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ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  
2012թ. սեպտեմբերի 28-ի նիստի 

 
Խորհրդի 32 անդամներից ներկա էին 22-ը: Նախագահում էր խորհրդի նախագահ 

Գ. Ղազինյանը, քարտուղարումª խորհրդի քարտուղար Տ. Դավթյանը: Քվորումը 
ստուգելուց հետո խորհրդի նախագահը քվեարկության դրեց օրակարգը, որը 
միաձայն հաստատելուց հետո խորհուրդն անցավ օրակարգի հարցերի քննարկմանը 
(օրակարգը կցվում է): 

 
Օրակարգ. 
1. Գիտական կոչումների շնորհման մասին:  
2. Իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի 2012-2013 ուսումնական տարվա 

աշխատանքային ծրագրի հաստատման մասին (զեկ.` խորհրդի գիտ. քարտուղար, 
դոց. Տ. Դավթյան): 

3. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի հաշվետվությունը 
ուսումնական և գիտագործնական գործունեության մասին (զեկ., ամբիոնի վարիչ, 
դոց. Վ. Քոչարյան): 

4. Իրավագիտության ֆակուլտետում քննությունների և ստուգումների 
անցկացման կարգի մասին (զեկուցողներ` մեթոդխորհրդի նախագահ` դոց. Ա. 
Մարգարյան, գիտքարտուղար` դոց. Տ. Դավթյան): 

5. Իրավագիտության ֆակուլտետի առկա և հեռակա ուսուցմամբ կուրսերում 
մագիստրոսական թեզերի պատրաստման վիճակի մասին (զեկ.` ամբիոնների 
վաիրիչներ):  

6. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում 2012-2013 ուս. տարվա ընդունելության 
արդյունքների մասին (զեկ.` դեկան, պրոֆ. Գ. Ղազինյան) : 

7. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսում կատարվող ավարտական 
աշխատանքների մասին (զեկ.` դեկանի տեղակալ, ի.գ.դ. Հ.Խաչիկյան):  

8. 2012-2013  ուս. տարվա համար անվանական կրթաթոշակների թեկնածուների 
երաշխավորության մասին (զեկ.` դեկանի տեղակալ, ի.գ.դ. Հ.Խաչիկյան):  

9. 2011-2012 ուս տարվա երկրորդ կիսամյակի վերջին լուծարքային շրջանի 
արդյունքների մասին (զեկ.` դեկանի տեղակալ, ի.գ.դ. Հ. Խաչիկյան): 

10. Ընթացիկ հարցեր: 
 
1. ԼՍԵՑԻՆ. Գիտական կոչումների շնորհման մասին (զեկ.` մրցութային 

հանձնաժողովի նախագահ` Ս. Դիլբանդյան): 
1.1. ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մրցութային հանձնաժողովի 

միջնորդությունը քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. 
թեկնածու Աիդա Իսկոյանին պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Տ.Բարսեղյանը, Տ. Դավթյանը, Վ. Քոչարյանը, Ս. 
Առաքելյանը, Ս.Մեղրյանը, Ա.Գաբուզյանը, Գ.Ղազինյանը: 

Գիտական խորհուրդը որոշեց անցկացնել բաց քվեարկություն, որի արդյունքում 
միաձայն բավարարվեց մրցութային հանձնաժողովի միջնորդությունը: 



ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել քվեարկության արդյունքները և միջնորդել ԵՊՀ 
գիտական խորհրդինª քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ, իրավ. 
գիտ. թեկնածու Աիդա Իսկոյանին շնորհել պրոֆեսորի գիտական կոչում: 

1.2. ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մրցութային հանձնաժողովի 
միջնորդությունը քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ, իրավ. գիտ. 
թեկնածու Արփինե Հովհաննիսյանին դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Տ.Բարսեղյանը, Տ. Դավթյանը, Վ. Քոչարյանը, Ս. 
Առաքելյանը, Ս.Մեղրյանը, Ա.Գաբուզյանը, Գ.Ղազինյանը: 

Գիտական խորհուրդը որոշեց անցկացնել բաց քվեարկություն, որի արդյունքում 
միաձայն բավարարվեց մրցութային հանձնաժողովի միջնորդությունը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել քվեարկության արդյունքները և միջնորդել ԵՊՀ 
գիտական խորհրդինª քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ, իրավ. գիտ. 
թեկնածու Արփինե Հովհաննիսյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում: 

2. ԼՍԵՑԻՆ. Իրավա•իտության ֆակուլտետի խորհրդի 2012-2013 ուսումնական 
տարվա աշխատանքային ծրա•րի հաստատման մասին (զեկ.` խորհրդի գիտ. 
քարտուղար, դոց. Տ. Դավթյան): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Տ. Բարսեղյանը, Ա. Իսկոյանը, Ն. Այվազյանը, Ա. Վաղարշյանը, 
Ս. Մեղրյանը, Ա. Գաբուզյանը, Գ. Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել ԵՊՀ իրավա•իտության ֆակուլտետի խորհրդի 2012-2013 
ուսումնական տարվա աշխատանքային ծրագիրը (կցվում է): 

3. ԼՍԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազ•ային իրավունքի ամբիոնի հաշվետվությունը 
ուսումնական և գիտա•ործնական գործունեության մասին (զեկ., ամբիոնի վարիչ, դոց. 
Վ. Քոչարյան): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Տ. Դավթյանը, Ն. Այվազյանը, Ա. Իսկոյանը, Ա. 
Վաղարշյանը, Գ. Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի հաշվետվությունն 
ընդունել ի գիտություն, իսկ հաշվետու ժամանակահատվածում ամբիոնում կատարված 
աշխատանքը գնահատել դրական: 

