
Արձանագրություն 
Երևանի պետական համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  

2017թ. փետրվարի 2-ի թիվ 2 նիստի 
  

  Օրակարգում ներառված էր 4 հիմնական հարց. 
 
1. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում: 

 
2. Է. Մինասյանի ներկայացումը ուսանողների շրջանում անցկացված հարցումների 

արդյունքների մասին: 
  
3. Ամբիոնների վարիչների հաղորդումները մագիստրոսական ծրագրերի մասնագրերի 

վիճակի մասին: 
  
4. Ընթացիկ հարցեր:  
 

1.  1-ին հարցի վերաբերյալ զեկուցեց ֆակուլտետի դեկան Է. Մինասյանը: Նա 
ներկայացրեց քննաշրջանի արդյունքները ըստ բաժինների և ըստ կուրսերի: 
Դասախոսների ուշադրությունը հրավիրեց կատարված փոփոխությունների վրա: 
Միաժամանակ, նա առաջարկեց ուշադրություն դարձնել հատկապես 
արտագրությունների հնարավորությունները բացառելուն: 

 
2. Է. Մինասյանը ներկայացրեց ուսանողության շրջանում անցկացված հարցումների 

արդյունքները` ընդհանուր: Ավելի մանրամասն հարցը չքննարկվեց, քանի որ 
արդյունքներն արդեն փոխանցվել են ամբիոններին, որտեղ պետք է անցկացվեն նիստեր, 
քննարկվեն արդյունքները, կոնկրետ դասախոսների հետ կապված եթե խնդիրներ կան, 
դրանք նույնպես քննարկել ամբիոններում: 

 
3. Դեկանի տեղակալ Վ. Հակոբյանը մեկ անգամ ևս ներկայացրեց մասնագրերի հետ 

կապված խնդիրները: Նշվեց, որ դրանք պարտադիր պետք է արվեն սահմանվար 
ժամկետներում և ըստ սահմանված ձևաթղթերի ու պահանջների: 

4. Ընթացիկ հարցեր. ամբիոնների վարիչները ըստ ամբիոնների նիստերի 
արդյունքների, հաջորդաբար զեկուցեցին ընթացիկ հարցերի մասին.  

 
4.1 Լսեցին Հայոց պատմության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին տարվա 

ասպիրանտ Գայանե Սլավիկի Հովհաննիսյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, Հայոց 
պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, պ. գ. դ., պրոֆ. Ա. Ե. Մովսիսյանը:  

Որոշեցին` 
1. Հայոց պատմության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ  

Գայանե Սլավիկի Հովհաննիսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման  



հաստատել ‘’Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական պատկերը 1918-1988թթ.’’ 
վերնագրով (Է. 00.01 ‘’Հայոց պատմություն’’ մասնագիտություն): 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել պ. գ. դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Ա. Ա. 
Մելքոնյանին: 
 
4.2 Լսեցին – Հայոց պատմության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին տարվա 

ասպիրանտ Մարիամ Միշայի Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և 
գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

 
Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, Հայոց 

պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, պ. գ. դ., պրոֆ. Ա. Ե. Մովսիսյանը:  
Որոշեցին` 

1. Հայոց պատմության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ  
Մարիամ Միշայի Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման  
հաստատել ‘’Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնի սփյուռքի թեմերը 1921-1941թթ.’’ 
վերնագրով (Է. 00.01 ‘’Հայոց պատմություն’’ մասնագիտություն): 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել պ. գ. դ., պրոֆ. Ա. Ս. Վիրաբյանին: 
 
4.3 Լսեցին – Սփյուռքագիտության ամբիոնի առկա ուսուցման առաջին տարվա 

ասպիրանտ Նարինե Մյասնիկի Նուշերվանյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, 
Սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ պ. գ. դ. Ա. Ս. Եղիազարյանը:  

Որոշեցին` 
1. Սփյուռքագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ 

Նարինե Մյասնիկի Նուշերվանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման  
հաստատել ‘’Հայկական սփյուռքի ձևավորման գործընթացը (1920-30-ական թթ.)’’ 
վերնագրով (Է. 00.01 ‘’Հայոց պատմություն’’ մասնագիտություն): 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանին: 
 

 
4.4 Լսեցին – Սփյուռքագիտության ամբիոնի առկա ուսուցման առաջին տարվա 

ասպիրանտ Մայրանուշ Գեղամի Պողոսյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, 
Սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ պ. գ. դ. Ա. Ս. Եղիազարյանը:  

