
Արձանագրություն №2/2015-2016 

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի` 2015թ. հոկտեմբերի 22-ին տեղի 

ունեցած թիվ 2 նիստի 

 

 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 67-ը (վաթսունյոթ)։  

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..  ՀՀՀՀ  սսաահհմմաաննաադդրրոոււթթյյաանն  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրիի  ննաախխաագգծծիի  քքննննաարրկկոոււմմ  ((զզեեկկ..  իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՍՍ..  ՂՂաազզիիննյյաանն,,  սսաահհմմաաննաադդրրաակկաանն  իիրրաավվոոււննքքիի  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԳԳ..ԳԳ..  

ԴԴաաննիիեելլյյաանն))::  

22..  ՖՖաակկոոււլլտտեետտննեերրիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննննեերրիի  հհաասստտաատտոոււմմ  ((զեկ. իրավաբանական բաժնի վարիչ 

Ա. Ա. Թադևոսյան))::  

33..  Հաղորդում 2015-16 ուստարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ընդունելության 

արդյունքների մասին  ((զեկ. պրոռեկտոր Ա. Կ. Գրիգորյան))::  

44..  Տեղեկատվություն 2014-15 ուստարվա արդյունքներով ԵՊՀ ուսանողների փոխատեղման 

(ռոտացիա) մասին (զեկ.  ոոււսսոոււմմննաամմեեթթոոդդաակկաանն  վվաարրչչոոււթթյյաանն  պպեետտ  ՀՀ..  ԳԳ..  ԺԺաամմհհաարրյյաանն))::  

55..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր  

55..11..  ՏՏեեսսսսաա  ՀՀոոֆֆմմաաննիինն  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտվվաավվոորր  պպրրոոֆֆեեսսոորրիի  կկոոչչոոււմմ  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն::  

55..22  ԵԵՊՊՀՀ  սսաահհմմաաննաադդրրաակկաանն  իիրրաավվոոււննքքիի  աամմբբիիոոննիի  պպրրոոֆֆեեսսոորր  ՆՆոորրիիկկ  ԱԱյյվվաազզյյաաննիինն,,  աամմբբիիոոննիի  

վվաարրիիչչիի  պպաարրտտաակկաաննոոււթթյյոոււննննեերրըը  վվաայյրր  դդննեելլոոււ  կկաապպաակկցցոոււթթյյաամմբբ  ննոոււյյնն  աամմբբիիոոննիի  պպաատտվվաավվոորր  

վվաարրիիչչիի  կկոոչչոոււմմ  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն::  

  

  ՊՊրրոոռռեեկկտտոորր  ԳԳ..  ԳԳևևոորրգգյյաանննն  աառռաաջջաարրկկեեցց  օօրրաակկաարրգգոոււմմ  ննեերրաառռեելլ  ննաաևև  ԵԵՊՊՀՀ  դդաասսաախխոոսսննեերրիի  

տտաարրբբեերրաակկվվաածծ  հհաավվեելլաավվճճաարրիի  ննոորր  կկաարրգգիի  մմշշաակկմմաանն  ննպպաատտաակկոովվ  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  

ժժաամմաաննաակկաավվոորր  հհաաննձձննաաժժոողղոովվ  սստտեեղղծծեելլոոււ  հհաարրցցըը::  ԳԳիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդըը  հհաավվաաննոոււթթյյոոււնն  տտվվեեցց  ԳԳ..  

ԳԳևևոորրգգյյաաննիի  աառռաաջջաարրկկիինն::  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  

չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը։։ 

 

 

1. Լսեցին. – ՀՀՀՀ  սսաահհմմաաննաադդրրոոււթթյյաանն  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրիի  ննաախխաագգծծիի  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  

ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիինն  հհաայյտտննեեցց,,  ոորր  ՀՀՀՀ  սսաահհմմաաննաադդրրոոււթթյյաանն  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրիի  

ննաախխաագգծծիի  ննեերրկկաայյաացցոոււմմըը  ևև  մմեեկկննաաբբաաննոոււթթյյոոււննննեերրըը  կկրրոոււմմ  եենն  իիրրաազզեեկկմմաանն  բբննոոււյյթթ,,  ոորրպպեեսսզզիի  

ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրըը  հհաարրցցիի  շշոոււրրջջ  իիրրեեննցց  դդիիրրքքոորրոոշշոոււմմննեերրնն  աավվեելլիի  հհսստտաակկ  

պպաատտկկեերրաացցննեելլոոււ  հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււնն  ոոււննեեննաանն::  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  զզեեկկոոււցցմմաանն  հհաամմաարր  աամմբբիիոոննիի  

մմոոտտ  հհրրաավվիիրրեեցց  սսաահհմմաաննաադդրրոոււթթյյաանն  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրիի  ննաախխաագգծծիի  մմշշաակկմմաանն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվիի  

աաննդդաամմննեերր,,  իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՍՍ..  ՂՂաազզիիննյյաաննիինն  ևև  սսաահհմմաաննաադդրրաակկաանն  



իիրրաավվոոււննքքիի  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԳԳ..  ԲԲ..  ԴԴաաննիիեելլյյաաննիինն::  ԲԲաաննաախխոոսսննեերրնն  իի  սսկկզզբբաաննեե  հհաայյտտննեեցցիինն,,  ոորր,,  

կկաապպվվաածծ  սսաահհմմաաննաադդրրոոււթթյյաանն  եերրկկոոււ՝՝  քքաաղղաաքքաակկաանն  ևև  իիրրաավվաակկաանն  բբոովվաաննդդաակկոոււթթյյոոււննննեերրիի  

աառռկկաայյոոււթթյյաանն  հհեետտ,,  աաննդդրրաադդաառռննաալլոոււ  եենն  մմիիաայյնն  իիրրաավվաակկաանն  բբոովվաաննդդաակկոոււթթյյաաննըը,,  աառռաաջջաարրկկվվոողղ  

փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրըը  գգննաահհաատտեելլոովվ  իիրրաավվաակկաաննոոււթթյյաանն  ոոււ  սսաահհմմաաննաադդրրաակկաաննոոււթթյյաանն  դդիիրրքքեերրիիցց::  

ԳԳ..  ՂՂաազզիիննյյաաննիի  մմեեկկննաաբբաաննոոււթթյյոոււննննեերրըը  հհիիմմննաակկաաննոոււմմ  վվեերրաաբբեերրոոււմմ  էէիինն  մմաարրդդոոււ  իիրրաավվոոււննքքննեերրիի  

ևև  դդաատտաակկաանն  իիշշխխաաննոոււթթյյաանն  հհեետտ  կկաապպվվաածծ  դդրրոոււյյթթննեերրիինն::  ՆՆաա,,  մմաասսննաավվոորրաապպեեսս,,  ննշշեեցց,,  ոորր  

գգոորրծծոողղ  սսաահհմմաաննաադդրրոոււթթյյաանն  հհեետտ  հհաամմեեմմաատտ  աառռաաջջաարրկկվվոողղ  ննաախխաագգիիծծնն  աավվեելլիի  շշաատտ  էէ  

կկաաննոոննաակկաարրգգմմաանն  եեննթթաարրկկոոււմմ  բբաազզմմաաբբննոոււյյթթ  իիրրաավվաահհաարրաաբբեերրոոււթթյյոոււննննեերր,,  ոորրիի  ննպպաատտաակկնն  էէ  

օօրրեեննսսդդրրաակկաանն  մմաակկաարրդդաակկոոււմմ  շշեեղղոոււմմննեերրիի  ևև  բբաացցեերրիի  հհննաարրաավվոորրիիննսս  քքիիչչ  

հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււննննեերր  թթոողղննեելլըը::  ՆՆաախխաագգծծիի  22--րրդդ՝՝  մմաարրդդոոււ  իիրրաավվոոււննքքննեերրիի  գգլլխխիի  աառռննչչոոււթթյյաամմբբ,,  