4. Իրավագիտության ֆակուլտետում քննությունների և ստուգումների անցկացման 
կարգի մասին (զեկուցողներ` մեթոդ. խորհրդի նախագահ` դոց. Ա. Մարգարյան, 
գիտքարտուղար` դոց. Տ. Դավթյան): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Տ. Դավթյանը, Ն. Այվազյանը, Ա. Իսկոյանը, Ա. 
Վաղարշյանը, Գ. Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում քննությունների 
և ստուգումների անցկացման կարգը: 

5. Իրավագիտության ֆակուլտետի առկա և հեռակա ուսուցմամբ կուրսերում 
մագիստրոսական թեզերի պատրաստման վիճակի մասին (զեկ.` ամբիոնների 
վաիրիչներ):  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Տ. Դավթյանը, Տ. Բարսեղյանը, Ն. Այվազյանը, 
Ա. Իսկոյանը, Ա. Վաղարշյանը, Գ. Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հանձնարարել ամբիոններին առաջիկայում ներկայացնել լրացուցիչ 
տեղեկություններ ոչ պատշաճ վիճակում գտնվող աշխատանքների պատրաստման 
հետագա ընթացքի մասին: 

6. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում 2012-2013 ուս. տարվա ընդունելության 
արդյունքների մասին (զեկ.` դեկան, պրոֆ. Գ. Ղազինյան) : 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Լ. Օհանյանը, Ն. Այվազյանը, Տ. Բարսեղյանը, Ա. Գաբուզյանը: 



ՈՐՈՇԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում 2012-2013 ուս. տարվա 
ընդունելության արդյունքների մասին հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

7. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսում կատարվող ավարտական 
աշխատանքների մասին (զեկ.` դեկանի տեղակալ, ի.գ.դ. Հ.Խաչիկյան):  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Տ. Դավթյանը, Ն. Այվազյանը, Ա. Իսկոյանը, Ա. 
Վաղարշյանը, Գ. Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել ավարտական աշխատանքներ գրելու իրավունք 
ստանալու համար միջին որակական գնահատականի նվազագույն շեմը` ըստ 
մասնագիտացումների:   

8. 2012-2013  ուս. տարվա համար անվանական կրթաթոշակների թեկնածուների 
երաշխավորության մասին (զեկ.` դեկանի տեղակալ, ի.գ.դ. Հ.Խաչիկյան):  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Ս. Մեղրյանը, Տ. Դավթյանը, Ն. Այվազյանը, Ա. Իսկոյանը, Ա. 
Վաղարշյանը, Գ. Ղազինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվի առնելով ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած 
գերազանց առաջադիմությունը, իրավագիտության ֆակուլտետի խորհուրդը որպես 
անվանական կրթաթոշակի թեկնածուներ երաշխավորում է հետևյալ ուսանողներին. 

1. Բաբայան Նարինե (մագիստրատուրա 2-րդ կուրս)` Գրիգոր Զոհրապի անվան 
կրթաթոշակ,  

2. Դանիելյան Անի (մագիստրատուրա 1-ին կուրս)` Մխիթար Գոշի անվան 
կրթաթոշակ, 

3. Նաղդալյան Տիգրան (մագիստրատուրա 1-ին կուրս)` ՀՀ սահմանադրական 
իրավունքի կենտրոնի սահմանած Վ. Ներսեսյանցի անվանական կրթաթոշակ: 

9. 2011-2012 ուս տարվա երկրորդ կիսամյակի վերջին լուծարքային շրջանի 
արդյունքների մասին (զեկ.` դեկանի տեղակալ, ի.գ.դ. Հ. Խաչիկյան): 

²ðî²Ð²ÚîìºòÆÜ. Ü. ²Ûí³½Û³ÝÁ, î. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ, ². ì³Õ³ñßÛ³ÝÁ, ê. 
¸ÇÉµ³Ý¹Û³ÝÁ, ê. Ø»ÕñÛ³ÝÁ, î. ¸³íÃÛ³ÝÁ, ¶. Ô³½ÇÝÛ³ÝÁ: 

àðàÞºòÆÜ. 2011-2012 áõë. ï³ñí³ 2-ñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ վերջին ÉáõÍ³ñù³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Õáñ¹áõÙÝ ÁÝ¹áõÝ»É Ç ·ÇïáõÃÛáõÝ: 

10. Ընթացիկ հարցեր  Ատենախոսությունների թեմաների և գիտական 
ղեկավարների թեմաների հաստատման մասին:  

²ðî²Ð²ÚîìºòÆÜ. Ü. ²Ûí³½Û³ÝÁ, î. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ, ². ì³Õ³ñßÛ³ÝÁ, ê. 
¸ÇÉµ³Ý¹Û³ÝÁ, ê. Ø»ÕñÛ³ÝÁ, î. ¸³íÃÛ³ÝÁ, ¶. Ô³½ÇÝÛ³ÝÁ: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել ատենախոսության թեմաներ և գիտական ղեկավարներ:: 
 

 

Խորհրդի նախագահ    Գ. Ղազինյան 

 

Խորհրդի քարտուղար      Տ. Դավթյան 
 
 
 
 

 

 


