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ԵԼՀ ֆակուլտետի գիտխորհրդի՝ 

27.05.2021թ. նիստի N 10 արձանագրություն 

 

Օրակարգ 

1.      ԵԼՀ ֆակուլտետի ամբիոնների  պրոֆեսորների և դոցենտների  թափուր 

պաշտոնների տեղակալման մրցութային ընտրություն: 

2.     Ընթացիկ հարցեր : 

Գիտխորհրդի  36 անդամներից նիստին ներկա էին 31-ը :  

ԵԼՀ ֆակուլտետի դեկան Գ.Բարսեղյանը ողջունեց գործընկերներին՝ նշելով, որ 

ուրախ է նրանց տեսնել դեմ առ դեմ : Նա շնորհավորեց միջմշակութային 

հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի բ.գ.թ., դոցենտ Մարինա Յաղուբյանին և 

անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի բ.գ.թ., դոցենտ Լիլիթ Սարգսյանին ԵՊՀ դասավանդման 

գերազանցության մրցանակին  արժանանալու համար ՝ հավելելով, որ ԵԼՀ 

ֆակուլտետը մշտապես պատվով է  ներկայանում և անցյալ տարի ֆակուլտետից 

մրցանակ ստացավ նաև պրոֆեսոր Տիգրան Սիմյանը:  

  Նա անդրադարձավ օրակարգի առաջին հարցին՝ ԵԼՀ ֆակուլտետի ամբիոնների  

պրոֆեսորների և դոցենտների  թափուր պաշտոնների տեղակալման մարցութային 

ընտրությանը: Գ.Բարսեղյանը նշեց, որ ինչպես բոլոր ֆակուլտետներում, այնպես էլ 

ԵԼՀ ֆակուլտետում գիտխորհրդի նիստ նշանակված է մայիսի 27-ը : Դեկանը 

վստահեցրեց, որ բոլոր ամբիոնները անց են կացրել ամբիոնի նիստեր՝ 

իրականացնելով բոլոր գործընթացները հավուր պատշաճի : Նա խոսեց  նաև այդ 

հարցի շուրջ ստեղված իրավիճակի մասին՝ նշելով, որ երեք ամբիոններում է մի փոքր 

թեժ մրցակցություն եղել՝ անգլիական բանսիրության/ պրոֆեսորի 2  թափուր տեղի 

համար դիմել էին -3 հոգի, սակայն  պրոֆեսոր Ա.Ջիվանյանը նախընտրեց 

մասնակցել երկրորդ փուլով անցկացվող մրցույթին/, ֆրանսիական բանասիրության 

ամբիոնում դոցենտի 2 թափուր տեղի համար հավակնում էին 4-ը : Սակայն 

Ն.Մելքոնյանը նույնպես հետ վերցրեց գործերը՝ նախընտրելով սպասել 2-րդ փուլին : 

Այսպիսով, ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնում   դոցենտի 2 տեղի համար   

դիմել են 3 հոգի : Փակ գաղտնի ընտրության արդյունքներով առավելագույն ձայներ 

ստացան Ռ.Մելիքսեթյանը/13 ձայն / և Գ.Սարգսյանը /14 ձայն/, իսկ Ռ.Միրզոյանը 

ստացավ 8 ձայն : Արտասահմանյան գրականության անբիոնում  դոցենտի թափուր 

պաշտոնի 3 տեղի համար –հավակնում են 4 հոգի : Քվեարկության արդյունքում 

Վ.Արսենյանը ստացավ  9 ձայն, Ա.Եգանյանը 6  ձայն, Ն.Գոնչար-Խանջյանը  9  ձայն,  

Ե.Տեր-Խաչատրյանը 3 ձայն :  

Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ բ.գ.թ.,պրոֆեսոր Ա. Չուբարյանը ընդհանուր 

գծերով ներկայացրեց ամբիոնների պրոֆեսորների ու դոցենտների թափուր 

պաշտոնների համար դիմած թեկնածուներին :  
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Ընտրությունը կազմակերպելու համար ընտրվեց  հաշվիչ հանձնաժողով : Նախագահ՝ 

Յու.Գաբրիելյան, անդամներ՝ Ռ.Ղազարյան և Մ.Մկրտչյան: Բաժանվեց 31 

քվեաթերթիկ : 

Ամփոփելով պրոֆեսորի և դոցենտի  թափուր պաշտոնների համար ընտրության 

արդյունքները՝ ներկայացնում ենք հետևյալը . 

 

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ /պրոֆեսորի և դոցենտի թափուր 

պաշտոնի ընտրություն/ 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Բ.գ.թ., պրոֆեսոր Աստղիկ Չուբարյանի` անգլիական բանասիրության 

ամբիոնի  պրոֆեսորի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

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

Ս.Ք.Գասպարյանը ներկայացրեց հարցը և գնահատելի համարեց Աստղիկ 

Չուբարյանի ձեռքբերումները ինչպես գիտական, այնպես էլ կրթական 

դաշտում:Ելույթ ունեցավ նաև թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի 

վարիչ  Ռ. Ղազարյանը, նշեց Ա.Չուբարյանի ընտանիքի և նրա անցած ուղու մասին: 

Նշվեց նաև, որ Աստղիկ Չուբարյանը ավելի քան 48 գիտական և մեթոդական 

աշխատանքների հեղինակ է: Բ.գ.դ., դոցենտ Գ. Մուրադյանը նշեց նաև, որ Ա. 

Չուբարյանի գիտական ղեկավարությամբ պաշտպանվել է 5 թեկնածուական 

ատենախոսություն։ Աստղիկ Չուբարյանի  տվյալները լիովին բավարարում են 

պրոֆեսորի պաշտոնին ներկայացվող պահանջները:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքները՝ Ա. Չուբարյանին   

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլիական 

բանասիրության  ամբիոնի  պրոֆեսորի պաշտոնում:Փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքները են. կողմ՝  20, դեմ՝ 10, անվավեր՝ 1: 

 ԼՍԵՑԻՆ՝  Բ.գ.դ., պրոֆեսոր Աննա Կնյազյանի` անգլիական բանասիրության    

ամբիոնի  պրոֆեսորի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

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

Ս.Ք.Գասպարյանը ներկայացրեց հարցը՝ հատուկ շեշտադրելով, որ Աննա Կնյազյանը 

իր ատենախոսության պաշտպանությունից հետո  երբեք չի դադարել աշխատել իր 

գիտամեթոդական գիտելիքները հարստացնելու և էլ ավելի բարձր մակարդակի 

հասնելու ուղղությամբ: Բ.գ.թ., դոցենտ Մ.Դալալյանը  գնահատելի համարեց Ա. 