ԳԳ..  ՂՂաազզիիննյյաաննըը  ննկկաատտեեցց,,  ոորր  աավվեելլիի  ըըննդդլլաայյննվվոոււմմ  ևև  ոորրոոշշաակկիիաացցվվոոււմմ  էէ  իիրրաավվոոււննքքիի  

գգեերրաակկաայյոոււթթյյաանն  սսկկզզբբոոււննքքիի  դդրրոոււյյթթըը..  մմաարրդդըը  դդիիտտաարրկկվվոոււմմ  էէ  ոորրպպեեսս  բբաարրձձրրաագգոոււյյնն  աարրժժեեքք,,  

ննաախխաագգիիծծըը  մմաարրդդոոււ  իիրրաավվոոււննքքննեերրիի  ևև  աազզաատտոոււթթյյոոււննննեերրիի  ծծաավվաալլնն  աայյննքքաանն  էէ  մմեեծծաացցննոոււմմ,,  ոորր  

դդրրաաննցց  սսաահհմմաաննաափփաակկմմաանն  հհաամմաարր  շշաատտ  լլոոււրրջջ  հհիիմմքքեերր  աաննհհրրաաժժեեշշտտ  կկլլիիննեենն::  ՄՄաասսննաագգիիտտաակկաանն  

տտեեսսաաննկկյյոոււննիիցց  գգննաահհաատտաակկաանն  տտրրվվեեցցիինն  աայյդդ  գգլլխխիի՝՝  կկյյաաննքքիի,,  քքաաղղաաքքաակկաանն  աապպաասստտաաննիի,,  

բբննաակկաարրաաննիի  աաննձձեեռռննմմխխեելլիիոոււթթյյաանն,,  ցցոոււցցմմոոււննքք  տտաալլոոււ  պպաարրտտաակկաաննոոււթթյյոոււննիիցց  աազզաատտվվեելլոոււ  

իիրրաավվոոււննքքննեերրիի  ևև  աայյլլ  դդրրոոււյյթթննեերրիինն::  ԳԳ..  ՂՂաազզիիննյյաաննըը  դդրրաակկաանն  գգննաահհաատտեեցց  աայյնն,,  ոորր  ննաախխաագգծծոոււմմ  

աառռկկաա  եենն  դդաատտաակկաանն  իիշշխխաաննոոււթթյյաանն  աաննկկաախխոոււթթյյոոււննըը  եերրաաշշխխաավվոորրոողղ  լլոոււրրջջ  հհիիմմքքեերր::  

ԱԱրրդդաարրաադդաատտոոււթթյյաանն  մմաարրմմիիննննեերրիի  ձձևևաավվոորրմմաանն  ննեերրկկաայյիիսս  կկաարրգգըը  ևև  ննրրաաննցց  ննեերրկկաայյաացցվվոողղ  

պպաահհաաննջջննեերրըը  ննեերրկկաայյոոււմմ  լլիիաարրժժեեքք  չչեենն  աապպաահհոովվոոււմմ  աայյդդ  աաննկկաախխոոււթթյյոոււննըը::  ԴԴաատտաակկաանն  

իիշշխխաաննոոււթթյյաանն  աաննկկաախխոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխիիքքննեերրիիցց  եենն  դդաատտաավվոորրննեերրիինն  աառռաաջջաադդրրվվոողղ  

պպաահհաաննջջննեերրըը,,  ոորրոոննքք  ննաախխաագգծծոոււմմ  հհսստտաակկ  եենն  ևև  աաննհհրրաաժժեեշշտտ  ծծաավվաալլոովվ  ննեերրկկաայյաացցվվաածծ::  

ԲԲաաննաախխոոսսիի  կկաարրծծիիքքոովվ,,  աայյդդոոււհհաաննդդեերրձձ,,  վվեերրաապպաահհոոււմմոովվ  կկաարրեելլիի  էէ  մմոոտտեեննաալլ  վվճճռռաաբբեեկկ  

դդաատտաարրաաննիի  ննաախխաագգաահհիի  ըըննտտրրոոււթթյյաանն  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  դդրրոոււյյթթիինն..  աայյնն,,  ոորր  վվճճռռաաբբեեկկ  դդաատտաարրաաննիի  

