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Արձանագրություն N 192 
 

ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի   
2020թ-ի մայիսի 1-ի նիստի 

(Հարցման կարգով) 
 

Օրակարգ 
 
1. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի պրոֆեսոր Ա. 

Ենգոյանի, ամբիոնի ասիստենտ, ք. գ. թ. Ա. Սարգսյանի, ամբիոնի ասպիրանտներ 
Խ. Ազատյանի և Փ. Ենգոյանի մասնակցությամբ «ԵԱՏՄ-ն գլոբալ զարգացման 
հարացույցի փոխակերպման պայմաններում» վերնագրով թեմայի ՀՀ ԿԳՄՍՆ 
Գիտության կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան 
հիմնադրամի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների համատեղ 
ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀՌՀ-2020» միջազգային մրցույթին 
մասնակցելու մասին հարցը: 

2. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ, 
ք.գ.թ. Առնակ Սարգսյանի «Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը 
քաղաքական ուսմունքների պատմության շրջանակներում» ուսումնամեթոդական 
ձեռնարկը տպագրության երաշխավորելու մասին  հարցը: 

3. ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի 
պրոֆեսոր Արմենակ Մանուկյանի ծննդյան 70 ամյակի կապակցությամբ 
հրատարակության  ներկայացված նրա կենսագրությանը, աշխատանքային և 
գիտական գործունեությանը նվիրված աշխատության՝ 
«Կենսամատենագիտության» տպագրման  երաշխավորելու մասին հարցը: 

4. ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի ասիստենտ, 
պ․գ․թ․ Արծրուն Հովհաննիսյանի «Ռազմարվեստ» խորագիրը կրող պատմա-



քաղաքագիտական աշխատության հրատարակության համար երաշխավորություն 
տալու հարցը: 

5. ԵՊՀ Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ, «Հանրային քաղաքականություն» 
կրթական ծրագրի ղեկավար պ.գ.թ. դոցենտ Վ. Ագլյանի, հետազոտական խմբի 
անդամ (կատարող)՝ ԵՊՀ Հումանիտար և հասարակագիտական 
մասնագիտությունների գծով պրոռեկտոր, հ.գ.թ. Է. Ասրիյանի, օտարերկրյա 
գործընկեր՝ Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Sol Price հանրային 
քաղաքականության դպրոցի գործնական կառավարման պրոֆեսոր է, USC 
Executive կրթական ծրագրերի ղեկավար, ROTC ծրագրերի ղեկավար, Որոշումների 
կայացման և էթիկայի Neely կենտրոնի տնօրեն Ֆ. Վ. Զերունյանի և 
հետազոտական խմբի մինչև  35 տարեկան անդամ, ԵՊՀ Հանրային կառավարման 
ամբիոնի ասպիրանտ Ն. Ասրյանի մասնակցությամբ 
«Քաղաքականությունների (միջազգային) կոնվերգենցիայի հիմնահարցերը 
և առաջնորդության դերն ու գործառույթները. Եվրոպական և Եվրասիական 
տարածաշրջանների օրինակով»  (“Problems of International Policy Transfer & 
Convergence: the Role and Functions of Leadership (cases of European and Eurasian 
regions)”) վերնագրով թեմայի Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմման շրջանակում «Հասարակական 
գիտություններ» և «Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառի 
մասնագիտություններով օտարերկրյա գործընկերոջ ընդրգրկմամբ, ՀՀ ԿԳՄՍՆ 
գիտության կոմիտեի տրամադրված ֆինանսական աջակցությամբ գիտական 
թեմաների հայտերի մրցույթին մասնակցելու մասին հարցը։ 

6. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի 
դոցենտներ, պ.գ.թ. Ռ. Կարապետյանի, Վ. Պետրոսյանի, և Հայ-Ռուսական 
(Սլավոնական) համալսարանի համաշխարհային քաղաքականության և 
միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի դասախոս, պ.գ.թ. Բենյամին 
Պողոսյանի մասնակցությամբ «Ռուսաստանյան առանցքի շուրջ ձևավորված 
ռազմաքաղաքական և տնտեսական միությունների արդյունավետության 
գնահատման կանխատեսական մոդելը (Հայաստանի և Իրանի օրինակով)» 
վերնագրով թեմայի ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի և Հիմնարար 
հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամի կողմից անցկացվող 
գիտական հետազոտությունների համատեղ ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ 
ԳԿ - ՀՀՌՀ-2020» միջազգային մրցույթին մասնակցելու մասին հարցը: 

7. ԵՊՀ Միջազգային համագործակցության վարչության պետ, հետազոտական խմբի 
ղեկավար՝ ք.գ.դ. պրոֆ. Ա.Մարգարովի, հետազոտական խմբի անդամ (կատարող)՝ 
Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ, «Հանրային քաղաքականություն» 
կրթական ծրագրի ղեկավար պ.գ.թ. դոցենտ Վ.Ագլյանի, հետազոտական խմբի 
Մինչև  35 տարեկան անդամ, ԵՊՀ Քաղաքական ինստիտուտների և 
գործընթացների ամբիոնի ասպիրանտ Մ.Մարգարյանի մասնակցությամբ «ՌԴ-ՀՀ 
ասիմետրիկ համագործակցության հիմնախնդիրները միջազգային 



կազմակերպությունների շրջանակում (ՀԱՊԿ օրինակով)» վերնագրով թեմայի ՀՀ 
ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան 
հիմնադրամի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների համատեղ 
ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀՌՀ-2020» միջազգային մրցույթին 
մասնակցելու մասին հարցը: 

8. Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Ամերիկյան 
հետազոտությունների կենտրոնի մագիստրոսական առկա ուսուցման 
շրջանակում «Ամերիկագիտություն» ծրագրի հայտի հաստատման հարցը: 

9. Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի Ամերիկյան հետազոտությունների 
կենտրոնի մագիստրոսական առկա ուսուցման շրջանակում 
«Ամերիկագիտություն» ծրագիր բացելու հարցը: 

 
Խորհուրդը որոշեց. 

 
1.  Երաշխավորել ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության 

ամբիոնի պրոֆեսոր Ա. Ենգոյանի, ամբիոնի ասիտենտ, ք. գ. թ. Ա. Սարգսյանի, 
ամբիոնի ասպիրանտներ Խ. Ազատյանի և Փ. Ենգոյանի մասնակցությամբ «ԵԱՏՄ-
ն գլոբալ զարգացման հարացույցի փոխակերպման պայմաններում» վերնագրով 
թեման ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների 
ռուսաստանյան հիմնադրամի կողմից անցկացվող գիտական 
հետազոտությունների համատեղ ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - 
ՀՀՌՀ-2020» միջազգային մրցույթին: 

2. Երաշխավորել ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության 
ամբիոնի ասիստենտ, ք.գ.թ. Առնակ Սարգսյանի «Քաղաքական մասնակցության 
հայեցակարգերը քաղաքական ուսմունքների պատմության շրջանակներում» 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկը տպագրության: 

3. ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների Ամբիոնի 
պրոֆեսոր Արմենակ Մանուկյանի ծննդյան 70 ամյակի կապակցությամբ 
հրատարակության  ներկայացված նրա կենսագրությանը, աշխատանքային և 
գիտական գործունեությանը նվիրված աշխատությունը՝ 
«Կենսամատենագիտությունը», երաշխավորել տպագրության: 

4. ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի ասիստենտ, 
պ․գ․թ․ Արծրուն Հովհաննիսյանի «Ռազմարվեստ» խորագիրը կրող պատմա-
քաղաքագիտական աշխատությունը երաշխավորել տպագրության: 

