
Արձանագրություն  N8 

Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 

23.06.2017թ. նիստի 

Օրակարգ 

 

1. Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի թափուր տեղերի 

համար հայտարարված մրցույթ: 

2. Ընթացիկ հարցեր: 

Նիստին մասնակցում էին գիտխորհրդի 32 անդամներից 24-ը: 

 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ` ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլիական բանասիրության, 

Անգլերենի թիվ 1 և 2, Ռոմանական բանասիրության, Թարգմանության տեսության և 

պրակտիկայի, Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի, Ֆրանսիական 

բանասիրության, Գերմանական բանասիրության ամբիոնների պրոֆեսորների, 

դոցենտների, ասիստենտների, դասախոսների թափուր թափուր տեղերի ընտրության 

հարցի վերաբերյալ զեկույց ներկայացրեց մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Ա. 

Չուբարյանը: Նա նշեց, որ մանրամասն ուսումնասիրել է 41 թեկնածուների տվյալները, 

որոնցից 40-ը մրցութային հանձնաժողովի կողմից դրական են գնահատվել: Դրական են 

նաև ամբիոնների կողմից նրանց տրված երաշխավորությունները, բացի Տաթևիկ 

Սիմոնյանից: Վերջինս դիմել է Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտի 

թափուր պաշտոնի համար, բայց ամբիոնը բացասական կարծիք է ներկայացրել: Ա. 

Չուբարյանը փաստեց, որ Տ. Սիմոնյանը, որը լեզվի ուսուցման մասնավոր կենտրոնի 

տնօրեն է, մագիստրոսական կոչումը ստացել է արտասահմանյան գրականություն 

մասնագիտությունից, իսկ թեկնածուական թեզի մասնագիտացումը վերաբերում է հայ և 

արտասահմանյան գրականություն մասնագիտացմանը: Բացի այդ՝ 2013 թվականից 

ցայսօր գիտական որևէ գործունեություն չի իրականացրել և որևէ գիտական աշխատանք 

չի հրատարակել: Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ մեթոդ խորհուրդը նույնպես, ինպես և 

Անգլիական բանասիրության ամբիոնը չի կարող դրական եզրակացություն տալ տվյալ 

թեկնածուին:      

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ելույթ ունեցողներ Շ. Պարոնյանը, Յու. Գաբրիելյանը, Զ. Հարությունյանը, Հ. 

Բաղդասարյանը նշեցին, որ հավանական չէ, որ Անգլերեն լեզու և գրականություն 

մասնագիտությունից միայն բակալավրի կոչում ունեցող մասնագետը կարող է հավակնել 

Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտի պաշտոնին: Թեկնածուի 

բացակայությամբ, բաց քվեարկությամբ գիտխորհրդի 24 անդամները իրենց կարծիքը 

հայտնեցին, որ Ս. Սիմոնյանի թեկնածությունն այդուհանդերձ պետք է դնել քվեարկության, 



որպեսզի փակ քվեարկությամբ գիտխորհուրդը կարողանա արտահայտել իր օբյեկտիվ 

կարծիքը: 

    

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Ընտրել հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝ Զ. Հարությունյան /հանձնաժողովի 

նախագահ/, Ռ. Ղազարյան /հանձնաժողովի անդամ/, Մ. Անդրեասյան /հանձնաժողովի 

անդամ/:  

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Փակ, գաղտնի քվեարկությունից հետո հաշվիչ հանձնաժողովը ներկայացրեց ընտրության 

արդյունքներները, որի հիման վրա 22 դեմ, 2 կողմ ձայներով Տ. Սիմոնյանը չընտրվեց 

Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտի պաշտոնում, իսկ դիմած 

պաշտոններում ընտրված համարվեցին հետևյալ թեկնածուները. 

1. Չուբարյան Աստղիկ  Անգլիական բանասիրության ամբիոնի  պրոֆ. 

2. Հարությունյան Նարինե Միջմշակութային հաղորդակց. անգլերենի ամբիոնի պրոֆ.       