Կնյազյանի համաչափ ու կանոնավոր առաջընթացը ինչպես գիտական, այնպես էլ 

կրթական դաշտում: Աննա Կնյազյանի  տվյալները լիովին բավարարում են 

պրոֆեսորի պաշտոնին ներկայացվող պահանջները: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքները՝ Ա. Կնյազյանին   

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլիական 

բանասիրության  ամբիոնի  պրոֆեսորի պաշտոնում:  Փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքները՝ կողմ՝  24, դեմ՝ 6, անվավեր՝ 1:  
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ԼՍԵՑԻՆ՝ Բ. գ.թ., դոցենտ  Գոհար Հարությունյանի` անգլիական բանասիրության     

ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

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

Ս.Ք.Գասպարյանը ներկայացրեց հարցը՝ հատուկ շեշտադրելով, որ Գոհար 

Հարությունյանը իր ատենախոսության պաշտպանությունից հետո  երբեք չի դադարել 

աշխատել իր գիտամեթոդական գիտելիքները հարստացնելու և էլ ավելի բարձր 

մակարդակի հասնելու ուղղությամբ:  Բ.գ.դ., դոցենտ Գ. Մուրադյանը գնահատելի 

համարեց Գ.Հարությունյանի  համաչափ ու կանոնավոր առաջընթացը ինչպես 

գիտական, այնպես էլ կրթական դաշտում և նշեց, որ դոցենտի կոչումը շատ 

պարտավորեցնող է, այն ենթադրում է, որ մասնագիտական կարողությունները պետք 

է ծառայեցնել ամբիոնին, մասնագիտական հանրությանն ընդհանրապես: 

Գ.Հարությունյանի տվյալները լիովին բավարարում են դոցենտի կոչմանը 

ներկայացվող պահանջները: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքները 

Գ.Հարությունյանին ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների  հաղորդակցության   

ֆակուլտետի  նգլիական բանասիրության  ամբիոնի  դոցենտի պաշտոնում: Փակ 

գաղտնի քվեարկության արդյունքները  ՝ կողմ  31, դեմ՝ 0 ,  անվավեր՝ 0. 

ԼՍԵՑԻՆ՝   Բ. գ.թ., դոցենտ  Ռուզաննա Առաքելյանի` անգլիական բանասիրության  

ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

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

Ս.Ք.Գասպարյանը ներկայացրեց հարցը՝ հատուկ շեշտադրելով, որ Ռուզաննա 

Առաքելյանը իր ատենախոսության պաշտպանությունից հետո  երբեք չի դադարել 

աշխատել իր գիտամեթոդական գիտելիքները հարստացնելու և էլ ավելի բարձր 

մակարդակի բարձրացնելու ուղղությամբ: Բ.գ.թ., դոցենտ Մ.Դալալյանը նշեց, որ Ռ. 

Առաքելյանի տվյալները լիովին բավարարում են  հայտարարված մրցույթի 

պայմաններին և պաշտոնի հավակնորդին առաջադրվող պահանջներին: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքները՝  Ռ.Առաքելյանին  

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլիական 

բանասիրության  ամբիոնի  դոցենտի պաշտոնում:   Փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքները  ՝ կողմ  31,  դեմ՝ 0 ,  անվավեր՝ 0.  

ԼՍԵՑԻՆ՝    Բ. գ.թ., դոցենտ  Անահիտ Գալստյանի` անգլիական բանասիրության   

ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

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

Ս.Ք.Գասպարյանը ներկայացրեց հարցը՝ շեշտադրելով, որ Անահիտ Գալստյանը իր 

ատենախոսության պաշտպանությունից հետո  մշտապես աշխատել է իր 

գիտամեթոդական գիտելիքները հարստացնելու ուղղությամբ: Բ.գ.դ.,դոցենտ 
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Գ.Մուրադյանը  նշեց, որ դոցենտի կոչումը շատ պարտավորեցնող է։ Ա. Գալստյանի 

տվյալները լիովին բավարարում են  հայտարարված մրցույթի պայմաններին և 

պաշտոնի հավակնորդին առաջադրվող պահանջներին: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքները՝  Ա.Գալստյանին   

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության  ֆակուլտետի անգլիական 

բանասիրության  ամբիոնի  դոցենտի պաշտոնում: Փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքները  ՝ կողմ  31, դեմ՝ 0,  անվավեր՝ 0: 

ԼՍԵՑԻՆ՝      Բ. գ.թ., դոցենտ  Գոհար Մադոյանի` անգլիական բանասիրության 

ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

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

Ս.Ք.Գասպարյանը ներկայացրեց հարցը՝ նշելով, որ Գոհար Մադոյանը մշտապես  

աշխատել է իր գիտամեթոդական գիտելիքները հարստացնելու և էլ ավելի բարձր 

մակարդակ ապահովելու ուղղությամբ: Գ․Մադոյանը  գիտական համաչափ ու 

կանոնավոր զարգացում  է արձանագրում տարբեր ուղղություններով: Բ.գ.թ., դոցենտ 

Մ. Դալալյանը նշեց, որ  Գ.Մադոյանի ակտիվությունը ակնհայտ է թե՛ գիտական, թե՛ 

կրտական ոլորտում: Նա սիրված գործընկեր է և, իհարկե շատ սիրված  դասախոս: 

Ակտիվ գործունեություն է ծավալում նաև դասախոսների վերապատրաստման 

դասընթացների և Armenian Folia Anglistica գիտական հանդեսի խմբագրական 

խորհրդի գործունեության շրջանակներում: Գ. Մադոյանի տվյալները լիովին 

բավարարում են  հայտարարված մրցույթի պայմաններին և պաշտոնի հավակնորդին 

առաջադրվող պահանջներին: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքները՝ Գ.Մադոյանին   

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության   ֆակուլտետի անգլիական   

բանասիրության  ամբիոնի  դոցենտի պաշտոնում:  

Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները  ՝ կողմ  30, դեմ՝ 1 ,    անվավեր՝ 0: 

ԼՍԵՑԻՆ՝     Բ. գ.թ., դոցենտ  Նաիրա Գասպարյանի` անգլիական բանասիրության  
ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

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

Ս.Ք.Գասպարյանը ներկայացրեց հարցը՝ հատուկ շեշտադրելով, որ Նաիրա 

Գասպարյանը իր ատենախոսության պաշտպանությունից հետո  երբեք չի դադարել 

աշխատել իր գիտամեթոդական գիտելիքները հարստացնելու և էլ ավելի բարձր 

մակարդակի հասնելու ուղղությամբ: Բ.գ.դ., դոցենտ Գ.Մուրադյանը նշեց, որ 

Ն.Գասպարյանի ակտիվությունը միանգամայն տեսանելի է թե՛ գիտական 

հրապարակումների ու գիտաժողովների և թե՛ կրթական դասընթացների մշակման 

հարցում և հավելեց, որ Ն.Գասպարյանի տվյալները լիովին բավարարում են  

հայտարարված մրցույթի պայմաններին և պաշտոնի հավակնորդին առաջադրվող 

պահանջները: 
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ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնել առաջ քաշված դրական կարծիքները Ն.Գասպարյանին   

ընտրել  ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության   ֆակուլտետի անգլիական   

բանասիրության  ամբիոնի  դոցենտի պաշտոնում:  

Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները  ՝ կողմ  30,  դեմ՝ 1 ,անվավեր՝ 0 . 

ԼՍԵՑԻՆ՝      Բ. գ.թ., դոցենտ  Օֆելյա Պողոսյանի` անգլիական բանասիրության     
ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

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

Ս.Ք.Գասպարյանը ներկայացրեց հարցը՝ շեշտադրելով, որ Օֆելյա Պողոսյանը իր 

ատենախոսության պաշտպանությունից հետո  երբեք չի դադարել աշխատել իր 

գիտամեթոդական գիտելիքները ուղղությամբ: Բ.գ.թ.,պրոֆեսոր Ա.Չուբարյանը նշեց, 

որ  Օֆելյա Պողոսյանի տվյալները լիովին բավարարում են  հայտարարված մրցույթի 

պայմաններին և պաշտոնի հավակնորդին առաջադրվող պահանջներին: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաշվի առնելով նշված կարծիքները՝ Օ.Պողոսյանին  ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլիական 

բանասիրության ամբիոնի   դոցենտի   պաշտոնում:  Փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքներն են.  կողմ՝ 31, դեմ՝   0,  անվավեր՝  0: 

ԼՍԵՑԻՆ՝     Բ. գ.թ., դոցենտ  Իրինա Վարդանյանի` անգլիական բանասիրության 

ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

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

Ս.Ք.Գասպարյանը ներկայացրեց հարցը՝ հատուկ շեշտադրելով, որ Իրինա 

Վարդանյանը իր ատենախոսության պաշտպանությունից հետո շարունակում է 

աշխատել իր գիտամեթոդական գիտելիքները հարստացնելու ուղղությամբ: Նա 

այսօր հաջողությամբ վարում է նաև տեսական դասընթացներ և ուսանողները շատ 

գոհ են նրա՝ առարկայի մատուցման ոճից: Բ.գ.թ.,դոցենտ Մ.Դալալյանը  նշեց, որ  

Իրինա Վարդանյանի տվյալները լիովին բավարարում են  հայտարարված մրցույթի 

պայմաններին և պաշտոնի հավակնորդին առաջադրվող պահանջներին: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաշվի առնելով նշված կարծիքները՝ Ի.Վարդանյանին  ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլիական 

բանասիրության ամբիոնի   դոցենտի   պաշտոնում:  Փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքներն են.  կողմ՝ 31, դեմ՝   0,  անվավեր՝  0: 

ԼՍԵՑԻՆ՝    Բ. գ.թ., դոցենտ Քրիստինե Հարությունյանի` անգլիական բանասիրության 

ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

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

Ս.Ք.Գասպարյանը ներկայացրեց հարցը՝ հատուկ շեշտադրելով, որ Քրիստինե 

Հարությունյանը  իր ատենախոսության պաշտպանությունից հետո  երբեք չի 

դադարել աշխատել իր գիտամեթոդական գիտելիքները հարստացնելու և էլ ավելի 

բարձր մակարդակի հասնելու ուղղությամբ: Բ.գ.դ., դոցենտ Գ.Մուրադյանը նշեց, որ 
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Քրիստինե Հարությունյանի տվյալները լիովին բավարարում են  հայտարարված 

մրցույթի պայմաններին և պաշտոնի հավակնորդին առաջադրվող պահանջներին: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաշվի առնելով նշված կարծիքները՝ Ք. Հարությունյանին  ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլիական 

բանասիրության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: Փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքներն են. կողմ՝ 31, դեմ՝ 0, անվավեր՝  0: 

ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ / դոցենտի  պաշտոնի ընտրություն/ 

Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ  Զ.Հարությունյանը ելույթի իրավունք 

խնդրեց և անդրադարձավ ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնում ներկա 

իրավիճակին : Նա ասաց, որ ամբիոնի նիստը անցել է խաղաղ ու հանգիստ 

պայմաններում, որևէ անցանկալի երևույթ չի նշմարվել: Զ.Հարությունյանը հավելեց 

նաև, որ  տեղեկացրել է բոլոր թեկնածուներին, ովքեր չեն անցնի տվյալ փուլով՝ 

կմասնակցեն երկրորդ փուլի ընտրություններին : 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Բ. գ.թ., դոցենտ  Ռոզա Մելիքսեթյանի` ֆրանսիական  բանասիրության 

ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում  ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ 

Զավեն Հարությունյանը: Նշվեց, որ Ռ. Մելիքսեթյանը  ամբիոնում աշխատում է 1972 

թվականից: Ունի հրատարակված 14 հոդված,  9 գիտական թեզիս, 1 դասագիրք 

(դասագիրքը  3 անգամ վերահրատարկվել է 2005թ.(203 էջ), 2011թ.  (261էջ), 2013թ.  