ննաախխաագգաահհիի  ևև  դդաատտաավվոորրննեերրիի  թթեեկկննաածծոոււննեերրիինն  ԲԲաարրձձրրաագգոոււյյնն  դդաատտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդըը  

ննեերրկկաայյաացցննոոււմմ  էէ  ԱԱզզգգաայյիինն  ԺԺոողղոովվիի  հհաասստտաատտմմաաննըը  //ոորրըը  քքաաղղաաքքաակկաանն  մմաարրմմիինն  էէ//,,  դդրրաաննոովվ  

քքաաղղաաքքաակկաաննաացցվվոոււմմ  էէ  բբաարրձձրրաագգոոււյյնն  աատտյյաաննիի  ըըննտտրրոոււթթյյոոււննըը::  ԴԴաատտաակկաանն  իիշշխխաաննոոււթթյյաանն  

աաննկկաախխոոււթթյյաանն  մմյյոոււսս  եերրաաշշխխիիքքննեերրիի  թթվվոոււմմ  ԳԳ..  ՂՂաազզիիննյյաաննըը  կկաարրևևոորրեեցց  բբոոլլոորր  դդաատտաարրաաննննեերրիի  

ննաախխաագգաահհննեերրիի  ըըննտտրրոովվիիոոււթթյյաանն  հհաաննգգաամմաաննքքըը:: 

Իր ելույթում Գ. Դանիելյանը հիմնականում կանգ առավ կառավարման խորհրդարանական 

ձևի իրավական դիտանկյունների վրա: Ըստ բանախոսի՝ խորհրդարանական 

մեծամասնության անհրաժեշտությունը վիճահարույց չի համարվել, խնդիրը կայանում է 

միայն դրա ձևավորման ձևերի ու սկզբունքների մեջ: Այս տեսանկյունից առաջընթաց կարող 

է արձանագրվել այն առումով, որ կոալիցիաները կձևավորվեն ընտրական օրենսգրքի 

դրույթների համաձայն, ինչը նշանակում է, որ գործընթացին իրավական կարգավորում է 

տրվում, ուստի խիստ քչանում են հայեցողությունների և կամայականությունների 

հնարավորությունները: Բացի այդ, ըստ Գ. Դանիելյանի, այնքանով, որքանով նախատեսվում 

է, որ ընտրական օրենսգիրքն ունենա սահմանադրական օրենքի կարգավիճակ, ինչը 

համեմատաբար մեծ քվե է պահանջում, քաղաքական փոքրամասնությունները ևս մեծացնում 

են գործընթացի վրա ազդեցության իրենց հնարավորությունները: 

Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը շնորհակալություն հայտնեց բանախոսներին՝ նախագծի՝ առավել 

հնչեղ դրույթները ներկայացնելու և մեկնաբանելու համար:  

Որոշեցին. – Գ. Ղազինյանի և Գ. Դանիելյանի զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն:: 

 

2. Լսեցին. – Ֆակուլտետների կանոնադրությունների հաստատման մասին : 

Իրավաբանական բաժնի վարիչ Ա. Թադևոսյանը, մասնավորապես նշեց, որ 

գիտական խորհրդի սեպտեմբերի 24-ի նիստում հաստատվել էր ԵՊՀ ֆակուլտետի 

օրինակելի կանոնադրությունը, որի հիման վրա համալսարանի 19 

ֆակուլտետներից 17-ի պարագայում մշակվել են ֆակուլտետային 

կանոնադրությունները և համապատասխան գիտական խորհուրդների նիստերում 



ընդունվել: Որոշ ֆակուլտետների կանոնադրություններում 

իրավահարաբերությունների կարգավորման առավել բացված դրույթներ են 

զետեղված, որոնք, սակայն չեն հակասում օրինակելի կանոնադրությանը: Ռեկտոր 

Ա. Սիմոնյանն առաջարկեց քվեարկությամբ հաստատել 17 ֆակուլտետների 

(բացառությամբ ռադիոֆիզիկայի և աստվածաբանության ֆակուլտետների) 

