ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 10
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի
2018թ. հուլիսի 9-ի նիստի
Խորհրդի 42 անդամներից ներկա էին 31-ը: Նախագահում էր խորհրդի նախագահ դեկան, պրոֆ. Գ.Ղազինյանը, քարտուղարում` խորհրդի
քարտուղար Տ.Սուջյանը: Քվորումը ստուգելուց հետո խորհրդի նախագահը քվերակության դրեց օրակարգը, որը միաձայն ընդունվեց (օրակարգը
կցվում է):
ՕՐԱԿԱՐԳ
1. Գիտական հաղորդում:
2. Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի հաշվետվությունը` ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեության
մասին (զեկ․՝ ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ս.Դիլբանդյան):
3. 2017-2018 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:
4. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսումնական հարցերով խոհրդատուներ (կուրատոր) պրոֆ. Հ.Խաչիկյանի, պրոֆ. Ա.Վաղարշյանի,
Ա.Պետրոսյանի, դոց. Տ.Սիմոնյանի, դոց. Վ.Օհանյանի, ասիս. Կ.Ամիրյանի, հաշվետվությունը հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված
աշխատանքների մասին:
5. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամի ընտրություն:
6.ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտամանկավարժական կազմի գիտական գործունեության մասին (հաշվետվություն և
պլանավորում):
7. Հաղորդում հանրային իշխանության մարմինների կողմից ստացված՝ գործնական հիմնախնդիրների թեմատիկայի համակարգման
ընթացքի վերաբերյալ:
1.

ԼՍԵՑԻՆ. Գիտական հաղորդում (զեկ.`դոց. Ա.Ղազինյան):

Դոց. Ա.Ղազինյանը հադես եկավ ՀՀ արտաքին քաղաքականության մշակման բնագավառում աութսորս կազմակերպություն ստեղծելու
ծրագրի, դրա իրականացման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ գիտական հաղորդմամբ:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Վ.Ավետիսյանը, պրոֆ. Ս.Առաքելյանը, պրոֆ. Վ.Հովհաննիսյանը, պրոֆ. Ա.Վաղարշյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

2.

ԼՍԵՑԻՆ. Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի հաշվետվությունը` ուսումնական և գիտահետազոտական

գործունեության մասին (զեկ․՝ ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ս.Դիլբանդյան):
Պրոֆ. Ս.Դիլբանդյանն ամփոփ տեղեկություններ ներկայացրեց
գիտահետազոտական գործունեության մասին:

հաշվետու

ժամանակահատվածում

ամբիոնի

ուսումնական

և

ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաշվետվությունը գնահատել դրական (հաշվետվությունը կցվում է):
3.

ԼՍԵՑԻՆ. 2017-2018 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:

Դեկանի տեղակալ, պրոֆ. Հ.Խաչիկյանն ամփոփ տեղեկություններ ներկայացրեց 2017-2018 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի
քննաշրջանի արդյունքները, ինչպես նաև ըստ կուրսերի` առաջադիմության հետևյալ պատկերը`
1-ին կուրս` 163 ուսանողից 97-ը անբավարար գնահատական են ստացել, 20 կրեդիտ և ավելի պարտք ունեն 7 ուսանող, 30 կրեդիտից ավել
պարտք` 3 ուսանող, գերազանց առաջադիմություն ունեն 10 ուսանող.
2-րդ կուրս` 156 ուսանողից 99-ը անբավարար գնահատական են ստացել, 20 կրեդիտ և ավելի պարտք ունեն 22 ուսանող, 30 կրեդիտից ավել
պարտք` 5 ուսանող, գերազանց առաջադիմություն ունեն 14 ուսանող.
3-րդ կուրս` 172 ուսանողից 96-ը անբավարար գնահատական են ստացել, 20 կրեդիտ և ավելի պարտք ունեն 13 ուսանող, գերազանց
առաջադիմություն ունեն 10 ուսանող.
Մագիստրատուրա 1-ին կուրս` 60 ուսանողից 12-ը անբավարար գնահատական են ստացել, գերազանց առաջադիմություն ունեն 26
ուսանող.
Հեռակա ուսուցմամբ 1-ին կուրս` 34 ուսանողից 29-ը անբավարար գնահատական են ստացել, 20 կրեդիտ և ավելի պարտք ունեն 2 ուսանող.
Հեռակա ուսումամբ 2-րդ կուրս` 61 ուսանողից 52-ը անբավարար գնահատական են ստացել, 20 կրեդիտ և ավելի պարտք ունեն 21 ուսանող,
24 կրեդիտից ավել պարտք` 3 ուսանող.
Հեռակա ուսուցմամբ 3-րդ կուրս` 63 ուսանողից 50-ը անբավարար գնահատական են ստացել, 20 կրեդիտ և ավելի պարտք ունեն 14
ուսանող, 24 կրեդիտից ավել պարտք` 1 ուսանող.
Հեռակա ուսուցմամբ 4-րդ կուրս` 57 ուսանողից 40-ը անբավարար գնահատական են ստացել, 20 կրեդիտ և ավելի պարտք ունեն 6 ուսանող.
Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրա 1-ին կուրս` 27 ուսանողից 15-ը անբավարար գնահատական են ստացել.
Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրա 2-րդ կուրս` 28 ուսանողից 18-ը անբավարար գնահատական են ստացել:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ Վ.Ավետիսյանը, դոց. Դ.Սերոբյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:
4.

ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսումնական հարցերով խոհրդատուներ (կուրատոր) պրոֆ. Հ.Խաչիկյանի, պրոֆ.

Ա.Վաղարշյանի, Ա.Պետրոսյանի, դոց. Տ.Սիմոնյանի, դոց. Վ.Օհանյանի, ասիս. Կ.Ամիրյանի, հաշվետվությունը հաշվետու ժամանակահատվածում
իրականացված աշխատանքների մասին:
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսումնական հարցերով խոհրդատուները (կուրատոր) ամփոփ տեղեկություններ ներկայացրին
հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված աշխատանքների մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ն.Այվազյանը, պրոֆ. Վ.Ստեփանյանը, պրոֆ.Գ.Ղազինյանը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

5.

ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամի ընտրություն:

Խորհրդի նախագահ պրոֆ. Գ.Ղազինյանը հայտնեց, որ ֆակուլտետից որպեսԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ ընտրված` իրավ. գիտ.
թեկնածու, դոցենտ Ս.Մեղրյանն ընտրվել է ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում և այլևս չի զբաղեցնում ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչի պաշտոնը: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, ինչպես նաև
այն, որ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետից որպես ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ մշտապես ընտրվել են ֆակուլտետի տարբեր ամբիոնների
վարիչներ ռոտացիոն սկզբունքով` խորհրդի նախագահն առաջարկեց Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի նոր վարիչ, իրավ․ գիտ․
դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Հովհաննիսյանի թեկնածությունը, ով համապատասխանում է ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամին ներկայացվող
պահանջներին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ն.Այվազյանը, պրոֆ. Վ.Ստեփանյանը, պրոֆ.Հ.Խաչիկյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Հովհաննիսյանին ընտրել ԵՊՀ գիտական խորհրդի
անդամ:

6. ԼՍԵՑԻՆ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտամանկավարժական կազմի գիտական գործունեության մասին (հաշվետվություն և
պլանավորում):
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Գ.Ղազինյանը։

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտահետազոտական աշխատանքների
շարժն ըստ նախատեսված, կատարված և նախատեսվող ծրագրի1

Պետ. և իր.
տեսության. և
պատմության

Սահմանադր. իրավունքի

Քաղ.
իրավունքի

Քաղ.
դատավարութ
յան

Քրեական
իրավունքի

Քր. դատ. և
կրիմինալիստի
կայի

Եվրոպական և
միջազգային իրավունքի

մենագրություն

1-2-2

2-0-2

1-0-1

1-0

0-1-0

3-2-1

0-1-2

դասագիրք

0-0-0

0-0-0

1-0

0-0-0

3-0-1

1-0-1

ուս. ձեռնարկ

2-1-1

0-0-1

2-3-1

1-0

0-1-1

0-0-0

2-0-2

ուս. մեթոդ. ձեռնարկ

2-0-1

0-1-1

2-2-0

0-2

0-0-0

0-0-0

1-0-0

դասախոս. տեքստ

2-5-5

0-0-0

0-0-0

1-0

0-0-0

0-0-0

0-0-0

ատենախոս-ն

2-2-1

2 (1թեկն. և 1դոկտ.)-3
(թեկն.)-1 (դոկ.)