(306էջ), 1 բառարան, ֆրանսերեն լեզվի  գրավոր քննության հարցաշարերի  1 

շտեմարան և 2 հավելված:1986թ.-ին ստացել է բ.գ.թ. գիտական աստիճան, իսկ 

2005թ.` դոցենտի գիտական կոչում:  Ամբիոնում աշխատելու տարիներին իրեն 

դրսևորել է որպես բանիմաց և պարտաճանաչ մասնագետ, որը մշտապես 

համատեղել է գիտական և մանկավարժական գործունեությունը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքը՝ Ռ.Մելիքսեթյանին   

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության    ֆակուլտետի 

ֆրանսիական բանասիրության  ամբիոնի  դոցենտի պաշտոնում: Փակ գաղտնի 

քվեարկության արդյունքները  ՝ կողմ՝  20, դեմ՝ 9 , անվավեր՝ 2: 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Բ. գ.թ., դոցենտ  Գայանե Սարգսյանի` ֆրանսիական  բանասիրության 

ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում  ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ 

Զավեն Հարությունյանը, Ն.Հարությունյանը: Նշվեց, որ Գ. Սարգսյանը ամբիոնում 

աշխատում է 1994 թվականից: Ունի հրատարակված, 14 հոդված,  2 գիտական թեզիս, 

2 մենագրություն, 1 ուսումնամեթոդական աշխատանք: 2009 թ.-ին ստացել է բ.գ.թ. 

գիտական աստիճան, իսկ 2017թ.` դոցենտի գիտական կոչում: Ակտիվորեն 

մասնակցում է ամբիոնի աշխատանքներին մասնավորապես միջազգային 

համագործակցության ոլորտում: Դասավանդում է արդի, գիտական, լեզվաբանական 

ուղղություններին առնչվող տեսական առարկաներ:   
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ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքները՝ Գ.Սարգսյանին   

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության    ֆակուլտետի 

ֆրանսիական բանասիրության  ամբիոնի  դոցենտի պաշտոնում: Փակ գաղտնի 

քվեարկության արդյունքները  ՝  կողմ՝  27, դեմ՝ 2 ,  անվավեր՝ 2: 

ԼՍԵՑԻՆ՝   Բ. գ.թ., դոցենտ  Ռուզան Միրզոյանի` ֆրանսիական  բանասիրության 

ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում  ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ  

Զավեն Հարությունյանը:Նշվեց, որ Ռ. Միրզոյանը ամբիոնում աշխատում է 1992 

թվականից: Ունի հրատարակված 15 հոդված,  1 գիտական թեզիս, 1 մենագրություն, 1 

ուսումնական  ձեռնարկ: 2006 թ.-ին  ստացել է բ.գ.թ. գիտական աստիճան, իսկ 

2010թ.` դոցենտի գիտական կոչում:  2009-2018թթ. աշխատել է ԵՊՀ թարգմանության 

տեսության և պրակտիկայի ամբիոնում: 2018թ.-ից առ այսօր Ֆրանսիական 

բանասիրության ամբիոնի դասախոս է: Աչքի է ընկնում  որպես պարտաճանաչ 

դասախոս: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 9 կողմ, 20 դեմ, 2 անվավեր փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում  

արձանագրել, որ Ռուզան Միրզոյանը   չի ընտրվել  ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և 

հաղորդակցության ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի  դոցենտի պաշտոնում:   

ՌՈՄԱՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ/դոցենտի թափուր պաշտոնի 

ընտրություն/  

ԼՍԵՑԻՆ՝   Բ. գ.թ., դոցենտ Աննա Կուբանյանի` ռոմանական  բանասիրության    

ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., դոցենտ Հ. 

Բաղդասարյանը, բ.գ.թ., դոցենտ Հ. Օհանյանը: Նշվեց, որ  Ա.Կուբանյանը ամբիոնում 

աշխատում է 2009 թվականից: Ամբիոնում աշխատելու տարիներին իրեն դրսևորել է 

որպես բանիմաց և պարտաճանաչ մասնագետ և մշտապես համատեղել է գիտական 

և մանկավարժական գործունեությունը: Վերջին տարիներին, ըստ պահանջվող 

կարգի, հրատարակել է 3 գիտական (այդ թվում՝ 1 գիտամեթոդական) հոդված և մեկ 

մենագրություն: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝հաշվի առնելով նշված կարծիքները՝ Ա.Կուբանյանին  ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի ռոմանական  բանասիրու-

թյան ամբիոնի   դոցենտի   պաշտոնում:  Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներն 

են.  կողմ՝ 29, դեմ`1,  անվավեր՝  1: 

ԼՍԵՑԻՆ՝      Բ. գ.թ., դոցենտ Լիլիթ Սարոյանի ` ռոմանական  բանասիրության    

ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., դոցենտ 

Հ.Բաղդասարյանը, բ.գ.թ., դոցենտ Հ. Օհանյանը: Նշվեց, որ Լ. Սարոյանը ամբիոնում 

աշխատում է 1997 թվականից: Ամբիոնում աշխատելու տարիներին իրեն դրսևորել է 

որպես բանիմաց և պարտաճանաչ մասնագետ, որը մշտապես համատեղել է 
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գիտական և մանկավարժական գործունեությունը: Վերջին 5 տարիներին, ըստ 

պահանջվող կարգի, հրատարակել է 3 գիտական աշխատություն: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով նշված կարծիքները՝ Լ.Սարոյանին   ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի ռոմանական  

բանասիրության ամբիոնի   դոցենտի   պաշտոնում:  Փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքներն են.  կողմ՝ 29, դեմ՝1,անվավեր՝1: 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ և ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ/ դոցենտի թափուր 

պաշտոնի ընտրություն/  

Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի վարիչ Ռ.Ղազարյանը 

ներկայացրեց իր ամբիոնի դոցենտի թափուր պաշտոնում դիմող թեկնածուներին՝ 

հավելելով,որ բոլոր թեկնածուներն էլ արժանի են ընտրվելու դոցենտի թափուր 

պաշտոններում : 

ԼՍԵՑԻՆ՝    Բ.գ.թ., դոցենտ  Գայանե Գրիգորյանի՝   թարգմանության տեսության և 

պրակտիկայի ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի վարիչ, 

բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Ղազարյանը նշեց, որ Գ. Գրիգորյանը  բանիմաց և աշխատասեր  

