
Արձանագրություն N 4/145 
ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  2015թ-Ç 

հունիսի 29 -Ç նիստի 

Օրակարգ 

 

1. Դոկտորական ատենախոսության թեմայի հաստատում /զեկ.` դոց. 
Խ.Գալստյան/: 

2. Աշխատությունների հրատարակության երաշխավորության հարցը /զեկ.` 
մեթոդխորհրդի նախագահ Լ. Վարդանյան: 

3. Պրոֆեսորի և դոցենտի թափուր պաշտոնի համար մրցույթի անցկացում / զեկ.` 
դոց. Խ. Գալստյան/: 

4. Ընթացիկ հարցեր. ա/ կուրսային աշխատանքների պաշտպանության 
գրաֆիկների կազմակերպման հարցը. 

 

Խորհուրդը որոշեց. 

1. Հաստատել դոկտորական ատենախոսության հետևյալ թեման.  
ՀՊՏՀ իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի ասիստենտ, տնտ. 
գիտ. թեկնածու Վարդան Աթոյան` §Հանրային քաղաքականության նոր 
սուբյեկտները. §ուղեղային կենտրրոնները¦ քաղաքական գործընթացներում¦ 

Æ¶.00.02 §Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ¦ 

մասնագիտությամբ:   

2. Երաշխավորել տպագրության հետևյալ աշխատանքները. 
ա/ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության 
ամբիոնի դասախոսներ Մ. Մկրտչյանի և Ա. Մարտիրոսյանի “Դրվագներ 
դիվանագիտության պատմությունից” ուսումնական ձեռնարկը 

բ/ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության 
ամբիոնի դասախոս Ա. Աբրահամյանի  “Մասնագիտական հաղորդակցման 
հիմունքներ-1” դասընթացի ծրագիրը 

գ/ Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի դոցենտ Հասմիկ 
Շափաղաթյանի“Քաղաքական սոցիալականացում” դասախոսության նյութերը 

դ/ Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ 
Խ.Գալստյանի “Բանակցային տեխնոլոգիաներ” ուսումնական ձեռնարկը 



ե/ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության 
ամբիոնի դասախոս Գ. Մելիքբաշխյանի  “Մասնագիտական հաղորդակցում” 
դասընթացի ծրագիրը 

զ/ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության 
ամբիոնի դասախոս Ռ. Մելիքյանի  “Մասնագիտական թարգմանություն” 
դասընթացի ծրագիրը 

է/ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության 
ամբիոնի դասախոսներ Ն. Մելքոնյանի և Հ. Չանչուրյանի  “Դիվանագիտական 
գրագրության կազմում” դասընթացի ծրագիրը 

ը/ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության 
ամբիոնի դասախոսներ Մ. Մկրտչյանի և Ա. Մարտիրոսյանի 
“Դիվանագիտական վարվեցողություն-1” դասընթացի ծրագիրը 

թ/ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության 
ամբիոնի դասախոս Ռ. Առուստամյանի “Դիվանագիտական խոսքի 
առանձնահատկությունները” դասընթացի ծրագիրը 

ժ/ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության 
ամբիոնի դասախոսներ Ա. Աբրահամյանի, Գ. Մելիք-Բաշխյանի, Ռ. Մելիքյանի, 
Ա. Մարտիրոսյանի, Մ. Մկրտչյանի, Ն. Մելքոնյանի, Հ. Չանչուրյանի  
“Մասնագիտական դասընթացների /անգլերեն/ մեթոդական ուղեցույցներ” 
ուսումնամեթոդական աշխատանքը: 

3. ա/ Ընտրել հաշվիչ հանձնաժողով և քվեաթերթիկում գրանցել պրոֆեսորի 
պաշտոնի  համար փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հենզել Մանուչարյանի 
անունը: 
բ/ Անցկացնել փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկությունից 
հետո գիտական խորհրդի նիստը հաստատեց հաշվիչ հանձնաժողովի 
հաշվետվությունը, ըստ որի խորհրդի 21 անդամներից քվեարկությանը 
մասնակցել են 17-ը և ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ` 
 Մանուչարյան Հենզել – 17 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա:  

4. ա/ Ընտրել հաշվիչ հանձնաժողով և քվեաթերթիկում գրանցել դոցենտի 
պաշտոնի համար թեկնածուներ ք.գ.թ., դոցենտ Խաչիկ Գալստյանի, փ.գ.թ., 
դոցենտ Լյուդվիգ Վարդանյանի, ք.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Ալեքսանյանի, ք.գ.թ., 
դոցենտ Նարեկ Գալստյանի, ք.գ.թ., դոցենտ Ալեն Ղևոնդյանի, ք.գ.թ., դոցենտ 
Հասմիկ Շափաղաթյանի անունը: 
բ/ Անցկացնել փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի թվեարկությունից 
հետո գիտական խորհրդի նիստը հաստատեց հաշվիչ հանձնաժողովի 



հաշվետվությունը, ըստ որի խորհրդի 21 անդամներից քվեարկությանը 
մասնակցել են 17-ը և ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ` 
 Գալստյան Խաչիկ – 17 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա:  
 Վարդանյան Լյուդվիգ – 17 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 
 Ալեքսանյան Աշոտ – 17 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 
 Գալստյան Նարեկ – 17 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 
 Ղևոնդյան Ալեն – 17 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 
 Շափաղաթյան Հասմիկ – 17 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

 

 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ, պրոֆ.              Գ. Պետրոսյան 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար, դոց.    Խ. Գալստյան   

 

 