5. Երաշխավորել ԵՊՀ Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ, «Հանրային 
քաղաքականություն» կրթական ծրագրի ղեկավար պ.գ.թ. դոցենտ Վ. Ագլյանի, 
հետազոտական խմբի անդամ (կատարող)՝ ԵՊՀ Հումանիտար և 
հասարակագիտական մասնագիտությունների գծով պրոռեկտոր, հ.գ.թ. Է. 
Ասրիյանի, օտարերկրյա գործընկեր՝ Հարավային Կալիֆոռնիայի 
համալսարանի Sol Price հանրային քաղաքականության դպրոցի գործնական 
կառավարման պրոֆեսոր է, USC Executive կրթական ծրագրերի ղեկավար, ROTC 
ծրագրերի ղեկավար, Որոշումների կայացման և էթիկայի Neely կենտրոնի տնօրեն 
Ֆ. Վ. Զերունյանի և հետազոտական խմբի մինչև  35 տարեկան անդամ, ԵՊՀ 



Հանրային կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ Ն. Ասրյանի մասնակցությամբ 
«Քաղաքականությունների (միջազգային) կոնվերգենցիայի հիմնահարցերը 
և առաջնորդության դերն ու գործառույթները. Եվրոպական և Եվրասիական 
տարածաշրջանների օրինակով»  (“Problems of International Policy Transfer & 
Convergence: the Role and Functions of Leadership (cases of European and Eurasian 
regions)”) վերնագրով թեման Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմման շրջանակում «Հասարակական 
գիտություններ» և «Հայագիտություն և հւմանիտար գիտություններ» բնագավառի 
մասնագիտություններով օտարերկրյա գործընկերոջ ընդրգրկմամբ, ՀՀ ԿԳՄՍՆ 
գիտության կոմիտեի տրամադրված ֆինանսական աջակցությամբ գիտական 
թեմաների հայտերի մրցույթին: 

6. Երաշխավորել ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության 
ամբիոնի դոցենտներ, պ.գ.թ. Ռ. Կարապետյանի, Վ. Պետրոսյանի, և Հայ-
Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի համաշխարհային քաղաքականության 
և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի դասախոս, պ.գ.թ. Բենյամին 
Պողոսյանի մասնակցությամբ «Ռուսաստանյան առանցքի շուրջ ձևավորված 
ռազմաքաղաքական և տնտեսական միությունների արդյունավետության 
գնահատման կանխատեսական մոդելը (Հայաստանի և Իրանի օրինակով)» 
վերնագրով թեման ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի և Հիմնարար 
հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամի կողմից անցկացվող 
գիտական հետազոտությունների համատեղ ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ 
ԳԿ - ՀՀՌՀ-2020» միջազգային մրցույթին: 

7. Երաշխավորել ԵՊՀ Միջազգային համագործակցության վարչության պետ, 
հետազոտական խմբի ղեկավար՝ ք.գ.դ. պրոֆ. Ա.Մարգարովի, հետազոտական 
խմբի անդամ (կատարող)՝ Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ, «Հանրային 
քաղաքականություն» կրթական ծրագրի ղեկավար պ.գ.թ. դոցենտ Վ.Ագլյանի, 
հետազոտական խմբի Մինչև  35 տարեկան անդամ, ԵՊՀ Քաղաքական 
ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի ասպիրանտ Մ.Մարգարյանի 
մասնակցությամբ «ՌԴ-ՀՀ ասիմետրիկ համագործակցության հիմնախնդիրները 
միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում (ՀԱՊԿ օրինակով)» 
վերնագրով թեման ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի և Հիմնարար 
հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամի կողմից անցկացվող 
գիտական հետազոտությունների համատեղ ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ 
ԳԿ - ՀՀՌՀ-2020» միջազգային մրցույթին: 

8. Երաշխավորել Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Ամերիկյան 
հետազոտությունների կենտրոնի մագիստրոսական առկա ուսուցման 
շրջանակում «Ամերիկագիտություն» ծրագրի հայտի հաստատումը: 

9. Երաշխավորել Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի Ամերիկյան 
հետազոտությունների կենտրոնի մագիստրոսական առկա ուսուցման 
շրջանակում «Ամերիկագիտություն» ծրագրի բացումը: 

 
     

Գիտական խորհրդի նախագահ, պրոֆեսոր                                Գ. Պետրոսյան 

   Գիտական խորհրդի քարտուղար, դոցենտ                                                  Գ. Բալասանյան 