մասնագետ է, ունի տարիների փորձ և արդյունավետ կերպով համատեղում է 

գիտական և մանկավարժական աշխատանքը: Նա մի շարք գիտական 

աշխատությունների հեղինակ է և շարունակ հանդես է գալիս նորանոր 

նախաձեռնություններով ու ծրագրերով՝ նպաստելով ամբիոնի գործունեությանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքը՝ Գ.Գրիգորյանին  

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի    

թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի  դոցենտի  պաշտոնում:     

Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները՝ կողմ  27, դեմ՝  4,  անվավեր՝ 0 : 

ԼՍԵՑԻՆ՝    Բ.գ.թ., դոցենտ  Աննա Խաչատրյանի՝   թարգմանության տեսության և 

պրակտիկայի ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի վարիչ, 

բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Ղազարյանը, դոցենտ Գ.Գրիգորյանը նշեցին, որ Ա.Խաչատրյանը  

բարեխղճորեն է կատարում իր պարտականությունները, նա տարիներ շարունակ 

դասավանդել է թե՛ տեսական և թե՛ գործնական առարկաներ, ղեկավարել է 

մագիստրոսական թեզեր, ավարտական աշխատանքներ և կուրսային 

աշխատանքներ: Նա հեղինակ է բազմաթիվ գիտական աշխատությունների: Ա. 

Խաչատրյանը հաջողությամբ և արդյունավետ ձևով համատեղում է գիտական և 

մանկավարժական աշխատանքները և արժանի է զբաղեցնել դոցենտի պաշտոն 

ամբիոնում: 
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ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքները՝ Ա.Խաչատրյանին 

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի    

թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի  դոցենտի  պաշտոնում:   

 Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները՝ կողմ  27, դեմ՝  4,  անվավեր՝ 0  

ԼՍԵՑԻՆ՝    Բ.գ.թ., դոցենտ  Լուսինե Սարգսյանի՝   թարգմանության տեսության և 

պրակտիկայի ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի վարիչ, 

բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Ղազարյանը,  դոցենտ Գ.Գրիգորյանը  նշեցին, որ Լ.Սարգսյանը 

բանիմաց մասնագետ է, ունի տարիների փորձ, մեծ եռանդ և ունակություններ, 

ինչպես նաև շարունակ հանդես է գալիս նորանոր նախաձեռնություններով՝ 

նպաստելով ամբիոնի գործունեությանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքները՝ Լ.Սարգսյանին 

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի    

թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի  դոցենտի  պաշտոնում:   

 Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները՝ կողմ  29, դեմ՝  2,  անվավեր՝ 0. 

ԼՍԵՑԻՆ՝    Բ.գ.թ., դոցենտ  Աննա Հակոբյանի՝   թարգմանության տեսության և 

պրակտիկայի ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝     Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի  

վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Ղազարյանը, բ.գ.թ., դոցենտ Գ.Գրիգորյանը նշեցին, որ 

Ա.Հակոբյանը  ունի մասնագիտական  խորը գիտելիքներ,  միշտ աշխատում է իր 

մասնագիտական որակների վրա և արդյունավետ կերպով համատեղում է գիտական 

և մանկավարժական աշխատանքը: Նա շարունակ հանդես է գալիս նորանոր 

նախաձեռնություններով ու ծրագրերով՝ նպաստելով ամբիոնի գործունեությանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքները՝ Ա.Հակոբյանին 

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի    

թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի  դոցենտի  պաշտոնում:   

 Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները՝ կողմ  28, դեմ՝  3, անվավեր՝ 0:  

 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ /պրոֆեսորի և դոցենտի թափուր 

պաշտոնի ընտրություն/ 

Ելույթի իրավունք խնդրեց նաև արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ 

Ա. Սեդրակյանը և ներկայացրեց իր ամբիոնում տիրող իրավիճակը՝ հաստատելով 

Գ.Բարսեղյանի արձանագրած  թեկնածուների  օգտին քվեարկված ձայների քանակը : 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր, բ.գ.դ. Արա Հրաչկի 

Առաքելյանի՝ պրոֆեսորի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ՝ բ.գ.թ. դոց. 

Ա.Սեդրակյանը  նշեց, որ պրոֆ. Ա. Առաքելյանը ուսումնասիրում է գերմանական 
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գրականություն, նա շուրջ 5 մենագրությունների, բազմաթիվ գիտական հոդվածների 

և   մեկ տասնյակից ավելի թարգմանված գրքերի հեղինակ է: Պրոֆ. Ա. Առաքելյանը 

դասավանդում է Հայ բանասիրության, Արևելագիտության ֆակուլտետների 

բակալավրատի և Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի  

բակալավրիատի և մագիստրատուրայի բաժիններում, ունի գիտամանկավարժական 

գործունեության մեծ փորձ, սիրված դասախոս է, հարգված գործընկեր: Ամբիոնը 

երաշխավորում է նրան զբաղեցնելու  պրոֆեսորի պաշտոնը: 

 ՈՐՈՇԵՑԻՆ ՝ հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքը՝  Ա. Առաքելյանին 

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի 

արտասահմանյան գրականության   ամբիոնի  պրոֆեսորի պաշտոնում: Փակ 

գաղտնի քվեարկության արդյունքները՝ կողմ  29,  դեմ՝  0,   անվավեր՝ 2: 

ԼՍԵՑԻՆ ՝ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր, բ.գ.դ. Տիգրան 

Սերժիկի Սիմյանի՝ պրոֆեսորի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ՝ բ.գ.թ. դոց. Ա. 