2 (թեկն.) -3
(թեկն.)-1

1-0

3 (2թեկն.,
1դոկտ.)-33(թեկն.)

2-0-3

թեկն. և 1 դոկ.)

գիտ.հոդված

12-24-12

15-20-16

10-26-10

10-18

5-6-5

20-26-20

12-7-8

ԵՊՀ իր.ֆակ.
ամենամյա
և
այլ գիտ.կոնֆերանս

2 (ԵՊՀ)

2(ԵՊՀ)

2(ԵՊՀ)

2(ԵՊՀ)

2(ԵՊՀ)
1(միջ.)

2(ԵՊՀ)
4 (միջ.)

2(ԵՊՀ)

1
2

1 (վերհր.)-0-0

5 ( միջ.)
( հանրապ.)2

Ըստ հերթականության՝ 2017-2018թ-ին նախատեսված, կատարված, 2018-2019թ-ին նախատեսվող.
Գիտական կոնֆերանսները չունեն նախատեսված և նախատեսվող տողերը:

3 (2թեկն. և 1դոկտ.)-0-5 (4

(5միջ.)
(1 հանր.)

(միջ. և հանրապ.)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ամբիոն

ԵՊՀ իրավագիտությկան ֆակուլտետի 2017-2018թթ ուսումնական տարվա գիտական գործունեության
Դասագիրք
Ուսումնական և
Մենագրություն
Ատենախոսության
Գիտական
(նոր և
ուսումնամեթոդական
պաշտպանություն
հոդվածներ
վերահրատ.)
ձեռնարկ, դասախոսության
(թեկն. և դոկտ.)
տեքստ

Պետ. և իր. տեսության. և պատմության

0

6 (5 դասախոս. տեքստ)

2

Սահմանադրական իրավունքի

0

1

0

Քաղաքացիական իրավունքի

0

5

0

Քաղաքացիական դատավարության

0

2

0

Քրեական իրավունքի

0

1

3

Քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի
Եվրոպական և միջազգային իրավունքի

0

0

0
0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

0
(2 թեկն.)
0
(3 թեկն.)
0
(3 թեկն.)
0

24

6

2

1
(2 թեկն.)
0

26

0

1

0

7

15

8

20
26
18

127
10 թեկն. + 1 դոկտ.

Գիտական
զեկույցներ
Ֆակուլտետի
ամենամյա
գիտաշրջան

Ասպիրանտների և
հայցորդների տարեկան
գիտաշրջան

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
1. Հաշվետու տարում ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գործունեության գիտահետազոտական բաղադրիչը շարունակում է մնալ իր
բարձրության վրա, այդ են ցույց տալիս նախորդ և ներկա ուսումնական տարիների գիտահետազոտական արդյունքների համեմատական
զուգահեռները: Այն հանգամանքը, որ նախորդ տարվա համեմատ` մենք հետընթաց չունենք, գնահատվում է դրական, սակայն միայն այդքանով
չպետք է բավարարվել: Նախ ներկայացնենք առանձին ուղղություններով` գիտահետազոտական ցուցանիշները` նախորդ տարվա
համեմատականներով`
- հրատարակվել է 0 դասագիրք` նախորդ ուստարվա 3 դիմաց.
- հրատարակվել են 10 ուսումնական և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ` նախորդ ուստարվա տարվա 6 դիմաց.
- հրատարակվել են 8 մենագրություններ` նախորդ ուստարվա 7 դիմաց.
- հրատարակվել է 127 գիտական հոդված` նախորդ ուստարվա 131 դիմաց.
- պաշտպանության է ներկայացվել 11 ատենախոսություն (10 թեկն. + 1 դոկտ.)` նախորդ ուստարվա 7 (7 թեկն. + 0 դոկտ.) դիմաց.

7.

