ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի
2016թ. հոկտեմբերի 4-ի նիստի
Խորհրդի 42 անդամներից ներկա էին 34-ը: Նախագահում էր խորհրդի նախագահ
դեկան, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, քարտուղարում` խորհրդի քարտուղար Տ.Սուջյանը: Քվորումը
ստուգելուց հետո խորհրդի նախագահը քվեարկության դրեց օրակարգը, որը միաձայն
հաստատելուց հետո խորհուրդն անցավ օրակարգային հարցերի քննարկմանը (օրակարգը
կցվում է):
ՕՐԱԿԱՐԳ
1.

ԵՊՀ

իրավագիտության

ֆակուլտետի

գիտական

խորհրդի

2016-2017

ուսումնական տարվա աշխատանքային ծրագրի հաստատում:
2.

Գիտական հաղորդում:

3.

Անվանական կրթաթոշակների թեկնածուների երաշխավորում:

4.

Մագիստրոսական ծրագրերի հայտերի հաստատում:

5.

Հաղորդում ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ցերեկային ուսուցմամբ

բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունելության
արդյունքների մասին:
6.

Ընթացիկ հարցեր:

1.
ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 2016-2017
ուսումնական տարվա աշխատանքային ծրագրի հաստատում:

Խորհրդի քարտուղար Տ.Սուջյանը ներկայացրեց գիտական խորհրդի 2016-2017
ուսումնական տարվա աշխատանքային ծրագիրը, որով նախատեսված է թվով ինը
հերթական նիստերի անցկացում` ըստ անհրաժեշտության արտահերթ նիստեր
հրավիրելու հնարավորությամբ: Խորհրդի քարտուղարը նշեց, որ նիստերի`
ծրագրված օրակարգն ընդգրկում է գիտական հաղորդումներ, ԵՊՀ իրավագիտության
ֆակուլտետի
ամբիոնների
կողմից
իրենց
գործունեության
վերաբերյալ
հաշվետվությունների ներկայացում, ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների
արդյունքների ամփոփում, ֆակուլտետի ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ
հիմնական հարցերի քննարկում: Խորհրդի քարտուղարն ընդգծեց, որ հաշվի առնելով
գիտական հաղորդումների արդիականությունը 2016-2017 ուսումնական տարում`
պայմանավորված սահմանադրական և դատաիրավական բարեփոխումներով,
ծրագրով նախատեսվել է հրավիրել արտահերթ նիստեր`հատուկ գիտական
հաղորդումների ներկայացման նպատակով:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ն.Այվազյանը, դոց Ս.Մեղրյանը, դեկանի տեղակալ պրոֆ.
Հ.Խաչիկյանը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաստատել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի
2016-2017 ուսումնական տարվա աշխատանքային ծրագիրը:
2.
ԼՍԵՑԻՆ. Գիտական հաղորդում (զեկ.` Սահմանադրական իրավունքի
ամբիոնի դասախոս, դոցենտ Գ.Մուղնեցյանը):
Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, դոցենտ Գ.Մուղնեցյանը գիտական
հաղորդման
շրջանակներում
անդրադարձավ
ՀՀ
արդարդատության
խորհրդի
գործունեության իրավական հիմքերին, խորհրդի` դատավորներին կարգապահական
պատասխանատվության ենթարկելու լիազորության օրենսդրական կանոնակարգման
թերություններին և նշված լիազորության իրացման հետ կապված` գործանականում առկա
խնդիրներին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, դոց. Հ.Ղուկասյանը, պրոֆ. Ա.Գաբուզյանը,
պրոֆ. Ա.Վաղարշյանը, դոց. Ս.Մեղրյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն (հաղորդումը կցվում է):
3.

ԼՍԵՑԻՆ. Անվանական կրթաթոշակների թեկնածուների երաշխավորում:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դոց. Ս.Մեղրյանը, պրոֆ. Ն.Այվազյանը, պրոֆ. Տ.Բարսեղյանը,
պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Ա.Գաբուզյանը, պրոֆ. Հ.Խաչիկյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.Հաշվի առնելով ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած
գերազանց առաջադիմությունը`որպես անվանական կրթաթոշակի թեկնածուներ`
երաշխավորել հետևյալ անձանց.
1.
2.
3.

4.

4.

Ստեփանյան Մարտուն Արթուրի (մագիստրատուրա, 1-ին տարի)`
Մխիթար Գոշի անվան կրթաթոշակ.
Գալստյան Քրիստինե Արտակի (մագիստրատուրա, 1-ին տարի)`
Գրիգոր Զոհրապի անվան կրթաթոշակ.
Թովմասյան Մերի Հրայրի (մագիստրատուրա, 1-ին տարի)` ՀՀ
սահմանադրական իրավունքի կենտրոնի սահմանած Վլադիկ
Ներսեսյանցի անվան կրթաթոշակ.
Մարգարյան Սոնա Գևորգի (բակալավրիատ 4-րդ տարի)` Յուրի
Ղամբարյանի անվան կրթաթոշակ:
ԼՍԵՑԻՆ. Մագիստրոսական ծրագրերի հայտերի հաստատում:

Դոց. Ա.Մարգարյանը, ըստ ամբիոնների, ամփոփ ձևով ներկայացրեց մագիստրոսական
ծրագրերի հաստատման հայտերը: Զեկուցողը նշեց, որ նախորդ տարվա մագիստրոսական
ծրագրերին ավելացվել է ևս մեկը` հետազոտական մագիստրոսական ծրագիրը, իսկ
պետության և տեսություն և սահմանադրական իրավունք մասգիստրոսական ծրագիրը
փոխարիվել էսահմանադրական վերահսկողություն և վարչարարություն ծրագրով: Դոց.
Ա.Մարգարյանը հավելեց, որ վերջնական ուղղումներն անելուց հետո հայտերը մինչև սույն
թվականի հոկտեմբերի 10-ը կներկայացվեն որակի ապահովման կենտրոն:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Դանիելյանը, պրոֆ. Ն.Այվազյանը, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:
5.

ԼՍԵՑԻՆ.

Հաղորդում

ԵՊՀ

իրավագիտության

ֆակուլտետի

ցերեկային

ուսուցմամբ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2016-2017 ուսումնական տարվա
ընդունելության արդյունքների մասին:
Դեկանի տեղակալ, պրոֆ. Հ.Խաչիկյանը ներկայացրեց 2016-2017 ուսումնական տարվա
ընդունելության

արդյունքերը`

առկա

ուսուցմամբ

1-ին

կուրս`

մագիստրատուրա 1-ին կուրս` 57 ուսանող:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Դեկան պրոֆ. Գ.Ղազինյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Խորհրդի նախագահ
Խորհրդի քարտուղար

Գ. Ղազինյան
Տ.Սուջյան

153

ուսանող

և