Սեդրակյանը՝ նշելով, որ պրոֆ. Տ. Սիմյանի ուսումնասիրության ոլորտներն են 

գերմանական գրականությունը և նշանագիտությունը: Նա մեկ տասնակից ավելի 

գիտական ուսումնասիրությունների, բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է և 

միջազգային գիտաժողովների մասնակից: Պրոֆ. Տ. Սիմյանը դասավանդում է 

Արևելագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի և Եվրոպական լեզուների և հա-

ղորդակցության ֆակուլտետի  բակալավրիատի և մագիստրատուրայի բաժին-

ներում, ունի գիտամանկավարժական գործունեության փորձ, սիրված դասախոս է, 

հարգված գործընկեր: Ամբիոնը երաշխավորում է նրան զբաղեցնելու  պրոֆեսորի 

պաշտոնը: 

 ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքը՝  Տ.Սիմյանին ընտրել  

ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի արտասահմանյան   

գրականության   ամբիոնի  պրոֆեսորի պաշտոնում:  Փակ գաղտնի քվեարկության  

արդյունքները՝ կողմ՝  26, դեմ՝ 3,անվավեր՝ 2:  

ԼՍԵՑԻՆ՝ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Նատալյա 

Կարենի Գոնչար-Խանջյանի՝  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ՝ բ.գ.թ.,  

դոցենտ Ա.Սեդրակյանը նշեց, որ դոցենտ Ն. Գոնչար-Խանջյանը  ուսումնասիրում է  

իսպանական և իտալական  գրականություններ, դասավանդում է Արևելագիտության,  

Ռուս բանասիրության ֆակուլտետների բակալավրիատի և Եվրոպական  լեզուների և   

հաղորդակցության ֆակուլտետի բակալավրատի և մագիստրատուրայի բաժին 

ներում: Ն. Գոնչար-Խանջյանն ունի գիտամանկավարժական գործունեության մեծ  

փորձ, սիրված դասախոս է և հարգված գործընկեր: Ամբիոնը երաշխավորում է դոց. Ն.  

Գոնչար-Խանջյանին զբաղեցնել  դոցենտի պաշտոնը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝ Ն. Գոնչար-Խանջյանին ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի արտասահմանյան 
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գրականության  ամբիոնի   դոցենտի   պաշտոնում: Փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքներն են.  կողմ՝ 27,  դեմ՝   3,  անվավեր՝ : 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Վահե Արամի 

Արսենյանի՝ դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի  վարիչ՝ բ.գ.թ. 

դոցենց Ա. Սեդրակյանը, նշեց որ դոցենտ Վ. Արսենյանը ուսումնասիրում է 

ժամանակակից անգլո-ամերիկյան գրականություն, դասավանդում է Եվրոպական  

լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի և 

բակալավրիատի բաժիններում, ունի գիտամանկավարժական գործունեության մեծ 

փորձ, սիրված դասախոս է և հարգված գործընկեր: Ամբիոնը երաշխավորում է դոց. 

Վահե Արսենյանին զբաղեցնել  դոցենտի պաշտոնը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝ Վահե Արսենյանին ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի արտասահմանյան 

գրականության  ամբիոնի   դոցենտի   պաշտոնում:  Փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքներն են.  կողմ՝ 27,դեմ՝ 0, անվավեր՝  4: 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Անահիտ 

Վանոյի Եգանյանի՝ դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի  վարիչ՝ բ.գ.թ. 

դոցենտ Ա. Սեդրակյանը նշեց, որ դոցենտ Ա. Եգանյանը ուսումնասիրում է անգլո-

ամերիկյան գրականություն, դասավանդում է Եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակ-

ցության ֆակուլտետի բակալավրիատի առկա և հեռակա բաժիններում, ունի 

գիտամանկավարժական աշխատանքի մեծ փորձ, սիրված դասախոս է և հարգված 

գործընկեր: Ամբիոնը երաշխավորում է դոցենտ Ա. Եգանյանին զբաղեցնելու  դոցենտի 

պաշտոնը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝ Ա. Եգանյանին ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի արտասահմանյան 

գրականության  ամբիոնի   դոցենտի   պաշտոնում:  Փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքներն են.  կողմ՝ 19,   դեմ՝   10 

անվավեր՝  2: 

ԼՍԵՑԻՆ ՝ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Երվանդ 

Գարեգինի Տեր-Խաչատրյանի՝ դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ՝ բ.գ.թ. դոց. Ա. 

Սեդրակյանը նշեց, որ դոց. բ.գ.թ. Երվանդ Գարեգինի Տեր-Խաչատրյանը 

դասավանդում է Հայ բանասիրության ֆակուլտետի բակալավրատի և Եվրոպական  

լեզուների և հաղորդակցության  ֆակուլտետի մագիստրատուրայի բաժիններում, 

ունի գիտամանկավարժական գործունեության փորձ,  հարգված գործընկեր է: 

Ամբիոնը երաշխավորում է նրան զբաղեցնելու  դոցենտի պաշտոնը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 8 կողմ, 21 դեմ, 2 անվավեր փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում  

արձանագրել, որ Երվանդ Գարեգինի Տեր-Խաչատրյանը  չի ընտրվել  ԵՊՀ 

եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության արտասահմանյան գրականության 

ամբիոնի  դոցենտի պաշտոնում:   
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ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԱՄԲԻՈՆ/անգլերենի 

ամբիոն/պրոֆեսորի և դոցենտի թափուր պաշտոնի ընտրություն/ 

ԼՍԵՑԻՆ՝  Բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ն. Հարությունյանի` միջմշակութային հաղորդակցության 

անգլերենի ամբիոնի  պրոֆեսորի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի 

վարիչ Շ. Պարոնյանը նշեց, որ 2007 թվականից Ն. Հարությունյանը աշխատում է 

Երևանի պետական համալսարանում: 2012-ից մինչ այժմ աշխատում է 

միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնում: 2001 թվականին ստացել 

է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, և 2011 

թվականին ստացել է բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական 

աստիճան: 2016 թվականին ստացել է պրոֆեսորի գիտական կոչում և զբաղեցրել է 

պրոֆեսորի պաշտոն: Ն. Հարությունյանը երկար տարիներ աշխատել է 

ֆակուլտետում և մեծ ներդրում է ունեցել միջմշակութային հաղորդակցության 

անգլերենի ամբիոնի կայացման և զարգացման գործում: Նշվեց նաև որ Ն. 