կանոնադրությունները : Քվեարկությունն անցավ միաձայն : 

Որոշեցին. – հաստատել ԵՊՀ 17 ֆակուլտետների կանոնադրությունները : 

3. Լսեցին. – Հաղորդում 2015-16 ուստարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

ընդունելության արդյունքների մասին ::  ՊՊրոռեկտոր Ա. Կ. Գրիգորյանը 

մասնավորապես նշեց, որ ընդունելության մակարդակը և բնագիտական և սոցիալ-

տնտեսագիտական ու հումանիտար ֆակուլտետներում նախորդ ուստարվա 

համեմատ նվազել է: Բնագիտական ֆակուլտետներում սովորում է համալսարանի 

ուսանողական կազմի 30 տոկոսը, այն դեպքում, երբ դրանցից երկուսում՝ 

մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ու աշխարհագրության և երկրաբանության 

ֆակուլտետներում կան ոչ բնագիտական մասնագիտություններ: Առաջին կուրս 

ըդնունված դիմորդների մեջ գործերը ետ վերցրած և բանակ զորակոչված 

ուսանողների թիվը կազմել է 215 : Նվազել է հեռակա ուսուցման համակարգ 

դիմորդների և ընդունվածների թիվը, ինչը, մագիստրատուրայի պարագայում, ի 

թիվս այլ հանգամանքների, հիմնականում պայմանավորված է եղել 2014-1155  

ոոււսստտաարրվվաա  բբաակկաալլաավվրրիիաատտիի  աավվաարրտտաակկաանն  կկոոււրրսսեերրիի  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  խխիիսստտ  ցցաածծրր  

թթվվաաքքաաննաակկոովվ  ::  ԱԱյյդդ  տտեեսսաաննկկյյոոււննիիցց  մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաա  ըըննդդոոււննվվաածծ  665555  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  

թթիիվվըը  կկաարրեելլիի  էէ  գգոոհհաացցոոււցցիիչչ  հհաամմաարրեելլ,,  քքաաննզզիի  աակկննկկաալլիիքքննեերրնն  աավվեելլիի  քքիիչչ  էէիինն,,  ըըննդդ  

ոորրոոււմմ,,  աայյդդ  665555  ոոււսսաաննոողղննեերրիիցց  440000--ըը  սսոովվոորրոոււմմ  եենն  պպեետտաակկաանն  պպաատտվվեերրիի  

շշրրջջաաննաակկննեերրոոււմմ  ::  ԱԱյյսսպպիիսսոովվ,,  22001155--1166  ոոււսստտաարրոոււմմ  բբաակկաալլաավվրրիիաատտ  ևև  

մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաա  ըըննդդոոււննվվաածծ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  թթիիվվըը  կկաազզմմեելլ  էէ  44336622,,  ննաախխոորրդդ  

ոոււսստտաարրվվաա  55338811--իի  դդիիմմաացց,,  տտաարրբբեերրոոււթթյյոոււննըը  կկաազզմմոոււմմ  էէ  11000000  ::  ԻԻսսկկ  ԵԵՊՊՀՀ  

ոոււսսաաննոողղաակկաանն  ոողղջջ  կկաազզմմիի,,  ննեերրաառռյյաալլ  ԻԻջջևևաաննիի  մմաասսննաաճճյյոոււղղիի,,  թթիիվվըը  կկաազզմմեելլ  էէ  1199775577  

ոոււսսաաննոողղ  ::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  աայյսս  աամմեեննըը  թթեեևև  կկաաննխխաատտեեսսեելլիի  էէրր,,  

սսաակկաայյնն  փփաասստտնն  աայյնն  էէ,,  ոորր  հհիիմմննաակկաաննոոււմմ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  վվճճաարրոովվիի  

ծծաառռաայյոոււթթյյոոււննննեերրիիցց  ձձևևաավվոորրվվոողղ  եեկկաամմոոււտտննեերրիի  պպաարրաագգաայյոոււմմ  ննմմաանն  ննվվաազզոոււմմըը  

