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Արձանագրություն N 186 

ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի   
2019թ-ի հոկտեմբերի 18-ի նիստի 

 
Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 28 (քսանութ) անդամներից 19-ը: 

 
Օրակարգ 

1. ԵՊՀ 100-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում միջազգային հարաբերությունների 
ֆակուլտետի դասախոսների պարգևատրում 
2. Հաղորդում բակալավրի և մագիստրատուրայի ծրագրերում հետազոտական բաղադրիչի 
ներդրման ընթացքի մասին /զեկ. Ա. Ենգոյան/ 
3. Էլեկտրոնային կառավարման գործընթացը ֆակուլտետում  (Moodle) /զեկ. Ժ. 
Մանուկյան/ 
4. Թեկնածուական թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատում /զեկ. գիտ. քարտուղար Գ. 
Բալասանյան/ 
5. Ուսումնական ձեռնարկի հրատարակության երաշխավորության հարցը / զեկ. գիտ. 
քարտուղար Գ. Բալասանյան/ 
6. «Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 
ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների 
անվանական կրթաթոշակի տրամադրման» կարգի 7-րդ կետի համաձայն թեկնածուի 
առաջարման մասին հարցը /զեկ. Գ. Բալասանյան 
7. Ընթացիկ հարցեր 

 
Խորհուրդը որոշեց. 

 
1.  Բակալավրի և մագիստրատուրայի ծրագրերում հետազոտական բաղադրիչի 

ներդրման ընթացքի մասին հաղորդումը ընդունել ի գիտություն: 
2. Ֆակուլտետում էլեկտրոնային կառավարման գործընթացի մասին հաղորդումը 

ընդունել ի գիտություն: 
3. Հաստատել թեկնածուական ատենախոսության հետևյալ թեման.  

ա/ ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի առկա 
ուսուցման ասպիրանտ Վիկտորիա Մելքոնյանի թեկնածուական ատենախոսության 



թեման՝ «Սոցիալական զանգվածային լրատվական միջոցների դերը պետություն-ՔՀԿ 
քաղաքական հաղորդակցության ձևավորման գործում»,  ԻԳ.00.01 «Քաղաքական 
գիտության տեսություն» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի 
գիտական աստիճանի հայցման համար: Գիտական ղեկավար հաստատել ք.գ.դ., 
դոցենտ Աշոտ Ալեքսանյանին: 
բ/ ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի առկա 
ուսուցման ասպիրանտ Մանյա Մկրտչյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեման՝ «Քաղաքական մշակույթի արժեբանական չափումները ԵԱՏՄ տարածքում»,  
ԻԳ.00.01 «Քաղաքական գիտության տեսություն» մասնագիտությամբ քաղաքական 
գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար: Գիտական 
ղեկավար հաստատել ք.գ.դ., դոցենտ Աշոտ Ալեքսանյանին: 
գ/ Հայ-ռուսական համալսարանի ասպիրանտ Սիլվա Խաչիկյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեման՝ «Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» զարգացման փորձը 
միջազգային անվտանգության ապահովման գործընթացի համատեքստում 
(քաղաքագիտական վերլուծություն)»,  ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և 
գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ քաղաքական 
գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար: Գիտական 
ղեկավար հաստատել ք.գ.դ., Վահե Դավթյանին: 
դ/ Հայ-ռուսական համալսարանի ասպիրանտ Ռուզաննա Հայրապետովայի 
թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Հայաստանի հանրապետության 
հանրային դիվանագիտության ձևավորումը և զարգացման գործընթացը»,  ԻԳ.00.02 
«Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ» 
մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի 
հայցման համար: Գիտական ղեկավար հաստատել պ.գ.դ., պրոֆեսոր Արսեն 
Ավագյանին: 

            
4.  Երաշխավորել հրատարակության՝  
ա/ Ք.կ.թ  Հայկուհի Մկրտչյանի «Քաղաքական հոգեբանություն» վերտառությամբ 
ուսումնական ձեռնարկը: 
 
5. «Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 
ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների 
անվանական կրթաթոշակի տրամադրման» կարգի 7-րդ կետի համաձայն ներկայացնել 
Տարածաշրջանային քաղաքականություն մագիստրոսական ծրագրի 2-րդ կուրսի ուսանող 
Լիպարիտ Մելքոնի Ղազարյանի թեկնածությունը: 

 
 
 

Գիտական խորհրդի նախագահ, պրոֆեսոր                                               Գ. Պետրոսյան 

Գիտական խորհրդի քարտուղար, դոցենտ                                 Գ. Բալասանյան 

 