Հարությունյանը տարիներ շարունակ գիտամանկավարժական ակտիվ 

գործունեություն է ծավալում: Նա հեղինակ է բազմաթիվ հոդվածների  և 

դասագրքերի: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝  Ն.Հարությունյանին ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի միջմշակութային 

հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի  պրոֆեսորի   պաշտոնում:  Փակ գաղտնի 

քվեարկության արդյունքներն են.   կողմ՝ 29, դեմ՝     0, անվավեր՝  2: 

ԼՍԵՑԻՆ՝     Բ.գ.թ., դոցենտ Արմինե Խաչատրյանի`միջմշակութային 

հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու 

հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝      Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի 

վարիչ Շ. Պարոնյանը նշեց, որ Ա. Խաչատրյանը 2012 թվականից աշխատում է 

միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնում որպես դասախոս, ապա՝ 

2017թ.  զբաղեցնում է դոցենտի պաշտոն: 2013թ. ստացել է բանասիրական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան և զբաղվում է ակտիվ 

գիտամանկավարժական գործունեությամբ: Նա հեղինակ է բազմաթիվ հոդվածների, 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և դասագրքերի: Նշվեց նաև, որ Ա. Խաչատրյանն 

ունի այն բոլոր գիտամեթոդական աշխատանքները, որոնք  պահանջվում են դոցենտի 

պաշտոն ստանալու համար:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝ Ա. Խաչատրյանին ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի միջմշակութային 

հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի  դոցենտի   պաշտոնում:  Փակ գաղտնի 

քվեարկության արդյունքներն են.   կողմ՝ 29,  դեմ՝ 2,  անվավեր՝ 0 : 
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ԼՍԵՑԻՆ՝       Բ.գ.թ., դոցենտ Ս.Ղալթախչյանի` միջմշակութային հաղորդակցության 

անգլերենի ամբիոնի դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի 

վարիչ Շ. Պարոնյանը նշեց, որ Ս. Ղալթախչյանը աշխատում է Երևանի պետական 

համալսարանում 2004թ. որպես դասախոս: 2012 թվականից նա աշխատում է 

միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնում որպես ասիստենտ, իսկ 

2017թ.՝ զբաղեցրել է դոցենտի պաշտոն: 2014 թվականին ստացել է բանասիրական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան և զբաղվում է ակտիվ 

գիտամանկավարժական գործունեությամբ: Նա հեղինակ է բազմաթիվ հոդվածների, 

մենագրության և ուսումնական ձեռնարկների: Նշվեց նաև, որ Ս. Ղալթախչյանը ունի 

այն բոլոր գիտամեթոդական աշխատանքները, որոնք պահանջվում են դոցենտի 

պաշտոն ստանալու համար: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝ Ս. Ղալթախչյանին ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի միջմշակութային 

հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի  դոցենտի   պաշտոնում:  Փակ գաղտնի 

քվեարկության արդյունքներն են.   կողմ՝ 29, դեմ՝2,   անվավեր՝  0 : 

ԼՍԵՑԻՆ՝   Բ.գ.թ., դոցենտ Ա. Այունցի` միջմշակութային հաղորդակցության 

անգլերենի ամբիոնի դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի 

վարիչ Շ. Պարոնյանը նշեց, որ Ա. Այունցը  բարեխղճորեն է կատարում իր 

պարտականությունները, նա տարիներ շարունակ դասավանդել է թե՛ տեսական և 

թե՛ գործնական առարկաներ, ղեկավարել է մագիստրոսական թեզեր, ավարտական և 

կուրսային աշխատանքներ: Ա. Այունցը աշխատում է Երևանի պետական 

համալսարանում 1996   թվականից: 2012 թ. նա աշխատել է միջմշակութային 

հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնում որպես ասիստենտ, իսկ 2018թ. 

զբաղեցնում է դոցենտի պաշտոն:  2013 թվականին ստացել է բանասիրական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան և զբաղվում է ակտիվ 

գիտամանկավարժական գործունեությամբ: Նա հեղինակ է բազմաթիվ հոդվածների, 

դասագրքի և ուսումնական ձեռնարկի: Նշվեց նաև, որ Ա. Այունցը ունի այն բոլոր 

գիտամեթոդական աշխատանքները, որոնք պահանջվում են դոցենտի պաշտոն 

ստանալու համար: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝      հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝  Ա.Այունցին ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի միջմշակութային 

հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի  դոցենտի   պաշտոնում:  Փակ գաղտնի 

քվեարկության արդյունքներն են.   կողմ՝ 28   դեմ՝3, անվավեր՝  0: 

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԹԻՎ 2 ԱՄԲԻՈՆ/ դոցենտի թափուր պաշտոնի ընտրություն/ 

Լսեցին՝   Բ.գ.թ.,դոցենտ Իրինա Բուռնազյանի` անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտի  
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թափուր պաշտոնում   ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝   Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի վարիչ Ե. Երզնկյանը ներկայացրեց Ի. 

Բուռնազյանի գիտամանկավարժական աշխատանքը:  Նա նշեց, որ  Ի. Բուռնազյանը 

ունի 25 գիտական և գիտամեթոդական աշխատանք: Գիտական հոդվածներից 4-ը 

տպագրվել են վերջին 5 տարում «ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից 

հաստատված հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական 

հրատարակությունների ցուցակում» ընդգրկված պարբերականներում:  2011 թ. 

սեպտեմբերից Ի. Բուռնազյանը մասնակցել է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրին և ծրագրի 

իրականացման 1-ին փուլում հավաքել է 33 կրեդիտ, իսկ 2-րդ փուլում՝ 31 կրեդիտ: 

Կատարված աշխատանքը բավարար հիմք է մասնակցելու դոցենտի պաշտոնի 

համար հայտարարված մրցույթին: Ե.Երզնկյանը խոսեց նաև Ի. Բուռնազյանի 

պատասխանատվության բարձր մակարդակի, ճշտապահության և 

պարտաճանաչության, ինչպես նաև հուսալի և վստահելի գործընկեր լինելու մասին՝ 

նշելով, որ նա  մասնակցել է “PRINTeL” նախագծի 2-րդ փուլին և աչքի է ընկել իր 

բանիմացությամբ ու գործին նվիրվածությամբ:  Նա հավելեց նաև, մասնագիտական 

արժանիքներից բացի, Ի. Բուռնազյանը նաև բարձր մարդկային որակների տեր մարդ 

է՝ հարգված և սիրված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ուսանողների 

կողմից:                                   

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝՝  հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝ Ի. Բուռնազյանին ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 

ամբիոնի   դոցենտի   պաշտոնում:  Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներն են.  