Որոշեցին` 
1. Սփյուռքագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ 

Մայրանուշ Գեղամի Պողոսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման  
հաստատել ‘’Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի հայկական 
ընկերության գործունեությունը 1944-64թթ.’’ վերնագրով (Է. 00.01 ‘’Հայոց 
պատմություն’’ մասնագիտություն): 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել պ. գ. դ., պրոֆ. Վ. Թունյանին: 



 
4.5 Լսեցին – Մշակութաբանության  ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին 

տարվա ասպիրանտ Արմինե Տիգրանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և 
գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

 
Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, 

Մշակութաբանության  ամբիոնի վարիչ պ. գ. դ., պրոֆ. Հ. Լ. Պետրոսյանը:  
Որոշեցին` 

1. Մշակութաբանության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին տարվա 
ասպիրանտ Արմինե Տիգրանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման  
հաստատել ‘’Մշակութային ժառանգության պահպանությունը. տեսական 
մոտեցումները, միջազգային փորձը և հայաստանյան գործընթացները’’ 
վերնագրով (Թ. 00.06 ‘’Մշակութաբանություն’’ մասնագիտություն): 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել պ. գ. դ., պրոֆ. Հ. Լ. Պետրոսյանին: 
 

 
4.6 Լսեցին – Մշակութաբանության  ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին 

տարվա ասպիրանտ Անի Նազարյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և 
գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

 
Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, 

Մշակութաբանության  ամբիոնի վարիչ պ. գ. դ., պրոֆ. Հ. Լ. Պետրոսյանը:  
 
Որոշեցին` 

1. Մշակութաբանության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին տարվա 
ասպիրանտ Անի Նազարյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման  
հաստատել ‘’Մշակութային ժառանգությունը Շիրակի մարզի թանգարաններում. 
պահպանություն, հետազոտություն, հանրահռչակում’’ վերնագրով (Թ. 00.06 
‘’Մշակութաբանություն’’ մասնագիտություն): 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել պ. գ. թ., դոց. Հ. Վ. Պիկիչյանին: 
 

4.7 Լսեցին – Մշակութաբանության  ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին 
տարվա ասպիրանտ Արևիկ Հարությունյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, 
Մշակութաբանության  ամբիոնի վարիչ պ. գ. դ., պրոֆ. Հ. Լ. Պետրոսյանը:  

Որոշեցին` 
1. Մշակութաբանության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին տարվա 

ասպիրանտ Արևիկ Հարությունյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման  
հաստատել ‘’ՀՀ-ում իրականացվող զարգացման ծրագրերի մշակութային 
համատեքստը (մշակութաբանական քննություն)’’ վերնագրով (Թ. 00.06 
‘’Մշակութաբանություն’’ մասնագիտություն): 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել պ. գ. թ.  Ա. Զ. Թադևոսյանին: 



3. Դիմել ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովին` պ. գ. թ. Ա. Զ. 
Թադևոսյանի համար Թ.00.06 “Մշակութաբանություն” մասնագիտության  գծով 
թեկնածուական ատենախոսություններ ղեկավարելու թույլտվություն ստանալու 
նպատակով:  

 
4.8 Լսեցին – Համաշխարհային պատմության   ամբիոնի հեռակա ուսուցման 

առաջին տարվա ասպիրանտ Գևորգ Արշակի Ճաղարյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, 
Համաշխարհային պատմության   ամբիոնի վարիչ պ. գ. դ., պրոֆ. Ա. Ա. Ստեփանյանը:  

Որոշեցին` 
1. Համաշխարհային պատմության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին տարվա 

ասպիրանտ Գևորգ Արշակի Ճաղարյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեման  հաստատել ‘’Թոմաս Քարլայլ. հերոսը և հերոսականը պատմության մեջ’’ 
վերնագրով (Է. 00.02 ‘’Համաշխարհային պատմություն’’ մասնագիտություն): 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել պ. գ. դ., պրոֆ Ա. Ա. Ստեփանյանին: 
 

 
4.9 Լսեցին – Համաշխարհային պատմության   ամբիոնի հեռակա ուսուցման 

ասպիրանտ Տիգրան Ռուբենի Եփրեմյանի թեկնածուական ատենախոսության 
վերնագրի ճշգրտման հարցը: 

Արտահայտվեցին- ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, 
Համաշխարհային պատմության   ամբիոնի վարիչ պ. գ. դ., պրոֆ. Ա. Ա. Ստեփանյանը:  

