որակի ապահովման կենտրոն»  կառուցվածքային ստորաբաժանման 

վերակազմակերպելու անհրաժեշտությունը բխում է Երևանի պետական 

համալսարանի զարգացման ռազմավարական ծրագրի (2010-2014թթ.) I բ խնդրի 

իրականացման պահանջներից: 

Որոշեցին. -  
1. «Երևանի պետական համալսարանի համալսարանական կրթության 

զարգացման բաժին» կառուցվածքային ստորաբաժանումը վերակազմավորման 
եղանակով վերակազմակերպել «Երևանի պետական համալսարանի որակի 
ապահովման կենտրոն» կառուցվածքային ստորաբաժանման։ 

 
2. Հանձնարարել Երևանի պետական համալսարանի ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորին ՝ երկամսյա ժամկետում Երևանի 

պետական համալսարանի ռեկտորին ներկայացնել կենտրոնի 

կանոնադրության նախագիծը և կառուցվածքը։ 

3. «Երևանի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական վարչության 

համալսարանական կրթության որակի ապահովման և վերահսկման բաժին» 

կառուցվածքային ստորաբաժանումը անվանափոխել «Երևանի պետական 

համալսարանի ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի 

վերահսկման բաժին» կառուցվածքային ստորաբաժանման։ 

 

ԵՊՀ գիտական խորհրդի նախագահ`     Ա. Հ. Սիմոնյան 
 
Գիտական խորհրդի քարտուղար`     Մ. Ա. Սողոմոնյան 
           03.07.2012թ. 