տտաագգննաապպաալլիի  էէ,,  ոոււսստտիի  աաննհհրրաաժժեեշշտտ  էէ  աաշշխխաատտաաննքքննեերր  տտաաննեելլ  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  աայյլլ  

վվճճաարրոովվիի  ծծաառռաայյոոււթթյյոոււննննեերրիի  թթիիվվնն  ոոււ  ծծաավվաալլըը  մմեեծծաացցննեելլոոււ  ոոււղղղղոոււթթյյաամմբբ  ::  ԱԱյյսս  

տտեեսսաաննկկյյոոււննիիցց  ռռեեկկտտոորրըը  կկաարրևևոորրեեցց  հհաատտկկաապպեեսս  աարրտտաասսաահհմմաաննցցիի  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  

թթվվիի  աաճճըը,,  իիննչչըը,,  հհաաննրրաակկաացցաարրաաննիի  կկաառռոոււցցմմաանն  պպաարրաագգաայյոոււմմ  դդրրաակկաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերր  

կկտտաա  :: 

Որոշեցին. – Ա. Գրիգորյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

 

4. Լսեցին. - Տեղեկատվություն 2014-15 ուստարվա արդյունքներով ԵՊՀ ուսանողների 

փոխատեղման (ռոտացիա) մասին: Ոււսսոոււմմննաամմեեթթոոդդաակկաանն  վվաարրչչոոււթթյյաանն  պպեետտ  ՀՀ..  ԳԳ..  

ԺԺաամմհհաարրյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  փփոոխխաատտեեղղոոււմմննեերրնն  ըըսստտ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտննեերրիի՝՝  իիրր  եելլոոււյյթթոոււմմ 

նշելով մագիստրատուրայի ցածր ընդունելության պարագայում որոշ 

մասնագիտությունների գծով նույնիսկ մի քանի անվճար տեղերի թափուր մնալու 

մասին : Հ. Ժամհարյանը, մասնավորապես անդրադարձավ նաև 

մագիստրատուրայում ՄՈԳ-երի բարձր մակարդակի պահպանման խնդրին՝ 

շեշտելով դրա բացասական ազդեցությունը ռոտացիայի գործընթացի վրա: Նրա 



խոսքով, ֆակուլտետներում հաճախ հետևություններ չեն անում՝ գնահատման 

կարգը ավելի պատշաճ կազմակերպելու հարցում:  

Որոշեցին. – Հ. Ժամհարյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

 

Ընթացիկ հարցեր 

5.1 Լսեցին. – Գերմանացի հայագետ, Հայոց Ցեղասպանության մասնագետ, Բեռլինի Ազատ 

համալսարանի նախկին գիտական աշխատող Տեսսա Հոֆմանին Երևանի պետական 

համալսարանի պատվավոր պրոֆեսորի կոչում շնորհելու մասին: Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը 