Որոշեցին` 
1. Համաշխարհային պատմության ամբիոնի հեռակա ուսուցման ասպիրանտ 

Տիգրան Ռուբենի Եփրեմյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման  
հաստատել ‘’Հուգո Գրոտիուս. Պատմական կարգի նոր հարացույցի ձևավորումը 
Եվրոպայում (17-րդ դարի կես- 19-րդ դարի սկիզբ)’’ վերնագրով (Է. 00.02 
‘’Համաշխարհային պատմություն’’ մասնագիտություն): Նախկին վերնագիրը` 
“Վեստֆալյան համակարգը իբրև նոր աշխարհակարգի հարացույց. Հուգո 
Գրոտիուս”: 

 
4.10 Լսեցին – Հայ արվեստի պատմության և տեսության  ամբիոնի հեռակա 

ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ Արևիկ Պռազյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

 
Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, հայ 

արվեստի պատմության և տեսության  ամբիոնի վարիչ արվեստ. դ. Լ. Բ. Չուգասզյանը:  
 
Որոշեցին` 

1. Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին 
տարվա ասպիրանտ Արևիկ Պռազյանի թեկնածուական ատենախոսության 



թեման  հաստատել ‘’ Հայ   եկեղեցական   հանդերձանքի պատկերագրական   և   
զարդային   առանձնահատկությունները’’ վերնագրով: 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել արվ. դոկտոր  Լ. Բ. Չուգասզյանին: 
 
 

4.11 Լսեցին – Հայ արվեստի պատմության և տեսության  ամբիոնի հեռակա 
ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ Լիդա Մանուկյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, հայ 
արվեստի պատմության և տեսության  ամբիոնի վարիչ արվեստ. դ. Լ. Բ. Չուգասզյանը:  

Որոշեցին` 
1. Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին 

տարվա ասպիրանտ Լիդա Մանուկյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեման  հաստատել ‘’ Վասպուրականի 14-15-րդ դարերի մանրանկարիչ Ծերուն 
Ծաղկողի արվեստը’’ վերնագրով: 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել արվ. թեկն., դոց. Ս. Ս. Մանուկյանին: 
 
 

4.12 Լսեցին – Հայ արվեստի պատմության և տեսության  ամբիոնի հեռակա 
ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ Հայարփի Հակոբյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, հայ 
արվեստի պատմության և տեսության  ամբիոնի վարիչ արվեստ. դ. Լ. Բ. Չուգասզյանը:  

Որոշեցին` 
1. Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին 

տարվա ասպիրանտ Հայարփի Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեման  հաստատել ‘’ Վասպուրականի 14-րդ դարի մանրանկարիչ Կիրակոս 
Աղբակեցու  արվեստը’’ վերնագրով: 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել արվ. դոկտոր Լ. Բ. Չուգասզյանին: 
 
 

4.13 Լսեցին – Հայ արվեստի պատմության և տեսության  ամբիոնի հեռակա 
ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ Աննա Օնանյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, հայ 
արվեստի պատմության և տեսության  ամբիոնի վարիչ արվեստ. դ. Լ. Բ. Չուգասզյանը:  

Որոշեցին` 
1. Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին 

տարվա ասպիրանտ Աննա Օնանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման  
հաստատել ‘’ Եկեղեցական սկիհների ծածկոցների պատկերագրական և 
զարդային առանձնահատկությունները’’ վերնագրով: 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել արվ. դոկտոր Լ. Բ. Չուգասզյանին: 
 



4.14 Լսեցին – Հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի հեռակա ուսուցման 
առաջին տարվա ասպիրանտ Մարիամ Սամվելի Շախմուրադյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, 
Հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի վարիչ պ. գ. դ., պրոֆ. Հ. Գ. Ավետիսյանը:  

Որոշեցին` 
1. Հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի հեռակա ուսուցման առաջին տարվա 

ասպիրանտ Մարիամ Սամվելի  Շախմուրադյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեման  հաստատել ‘’Կուր-արաքսյան պաշտամունքային 
կառույցները (տիպաբանություն և դասակարգման փորձ)’’ վերնագրով (Է. 00.03 
‘’Հնագիտություն’’ մասնագիտություն): 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել պ. գ. դ., պրոֆ.Հ. Գ. Ավետիսյանին: 
 
 

4.15 Լսեցին – Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի հեռակա 
ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ Գոռ Մսրիկյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, 
Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի վարիչ պ. գ. դ., պրոֆ. Հ. Գ. 
Մարգարյանը:  

