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Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 31.10.2018թ. նիստի 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. ¸³ë³ËáëÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 

ùÝÝ³ñÏáõÙ /½»ÏáõóáÕ ².âáõµ³ñÛ³Ý/: 

2. ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñó»ñ: 

 

ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ËáñÑñ¹Ç 36 ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó 22-Á£ 

 

1. ÈêºòÆÜ`   ØñóáõÛÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ².âáõµ³ñÛ³ÝÁ, 

³Ù÷á÷»Éáí 2017-18 ուս.տարում áñ³Ï³íáñÙ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý 

¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ  Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, Ýß»ó, áñ 

ընթացիկ տարում Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ 

դասընթացին մասնակցել են ֆակուլտետի դասախոսների 25%-ը : 

Ֆրանսիական բանասիրության և Գերմանական բանասիրության 

ամբիոնները դեռևս չեն կազմակերպել սույն դասընթացը, սակայն 

ամբիոնի վարիչների հավաստիացմամբ այն կանցկացվի ընթացիկ 

ուսումնական տարում : Նշվեց, որ ծրագրի բոլոր մասնակիցները 

անգլերենի իրենց իմացությունը պետք է բարձրացնեն առնվազն մեկ 

մակարդակով : Զեկուցողը կրկին անդրադարձավ այն 

փոփոխություններին, որոնք տեղ են գտել ընթացիկ հնգամյակի 

համար նախատեսված որակավորման բարձրացման ծրագրում, 

հատկապես պարտադիր դասընթացների և գիտահետազոտահական 

կրթամասի կտրվածքով,  և պատասխանեց գիտխորհրդի անդամներին 

հետաքրքրող հարցերին : ¼»ÏáõóáÕÝ ³í»É³óñ»ó, áñ ընդհանուր 

առմամբ ·áñÍÁÝÃ³óÁ ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ÝáñÙ³É ¿ ÁÝÃ³ÝáõÙ, 

³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí å»ïù ¿ ³ÏïÇí³óÝ»É Ñ³ïÏ³å»ë áã ÙÇ Ïñ»¹Çï 

ãáõÝ»óáÕ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ:   

àðàÞºòÆÜ`   Ü»ñÏ³Û³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝ»É Ç ·ÇïáõÃÛáõÝ: 

 

 



2. ÀÜÂ²òÆÎ Ð²ðòºð 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝         Զ. Հարությունյանը արտահայտեց իր նկատառումները 

Բարձրագույն  որակավորման կոմիտեի կողմից գիտական 

ղեկավարին և ասպիրանտին  առաջադրվող պահանջների 

առնչությամբ : Մասնավորապես նա նշեց, որ գիտության որակը  

բովանդակության մեջ է, ոչ թե հոդվածների քանակի, և ճիշտ չի 

համարում  այն մեխանիկական մոտեցումը, որ գործել է մինչև այժմ: 

Զ.Հարությունյանը հույս հայտնեց, որ ԲՈԿ-ի նորընտիր նախագահը 

կանդրադառնա այդ խնդրի լուծմանը և կիրականացնի որոշակի 

փոփոխություններ ուղղված իսկապես որակի բարձրացմանը: 

 

 

àðàÞºòÆÜ` 

 ØÇçÝáñ¹»É ¨ ËÝ¹ñ»É ÐÐ ´àÐ-ÇÝ Ֆրանսի³Ï³Ý µ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ վարիչ, 

¹áó»Ýï, մ.·.Ã. Զավեն Հարությունյանին ï³É ³ÙµÇáÝÇ ասպիրանտ Üելլի 

Այվազյանի ¦Հույզերի լեզվական դրսևորումները քաղաքական խոսույթում 

/ֆրանսերեն նյութի ÑÇÙ³Ý íñ³/§ Ã»Ù³Ûáí Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛ³Ý 

·Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Çñ³íáõÝù` Ä.02.07 ¦Ռոման³·»ñÙ³Ýական É»½áõÝ»ñ§ 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ:   

 Հաստատել Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի ասպիրանտ Լիլյա 

Հովհաննիսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման հետևյալ 

ձևակերպմամբ՝ ¦Անհամաձայնության լեզվաոճական և գործաբանական 

դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում§ : 

 Հաստատել Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասպիրանտ Ամալյա 

Արմենի Սողոմոնյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման հետևյալ 

ձևակերպմամբ՝ ¦20-րդ դարի 2-րդ կեսի անգլալեզու էմիգրանտական 

գրականությունը /Նաբոկով, Հուսեինի/§, Ժ.01.07 ¦Արտասահմանյան 



գրականություն§ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ և գիտական ղեկավար նշանակել 

Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Անուշ Սեդրակյանին: 

 Հաստատել Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասպիրանտ Ռիթա 

Զավենի Գասապեանի թեկնածուական ատենախոսության թեման հետևյալ 

ձևակերպմամբ՝ ¦Մոդեռնիզմը և Վիլյամ Սարոյանի դրամատուրգիան§ /գիտական 

ղեկավար, պրոֆ. Հենրիկ Էդոյան/, Ժ.01.07 ¦Արտասահմանյան գրականություն§ 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ: 

 îå³·ñáõÃÛ³Ý »ñ³ßË³íáñ»É Ռոմանական բանասիրության ³ÙµÇáÝÇ վարիչ, 

¹ոցենտ, բ.գ.թ. Հասմիկ Բաղդասարյանի և դասախոս Արմինե Դեյրմենջյանի Հովհ. 

Թումանյանի հեքիաթների իսպաներեն թարգմանությունները :  

 îå³·ñáõÃÛ³Ý »ñ³ßË³íáñ»É Ռոմանական µ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ դոցենտ, բ.գ.թ. 

Լ.ՍարոÛ³ÝÇ ¦Իսպաներենի տեսական հնչյունաբանություն§ դասագիրքը: 

 

 

¶ÇïËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ ª       ê.². ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý 

 

 

¶ÇïËáñÑñ¹Ç ù³ñïáõÕ³ñ`      ¶.Ð. Øáõñ³¹Û³Ý 

 

31 ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 2018Ã. 

 

 

 

 

 

 

 