մասնավորապես նշեց, որ Գերմանացի հայագետ, սոցիոլոգ, ցեղասպանագետ Տեսսա 

Հոֆմանը մեծ ներդրում ունի Հայոց Ցեղասպանության ճանաչման գործում ինչպես գիտական 

հրապարակումների միջոցով խնդիրը միջազգային գիտական հանրությանը ներկայացնելու, 

այնպես էլ հասարակական շրջանկներում խնդրի առնչությամբ լուրջ քննարկումներ 

նախաձեռնելու տեսանկյունից: Նրա ողջ գիտակրթական կարիերան կապված է 

հայագիտության ու Հայոց Ցեղասպանության ուսումնասիրությունների հետ: Հայոց 

Ցեղասպանությանը նվիրված բազմաթիվ մենագրությունների, գիտական հոդվածների, 

գիտական զեկուցումների հեղինակ է: Լայն է նրա զեկուցումների աշխարհագրությունը՝ 

Տոկիո, Բրյուսել, Երևան, Փարիզ, Վիեննա և այլուր: Իր աշխատանքներում նա ոչ միայն 

փաստում է Հայոց Ցեղասպանության եղելությունը, այլև գիտականորեն հիմնավորում այդ 

ողբերգության ճանաչումն ու դատապարտումը՝ նոր ցեղասպանությունները կանխելու 

տեսանկյունից: Հոֆմանն առանձնակի շեշտում է Հայոց Ցեղասպանության իրականացման 

գործում կայսերական Գերմանիայի մեղսակցության հանգամանքը և իր բազմաթիվ 

ելույթներում շեշտում հենց Գերմանիայի պարտականության կարևորությունը՝ ճանաչելու, 

դատապարտելու Ցեղասպանությունը և ջանքեր գործադրելու, որ մյուս պետությունները ևս 

դա անեն: Հոֆմանը մի քանի ուսումնասիրություններ նվիրել է նաև ներկայիս Թուրքիայում 

ապրող հայ ազգային փոքրամասնության խնդիրներին՝ հանդես գալով հայանպաստ 

գնահատականներով: 1979թ.-ից նա հանդիսանում է «Սպառնալիքի տակ գտնվող 

ժողովուրդների պաշտպանության ընկերություն» միջազգ. իրավապաշտպան 

կազմակերպության նախագահության անդամ և համակարգող խմբի ղեկավար, որի 

շրջանակներում էլ հանդես է գալիս Թուրքիայի և միջազգային հանրության 

կողմից Օսմանյան կայսրությունում 1915-ի Հայոց Ցեղասպանության ճանաչման պահանջով։ 

Տեսսա Հոֆմանին ԵՊՀ պատվավոր պրոֆեսորի կոչում շնորհելը նախ կլինի ԵՊՀ-ի 

երախտագիտության արտահայտություն, երկրորդ, քանզի նա տարիքային պատճառով այլևս 

չի կարող դասավանդել Բեռլինի Ազատ Համալսարանում, ապա ԵՊՀ պատվավոր պրոֆեսորի 

կոչումը նրան հնարավորություն կտա հանդես գալու հայանպաստ հրապարակումներով 

բուհական գիտական հանդեսներում:    

  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  --  Գիտության և կրթության բնագավառում բացառիկ ձեռքբերումների, Հայոց 

Ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման գործում նշանակալի ավանդի և Երևանի 

պետական համալսարանի հետ բազմամյա բեղուն համագործակցության համար, հայագետ, 

Հայոց Ցեղասպանության մասնագետ, Բեռլինի Ազատ համալսարանի նախկին գիտական 

աշխատող, դոկտոր Տեսսա Հոֆմանին շնորհել Երևանի պետական համալսարանի 

պատվավոր պրոֆեսորի կոչում:  

  

55..22  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր Նորիկ Անուշավանի 

Այվազյանին նույն ամբիոնի պատվավոր վարիչի կոչում շնորհելու մասին: Ռեկտոր Ա. 

Սիմոնյանը նշեց, որ Նորիկ Այվազյանը 1989թ.-ից գրեթե 25 տարի ղեկավարել է 

սահմանադրական իրավունքի ամբիոնը: Այդ տարիների ընթացքում ամբիոնը ուսումնական 

գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանը զուգահեռ ակտիվորեն մասնակցել է 

հանրապետությունում իրականացվող սահմանադրաիրավական բարեփոխումներին: 

Ամբիոնի ղեկավարման տարիներին Ն. Այվազյանի կողմից պատրաստվել են մոտ երեք 



տասնյակ գիտնականներ, ինչպես նաև հրատարակվել են բուհական դասագրքեր և 

արժեքավոր մենագրություններ: Ռեկտորը նշեց, որ ամբիոնի վարիչի լիազորությունները 

վայր դնելու կապակցությամբ իրավագիտության ֆակուլտետը միջնորդում է Ն. Այվազյանին 

շնորհել սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի պատվավոր վարիչի կոչում, ինչը լիովին 

համապատասխանում է ԵՊՀ պատվավոր կոչումների և պարգևների շնորհման 

կանոնակարգի դրույթներին: Քվեարկությունն անցավ միաձայն: 

Որոշեցին. - Ամբիոնի վարիչի լիազորությունները վայր դնելու կապակցությամբ ԵՊՀ 

սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր, իրավագիտության դոկտոր Նորիկ 