ԼՍԵՑԻՆ. Հաղորդում հանրային իշխանության մարմինների կողմից ստացված՝ գործնական հիմնախնդիրների թեմատիկայի
համակարգման ընթացքի վերաբերյալ:
Խորհրդի քարտուղար Տ.Սուջյանն ամփոփ տեղեկություններ ներկայացրեց հանրային իշխանության մարմինների կողմից ստացված՝
գործնական հիմնախնդիրների թեմատիկայի համակարգման ուղղությամբ ամբիոնների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ. Պրոֆ. Ն.Այվազյանը, պրոֆ. Վ.Ստեփանյանը, պրոֆ.Հ.Խաչիկյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ. Հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Խորհրդի նախագահ

Գ. Ղազինյան

Խորհրդի քարտուղար

Տ.Սուջյան

øñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÇÙÇÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ
2017-2018 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ

2017-2018áõëï³ñáõÙ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ýáí ¨ Íñ³·ñ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í
áõëáõÙÝ³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
²ÙµÇáÝÇ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ª մեկակադեմիկոս, »ñկուåñáý»ëáñ, երեքդոկտոր, յոթ ¹áó»Ýï,
չորսասիստենտ ¨ հինգ ¹³ë³Ëáë:

àõëáõÙÝ³Ï³Ý åñáó»ë --- 2017-2018 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ ³ÙµÇáÝáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åñáó»ëÁ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¨
Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³Ïáí:
²ÙµÇáÝáõÙ

³é³ñÏ³Ý»ñÇ

¹³ë³í³Ý¹áõÙÝ

Çñ³Ï³Ý³óí»É

¿

թարմացված

Íñ³·ñ»ñÇ

ÑÇÙ³Ý

վրա:Որոշառարկաներիծրագրերհիմնովինփոփոխվելենպայմանավորված՝ ՀՀ Դատականօրենսգիրքի, Դատախազությանմասին ՀՀ
օրենքիընդունմամբև ՀՀ քրեականդատավարությանօրենսգրքումկատարվածհիմնարարփոփոխություններով:
Ամբիոնումարդենմիքանիտարիշարունակկիրառվում

է

դասավանդմանայնմեթոդիկան,

որպետք

է

առաջնայնությունտալգործնականհմտություններիխորացմանը: Կայանքըցույց է տալիս, որուսուցմանարդյունավետձևը՝ տեսականի
և

գործնականիճիշտզուգակցումն

էհատկացվել

ՀՀ

է:

Ուսումնականգործընթացումայդխնդրիիրականացմանհամար՝

Սահմանադրականդատարանի

և

հատուկնշանակություն

ՀՀվճռաբեկդատարանինախադեպայինորոշումներիուսումնասիրությանը:

Քրեականդատավարությունդասընթացիշրջանակներումառանձինքննարկմանառարակաենհանդիսացելառավելարդիական

և

խնդրահարույցհարցերը, ինչպեսնաևքրեականդատավարությանօրենսգրքումկատարվածփոփոխությունները:
Ինչպեսնախորդ,

այնպեսէլսույնուսումնականտարումմեծտեղ

է

հատկացվելգործնականպարապմունքներիպատշաճիրականացմանը: ¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
ùÝÝ³ñÏվել

»Ý

åñ³ÏïÇÏ

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ:

Պետքէնշել,

որգործնականպարապմունքներիմակարդակըկատարվածփոփոխություններիարդյունքումբավականինբարձրացելէ:
Այսինքնէապեսմեծացելէուսանողներիձգտումըգործնականպարապմունքներինպատրաստլինելուևակտիվությունդրսևորելու:
²ÙµÇáÝáõÙ ¹³ëí³Ý¹íáÕ µáÉáñ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ÇÝãå»ë ÙÇç³ÝÏÛ³É ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ÁÝÃ³óÇÏ ëïáõ·áõÙÝ»ñÁ
³ÝóÏ³óí»É »Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ï»ëùáí: Է³å»ë ÷á÷áËí»É »Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ³é³ç³¹ñíáÕ Ñ³ñó»ñÁ: Ðëï³Ï»óí»É
»Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë áõë³ÝáÕÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ ï³É ËÝ¹ñÇ ï»ë³Ï³Ý, ³ÛÉ¨ Çñ³íÇ×³ÏÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ×Çßï ÏÇñ³éáõÙ:
²ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ

í»ñ³Ý³Ûí»É

»Ý

Ïáõñ³ëÛÇÝ,

àõ¶À,

³í³ñï³Ï³Ý

¨

Ù³·Çëïáñ³ë³Ï³Ý

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ

Ã»Ù³ïÇÏ³Ý:Այսուսումնականտարումնույնպեսփորձելենքընտրելթեմաներ, որոնքներկայացնումենպրակտիկհետաքրքրություն և
որոնցցանկնուղարկվածէրհամապատասխանգերատեսչություններիցկողմից:
Ի տարբերություննախորդտարվա, երբպետականքննություննանցկացրեցինքգրավորաշխատանքի, այսինքնխնդիրներիտեսքով,
սույնուսումնականտարումբավականինշատէինավարտականաշխատանքներգրողները:
Այսհանգամանքնօբյեկտիվորենմտահոգություն է առաջացրեցդրանցորակիապահովմանհետկապված:
²ÙµÇáÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³ÛÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ:

Սույնուսումնականտարումորոշակիխնդիրներունեցանքուսումնականդատականխաղերիկազմակերպմանհարցում:

Ø³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙÝáõÛÝå»ë áõëáõÙÝ³Ï³Ý åñáó»ëÁ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¨ ³ÝóÏ³óí»É ¿ å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³Ïáí:
²ÙµÇáÝÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÷áË»É ¿ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñÇ Ã»Ù³Ý»ñÁ` ¹ñ³Ýù Ï³å»Éáí ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ýáñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ
Ñ»ï ¨ ï³Éáí ³é³í»É åñ³ÏïÇÏ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ: Üßí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ ³ÙµÇáÝում Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñումնուպաշտպանություննիրականացվելէպատշաճմակարդակով:
²ÙµÇáÝÁ å³ïß³× Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»Éàô¶À ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿

Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, áñÝ

ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ýáñûñ»Ýë·ñùÇ Ý³Ë³·Íի Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:

Ամբիոնըմասնակցելէապրիլի

16-20կազմակերպվածտարեկանմիջբուհականգիտաժողովինևկարդացվելէ

22զեկուցում,

որիցտասըերաշխավորվելէտպագրության:
Կազմակերպելևանցկացրելենքերկուդատախաղ: Արդեներկրորդանգամ է ամբիոնըակտիվմասնակցություն է ունենում2017թ.
աշնանըկազմակերպվածմիջբուհականուսումնականդատախաղին,
րիիրավագիտությանֆակուլտետների

որինմասնակցելեննաևհանրապետությանմիքանի

և

Արցախիհամալսարանիթիմերը:

ԲՈՒՀԵՊՀ

իրավագիտությանֆակուլտետըդատախաղիարդյունքներովայսանգամնույնպեսգրավեցառաջինտեղը:

¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ – 2017-2018áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ ³ÙµÇáÝáõÙ Ï³ï³ñíած ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý
³ßË³ï³Ýùներիարդյունքներըհետևյալնեն`

Ññ³ï³ñ³Ïվ»É

¿

երկումենագրությունևքսանյոթգիտականհոդված:

Հանրապետությունումիրականացվողդատաիրավականբարեփոխումներինզուգընթացամբիոնըսույնուսումնականտարումնախաձեռ
նեցԱրդարադատությանհամակարգըդասընթացինորդասագրքինախապատրասականաշխատանքները,
որայնավարտված է և սեպտեմբերինկներկայացվիհրատարակման:

կարողենքփաստել,

Ամբիոնըսույնուսումնականտարումավարտեցթեմատիկհետազոտությունը`
նվիրվածվճռաբեկությանինստիտուտիհիմնախնդիրներինևորիշրջանակներումհրատարակեցինմիքանիգիտականհոդվածներևմեկմե
նագրություն:
Սույնուսումնականտարումամբիոնը՝

քրեականիրավունքիամբիոնիհետհամատեղ,

սկսեցիննորթեմատիկհետազոտություն՝

նվիրվածանչափահասներիգործերովվարույթիառանձնահատկություններին:
Ամբիոնըմասնակցելէպրոֆեսորադասախոսականկազմիտարեկանգիտականնստաշրջանին:Կարդացվելէերեքզեկուցումևտպագրվելվեցգիտականհոդված:
Ամբիոնըմասնակցելէասպիրանտներիևհայցորդներիտարեկանգիտականնստաշրջանին`