Որոշեցին` 
1. Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի հեռակա 

ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ Գոռ Մսրիկյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեման  հաստատել ‘’Հայաստանը Ադրբեջան-
Ռուսաստան ռազմաքաղաքական հարաբերությունների ոլորտում 1991-
2001թթ.’’ վերնագրով (Է. 00.01 ‘’Հայոց պատմություն’’ մասնագիտություն): 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել պ. գ. թ., դոց. Է. Լ. Զոհրաբյանին: 
 

4.16 Լսեցին – Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի հեռակա 
ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ Արուս Հակոբյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, 
Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի վարիչ պ. գ. դ., պրոֆ. Հ. Գ. 
Մարգարյանը:  

Որոշեցին` 
1. Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի հեռակա 

ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ Արուս Հակոբյանի 
թեկնածուական ատենախոսության թեման  հաստատել ‘’Կովկասյան 
պատերազմը և հայերը’’ վերնագրով (Է. 00.01 ‘’Հայոց պատմություն’’ 
մասնագիտություն): 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել պ. գ. դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ թղթ.-անդամ Ա. Հ. 
Սիմոնյանին: 

 



4.17 Լսեցին – Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի հեռակա 
ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ Արկադի Հարությունյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցերը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, 
Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի վարիչ պ. գ. դ., պրոֆ. Հ. Գ. 
Մարգարյանը:  

Որոշեցին` 
1. Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի հեռակա 

ուսուցման առաջին տարվա ասպիրանտ Արկադի Հարությունյանի 
թեկնածուական ատենախոսության թեման  հաստատել ‘’ Հայկական 
համայնքները Հյուսիսային Կովկասում 19-րդ դ. 1-ին կեսին’’ վերնագրով (Է. 
00.01 ‘’Հայոց պատմություն’’ մասնագիտություն): 

2. Գիտական ղեկավար հաստատել պ. գ. թ.,  դոց.  Հ. Ալեքսանյանին: 
 

 
4.18 Լսեցին – Մշակութաբանության  ամբիոնի դասախոս, պ. գ. թ. Աղասի Զավենի 

Թադևոսյանի համար ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովից Թ.00.06 
“Մշակութաբանություն” մասնագիտության գծով թեկնածուական ատենախոսություններ 
ղեկավարելու թույլտվություն ստանալու հարցը: 

Արտահայտվեցին-  ֆակուլտետի դեկան, պ. գ. դ., պրոֆ. Է. Գ. Մինասյանը, 
Մշակութաբանության  ամբիոնի վարիչ պ. գ. դ., պրոֆ. Հ. Լ. Պետրոսյանը: Հ. Լ. 
Պետրոսյանը նշեց, որ Ա. Թադևոսյանը ամբիոնում դասավանդում է արդեն երկար 
տարիներ, վարում ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ հատուկ մասնագիտական 
դասընթացներ: Հեղինակ է մշակութային զարգացումների ու փոխակերպումների 
վերաբերյալ տասնյակ հոդվածների, մենագրությունների, մասնակցել է բազմաթիվ 
միջազգային ու հանրապետական գիտաժողովների, ոլորտի լավագույն 
մասնագետներից է: Ա. Թադևոսյանը նաև ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի 007 մասնագիտական խորհրդի  Թ. 00.06 
“Մշակութաբանություն” մասնագիտության ենթախորհրդի անդամ է: Հաշվի առնելով, որ 
մշակութաբանությունը համեմատաբար երիտասարդ մասնագիտություն է ու դեռևս 
առկա է թեկնածուական ատենախոսություններ ղեկավարելու թույլտվություն ունեցող 
մասնագետների պակասի խնդիր, ամբիոնը նպատակահարմար է գտել դիմել գիտական 
խորհրդին` Ա. Զ. Թադևոսյանի համար թույլտվություն ստանալու խնդրանքով:  

Որոշեցին` 
1. Դիմել ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովին` պ. գ. թ. Ա. Զ. 

Թադևոսյանի համար Թ.00.06 “Մշակութաբանություն” մասնագիտության  գծով 
թեկնածուական ատենախոսություններ ղեկավարելու թույլտվություն ստանալու 
նպատակով:  

Պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նախագահ  
պ. գ. դ., պրոֆ.                         Է. Գ. Մինասյան 

Խորհրդի գիտական քարտուղար 
պ. գ. թ., դոց.                     Մ. Ռ. Գաբրիելյան 