Անուշավանի Այվազյանին շնորհել նույն ամբիոնի պատվավոր վարիչի կոչում: 

 

5.3 Լսեցին. - ԵԵՊՊՀՀ  դդաասսաախխոոսսննեերրիի  տտաարրբբեերրաակկվվաածծ  հհաավվեելլաավվճճաարրիի  ննոորր  կկաարրգգիի  մմշշաակկմմաանն  

ննպպաատտաակկոովվ  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  ժժաամմաաննաակկաավվոորր  հհաաննձձննաաժժոողղոովվ  սստտեեղղծծեելլոոււ  մմաասսիինն::  

ՊՊրրոոռռեեկկտտոորր  ԳԳ..  ԳԳևևոորրգգյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  կկաապպվվաածծ  ԵԵՊՊՀՀ  22001166--2200թթթթ..  զզաարրգգաացցմմաանն  ռռաազզմմաավվաարրաակկաանն  

ծծրրաագգրրիի  ննոորր  պպաահհաաննջջննեերրիի  կկեեննսսաագգոորրծծմմաանն  հհեետտ՝՝  աաննհհրրաաժժեեշշտտոոււթթյյոոււնն  կկաա  հհիիմմննոովվիինն  

վվեերրաաննաայյեելլ  ԵԵՊՊՀՀ--ոոււմմ  դդաասսաախխոոսսննեերրիի  տտաարրբբեերրաակկվվաածծ  հհաավվեելլաավվճճաարրիի  կկաարրգգըը::  ԱԱյյնն  վվեերրաաննաայյեելլոոււ  

ևև  ննոորր  կկաարրգգ  մմշշաակկեելլոոււ  ննպպաատտաակկոովվ  աաննհհրրաաժժեեշշտտ  էէ  սստտեեղղծծեելլ  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  

ժժաամմաաննաակկաավվոորր  հհաաննձձննաաժժոողղոովվ::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  գգիիտտխխոորրհհրրդդիինն  դդիիմմեեցց  

ժժաամմաաննաակկաավվոորր  հհաաննձձննաաժժոողղոովվ  սստտեեղղծծեելլոոււ  ևև  դդրրաա  աաննդդաամմննեերրիի  թթեեկկննաածծոոււննեերր  աառռաաջջաադդրրեելլոոււ  

աառռաաջջաարրկկոովվ::  ԱԱռռաաջջաադդրրվվեեցցիինն  99  թթեեկկննաածծոոււննեերր::  ՔՔվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  հհաասստտաատտվվեեցց  հհաաննձձննաաժժոողղոովվիի  

ձձևևաավվոորրոոււմմնն  ոոււ  ննրրաա  կկաազզմմըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  --  Ստեղծել Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի՝ ԵՊՀ 

դասախոսների տարբերակված հավելավճարի նոր կարգի մշակման ժամանակավոր 

հանձնաժողով՝ հետևյալ կազմով. 

 

1. Գևորգյան Գեղամ Գրիգորի – գիտական քաղաքականության և միջազգային 

համագործակցության գծով պրոռեկտոր, 

2. Գրիգորյան Ալեքսանդր Կոնստանտինի – ուսումնական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր, 

3. Մարկոսյան Ռուբեն Լևոնի – ուսանողների, շրջանավարտների և 

հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր, 

4. Ավետիսյան Արմեն Ռուդոլֆի – արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

5. Ժամհարյան Հրանտ Գևորգի – ուսումնամեթոդական վարչության պետ, 

6. Թադևոսյան Արմեն Աղամի – իրավաբանական բաժնի վարիչ, 

7. Վարդանյան Իշխան Վոլոդյայի – գիտակազմակերպչական բաժնի վարիչ, 

8. Ավագյան Ռոլանդ Մամիկոնի – ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան, 

9. Մնացականյան Հայկ Գերասիմի – ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչ: 

  

  

Գիտական խորհրդի նախագահ`     Ա. Հ. Սիմոնյան 

 

 

 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար`     Մ. Ա. Սողոմոնյան 

            

27.10.2015թ. 