զեկուցումովհանդեսենեկելերեքը,

իսկտպագրվելէերկուգիտականհոդված:
Üßí³Í

áõëáõÙÝ³Ï³Ý

ï³ñáõÙ

³ÙµÇáÝÇ

¹³ë³ËáëÝ»ñÇ

ÏáÕÙÇó

Ññ³ï³ñ³Ïí»É

¿

քսանյոթ·Çï³Ï³Ý

Ñá¹í³Í,

որոնցիցհինգտպագրվել է Սարանսկում՝ համատեղանցկացվածգիտականկոնֆերանսիարդյունքներով, երեքհոդված՝ Կիևում:
ՊրոֆեսորԳ.Ղազինյանը

2017թ.հունիսի

«НаучнаяшколауголовногопроцессаикриминалистикиСПБУ:
միջազգայինգիտագործնականկոնֆերանսին:

23-24

Սանկտ-Պետերբուրգումմասնակցել
уголовнаяюстиция

XXI

Կոնֆերանսիշրջանակներումնրակողմիցկարդացվել

է
века»
է

գիտականզեկուցում<<СовременныевызовыуголовногоправосудиявРеспубликеАрмения» վերտառությամբ:
ՊրոֆեսորԳ.Ղազինյանը 2017թ. սեպտեմբերի 28-ին մասնակցել է նաև «ԴատականիշխանությունըՀայաստանիՀանրապետությունումսահմանադրաիրավականբարեփոխումներիներքո»

միջազգայինգիտաժողովինևհանդեսէեկել

«Բարձրագույնդատականխորհրդիսահմանադրաիրավականկարգավիճակը» վերտառությամբզեկուցումով:

Ամբիոնիդոցենտ, ՀՀ Մարդուիրավունքներիպաշտպան՝Ա.Թաթոյանը2017թ. դեկտեմբերի 6-ին Մոսկվայումմասնակցելէ«Մարդու
իրավունքների

պաշտպանության

փոխանակում»

խորագրով

հիմնախնդիրները

համաժողովին

ևհանդես

եվրասիական
է

հարթությունում.

եկել«Մարդու

օմբուդսմանների

իրավունքների

պատշպանի

լավագույն
նոր

փորձի

օրենսդրական

կարգավորումներն ու զարգացման միտումները»վերտառությամբզեկուցմամբ:
Նշվածուսումնականտարումամբիոնը՝ քրեականիրավունքիամբիոնիհետմիասին՝ ԱՄՆ-ի դեսպանատանաջակցությամբ, ՀՀ
արդարադատությանակադեմիայումինըմոդուլներով

իրականացնումէ

ուսումնականծավալունծրագիր:

Նշվածմոդուլներովկազմվելենհատուկծրագրեր

և

համապատասխանդասախոսություններկարդացվելդատավորներիուդատախազներիհամար:
Ներկապահինայդմոդուլներովդատավորների և դատախազներիհամարմշակումենքդասախոսությանտեքստեր:
Սույնուսումնականտարումամբիոնըթերացավուսումնականդատախաղերիկազմակերպման,
ինչպեսնաևպրակտիկաշխատողներիհետպլանավորվածավանդականհանդիպումներիկազմակերպմանհարցերում:

Î³¹ñ³ÛÇÝ

³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

--

²ÙµÇáÝÁ

Ï³¹ñ³ÛÇÝ

³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý

Ñ»ï

Ï³åí³Í

áñáß

ËÝ¹ÇñÝ»ñ

áõÝÇ,

կապվածդասախոսներիհիմնականմասիհամատեղությանհետ: îíÛ³É å³ÑÇÝ ³ÙµÇáÝÝ áõÝÇչորսասպիրանտ, որոնցիցերկուսնառկա,
իսկերկուսը՝հեռակա:

øñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÇÙÇÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ
³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã, Çñ³í. ·Çï. ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ

ê. ¸ÇÉµ³Ý¹Û³Ý