3. Գասպարյան Նարինե  Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

4. Կիրակոսյան Տաթևիկ  Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

5. Մադոյան Գոհար  Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

6. Վարդանյան Երվանդ  Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ   

7. Մադոյան Արփինե  Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

8. Քոչունց Կարինե   Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

9. Մկրյան Նաիրա   Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստետ  

10. Հովհաննիսյան Հասմիկ  Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

11. Կարապետյան Լիլի   Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

12. Մարգարյան Արուս   Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

13. Հակոբյան Աննա   Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

14. Ոսկանյան Անահիտ  Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի ասիստենտ   

15. Գրիգորյան Շուշիկ  Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի ասիստենտ   

16. Հայրապետյան Նաիրա  Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դոցենտ    

17. Խաչատրյան Վերոնիկ  Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ     

18. Սարոյան Սաթենիկ  Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ  

19. Կարապետյան Մարինա Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտ    

20. Հովակիմյան Լուսիկ  Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտ    

21. Պապոյան Աննա  Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտ      

22. Բուռնազյան Իրինա  Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտ   

23. Բոստանջյան Լուսինե  Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս     

24. Ամիրյան Աննա   Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս     

25. Սարգսյան Լուսինե  Թարգմ. տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի ասիստենտ   

26. Բագումյան Լուսինե  Թարգմ. տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դասախոս  

27. Գրիգորյան Գայանե  Թարգմ. տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դասախոս 

28. Հակոբյան Գայանե  Թարգմ. տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դասախոս   

29. Ազիզբեկյան Զարուհի  Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս   

30. Արսենյան Անի   Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս   

31. Կուբանյան Աննա  Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

32. Ոսկանյան Զարուհի  Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ   

33. Ազրոյան Աննա   Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս   

34. Կիրակոսյան Մարինե  Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս     

35. Եփրեմյան Մարիաննա  Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս     

36. Օհանյան Մարիաննա  Միջմշակ. հաղորդակց. անգլերենի ամբիոնի ասիստենտ 

37. Խաչատրյան Արմինե  Միջմշակ. հաղորդակց. անգլերենի ամբիոնի ասիստենտ 

38. Ղալթախչյան Սիրանուշ Միջմշակ. հաղորդակց. անգլերենի ամբիոնի ասիստենտ   



39. Առաքելյան Զարուհի  Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

40. Խանոյան Նելլի   Գերմանական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ 

 

3. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

Որոշեցին՝  

 Միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին Արտասահմանյան բ.գ.թ., դոց. Անուշ Սեդրակյանին տալ Ժ.01.07 Արտասահմանյան 

գրականություն մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսությունների գիտական ղեկավարման 

իրավունք:   

 Հաստատել Ռուս-հայկական /սլավոնական/ համալսարանի հայցորդ Աննա Հայրապետյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեման հետևյալ ձևակերպմամբ՝ «Семантика и прагматика синтаксических редупликаций в 

современном английском языке» /«Հարակրկնավոր շարահյուսական միավորների իմաստաբանական-

գործաբանական արժեքը ժամանակակից անգլերենում»/՝ Ժ.02.07 «Ռոմանագերմանական լեզուներ 

/անգլերեն/» մասնագիտությամբ և գիտական ղեկավար նշանակել բ.գ.թ, պրոֆ. Ա. Չուբարյանին: 

 Հաստատել ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասպիրանտ Ռիմա Ազատյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեման հետևյալ ձևակերպմամբ՝ «Անուղղակիության լեզվական դրսևորումը անգլերեն 

գիտական և գեղարվեստական խոսքում»՝ Ժ.02.07 «Ռոմանագերմանական լեզուներ /անգլերեն/» 

մասնագիտությամբ և գիտական ղեկավար նշանակել բ.գ.թ, պրոֆ. Ա. Չուբարյանին: 

 

 

 

Գիտխորհրդի նախագահ`       Ս. Աբրահամյան 

Գիտխորհրդի քարտուղար`      Գ. Մուրադյան 

23 հունիսի 2017թ. 

 

 


