
Արձանագրություն  N11 

ԵԼՀ ֆակուլտետի գիտխորհրդի 

2019 թ. հուլիսի 2-ին կայացած թիվ 11 նիստի 

 

 

 ՕՐԱԿԱՐԳ             

Թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատում : 

 

Նիստին մասնակցում էին գիտխորհրդի 36 անդամներից 28-ը: 

 

ԼՍԵՑԻՆ -     Անգլիական բանասիրության ամբիոնի I տարվա առկա         ուսուցման 

ասպիրանտ Հովհաննես Վանեսյանի՝ «Լեզվական  

քաղքավարությունը   որպես խոսքարկային գործառույթի  

դրսևորում անգլերենում» վերնագրով թեկնածուական    

ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական    ղեկավար 

նշանակելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Ս.Ք.Գասպարյանը ներկայացրեց ասպիրանտ  Հովհաննես 

Վանեսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման. 

«Լեզվական քաղաքավարությունը որպես խոսքարկային 

գործառույթի դրսևորում անգլերենում»:  

Դրական կարծիքներ հայտնեցին բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ե. 

Երզնկյանը, բ.գ.դ., դոցենտ Գ. Մուրադյանը և ուրիշներ՝ նշելով 

թեմայի արդիականությունն ու կարևորությունը:  



ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝                Նկատի ունենալով վերոնշյալ կարծիքներըª  հաստատել 

Հովհաննես Վանեսյանի թեկնածուական ատենախոսության 

«Լեզվական քաղաքավարությունը որպես խոսքարկային 

գործառույթի դրսևորում անգլերենում», վերնագրով թեկնածուա-

կան ատենախոսության թեման և գիտական ղեկավար նշանակել 

բ.գ.թ., պրոֆեսոր Ա. Չուբարյանին: Որոշումն ընդունվեց միաձայն: 

ԼՍԵՑԻՆ՝  Անգլիական բանասիրության ամբիոնի I տարվա առկա 

ուսուցման ասպիրանտ Գրիշա Գասպարյանի՝ «Անգլերեն 

տեքստային որմնագրությունը որպես զանգվածային 

հաղորդակցության մոդել» վերնագրով թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավար 

նշանակելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., 

պրոֆեսոր Ս. Ք. Գասպարյանը ներկայացրեց առաջին տարվա 

ասպիրանտ  Գրիշա Գասպարյանի թեկնածուական ատենա-

խոսության թեման. «Անգլերեն տեքստային որմնագրությունը 

որպես զանգվածային հաղորդակցության մոդել»:  

Աջակցող ելույթներ ունեցան բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ե. 

Երզնկյանը, բ.գ.դ., դոցենտ Գ. Մուրադյանը և ուրիշներ՝ նշելով 

թեմայի արդիականությունն ու կարևորությունը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝                Նկատի ունենալով վերոնշյալ կարծիքներըª  հաստատել 

Գրիշա Գասպարյանի՝ «Անգլերեն տեքստային որմնագրությունը 

որպես զանգվածային հաղորդակցության մոդել»  վերնագրով 

թեկնածուական ատենախոսության թեման և գիտական ղեկավար 



նշանակել բ.գ.դ. պրոֆեսոր Ե. Երզնկյանին: Որոշումն ընդունվեց 

միաձայն: 

 

Գիտխորհրդի նախագահ և դեկան,բ.գ.թ.,դոց.  `                   Գ.Բարսեղյան       

Գիտխորհրդի քարտուղար բ.գ.թ.,դոց.`                    Մ.Դալալյան 

 

02.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Արձանագրություն  N11 

ԵԼՀ ֆակուլտետի գիտխորհրդի 

2019 թ. հուլիսի 2-ին կայացած թիվ 11 նիստի 

 

 

 Օրակարգ            

Թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատում : 

 

 

 

Արձանագրություն  N1 

ԵԼՀ ֆակուլտետի գիտխորհրդի 

10.09.2019թ. նիստի 

Օրակարգ 

1. Անվանական կրթաթոշակների ներկայացվող ուսանողների 

թեկնածությունների հաստատում: 

2. Ֆակուլտետի խորհրդի 2019- 2020 ուս տարվա աշխատանքային պլանի 

հաստատում: 

3. Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչի՝ բ.գ.դ., դոցենտ Հ. 

Բաղդասարյանի տարեկան հաշվետվություն: 

4. Ընթացիկ հարցեր: 

 

 

 