կողմ՝ 30, դեմ՝ 0, անվավեր՝1: 

ԼՍԵՑԻՆ՝  Բ.գ.թ.,դոցենտ Ա. Պապոյանի` անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտի թափուր  

պաշտոնում   ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Ամբիոնի վարիչ Ե. Երզնկյանը ներկայացրեց Ա. Պապոյան  

գիտամանկավարժական աշխատանքը՝ նշելով, որ նա ունի 24 գիտական և   

գիտամեթոդական աշխատանք: Ընդ որում, գիտական հոդվածներից 4-ը տպագրվել  

են  վերջին 5 տարում «ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից 

հաստատված հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական 

հրատարակությունների  ցուցակում» ընդգրկված պարբերականներում: 2011 թ. 

սեպտեմբերից Ա. Պապոյանը  մասնակցել է ԵՊՀ պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի 

որակավորման բարձրացման  կրթագիտական ծրագրին և ծրագրի իրականացման 1-

ին փուլում հավաքել է 33 կրեդիտ, իսկ 2-րդ փուլում՝ 30 կրեդիտ: Կատարված աշխա-

տանքը բավարար հիմք է մասնակցելու  դոցենտի պաշտոնիՀամար հայտարարված  

մրցույթին: Նշվեց նաև, որ Ա. Պապոյանը  միշտ աչքի է ընկել թե´ իր, թե´ ուսանողնե-
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րի և թե´ գիտական աշխատանքի նկատմամբ  ունեցած պահանջկոտությամբ, ինչը 

խոսում է մասանգիտական բարձր որակի մասին:  Ե.Երզնկյանը հավելեց նաև, որ 

մասնագիտական բարձր արժանինքերից բացի Ա.Պապոյանը միշտ աչքի է ընկել իր 

բարձր պատասխանատվությամբ, շիտակությամբ, ազնվությամբ և կարգապահու-

թյամբ:  

 ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝ Ա. Պապոյանին ընտրել  ԵՊՀ  

եվրոպական լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2  

ամբիոնի   դոցենտի պաշտոնում: Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներն են.   

կողմ՝ 30, դեմ՝ 0, անվավեր՝  1 : 

ԼՍԵՑԻՆ՝        Բ.գ.թ., դոցենտ Մ. Կարապետյանի` անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտի 

թափուր  պաշտոնում   ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝     Ամբիոնի վարիչ Ե. Երզնկյանը ներկայացրեց Մ. Կարապետյա- 

նի գիտամանկավարժական աշխատանքը՝նշելով, որ նա ունի 51 գիտական և  

գիտամեթոդական աշխատանք, ընդ որում, գիտական հոդվածներից  6-ը տպագրվել 

են վերջին 5 տարում՝ «ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից 

հաստատված հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական 

հրատարակությունների ցուցակում» ընդգրկված պարբերականներում: Հաշվետու 

ժամանակահատվածում Մ. Կարապետյանը համահեղինակությամբ հրատարակել է 

նաև 1 ուսումնական ձեռնարկ: 2011 թ. սեպտեմբերից Մ. Կարապետյանը մասնակցել 

է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման 

կրթագիտական ծրագրին և ծրագրի իրականացման 1-ին փուլում հավաքել է 40 

կրեդիտ, իսկ 2-րդ  փուլում՝ 35 կրեդիտ: Կատարված աշխատանքը բավարար հիմք է 

մասնակցելու դոցենտի պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին: Ե.Երզնկյանը 

բարձր գնահատեց Մ. Կարապետյանի մասնագիտական բարձր որակները, 

աշխատասիրությունը, գործին նվիրվածությունը, կազմակերպվածությունը և կարգա-

պահությունը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝  Մ. Կարապետյանին ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 

ամբիոնի   դոցենտի պաշտոնում: Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներն են.  

կողմ՝ 30, դեմ՝ 0,անվավեր՝ 1: 

ԼՍԵՑԻՆ՝    Բ.գ.թ.,դոցենտ Լ. Բարսեղյանի՝ անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտի 

թափուր պաշտոնում   ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝   Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի վարիչ Ե. Երզնկյանը ներկայացրեց Լ.  
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Բարսեղյանի գիտամանկավարժական աշխատանքը՝ նշելով, որ նա ունի 17 

գիտական և գիտամեթոդական աշխատանք:  

Ընդ որում, գիտական հոդվածներից 3-ը տպագրվել են վերջի 5 տարում՝ «ՀՀ 

բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից հաստատված հրատարակման 

համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում» 

ընդգրկված պարբերականներում:2011 թ. սեպտեմբերից Լ. Բարսեղյանը մասնակցել է 

ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման 

կրթագիտական ծրագրին և ծրագրի իրականացման 1-ին փուլում հավաքել է 30 

կրեդիտ, իսկ 2-րդ փուլում՝ 51 կրեդիտ: Կատարված աշխատանքը բավարար հիմք է 

մասնակցելու դոցենտի պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին:Ե.Երզնկյանը  

բարձր գնահատեց Լ. Բարսեղյանի թե´ մասնագիտական, թե´ անձնական 

արժանիքները՝ հավելելով, որ Լ. Բարսեղյանը բանիմաց, հմուտ և փորձառու 

դասախոս է, ով տիրապետում և կիրառում է նորագույն մեթոդներ լսարանում: 

Հատուկ ընդգծվեց Լ. Բարսեղյանի՝ ուսանողներին ոգևորելու և նրանց մեջ սովորելու 

ձգտում առաջացնելու ունակությունը:  

 ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝  Լ.Բարսեղյանին ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 

ամբիոնի   դոցենտի պաշտոնում: Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներն են.  

կողմ՝ 30,  դեմ՝ 0,անվավեր՝ 1:  

ԼՍԵՑԻՆ՝   Բ.գ.թ.,դոցենտ Լ. Սարգսյանի՝ անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտի 

թափուր  պաշտոնում   ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի վարիչ Ե. Երզնկյանը ներկայացրեց Լ. 

Սարգսյանի գիտամանկավարժական աշխատանքը: Նա նշեց, որ Լ. Սարգսյանը ունի 

22 գիտական և գիտամեթոդական աշխատանք:Գիտական հոդվածներից  4-ը 

տպագրվել են վերջին 5 տարում «ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից 

հաստատված հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական 

հրատարակությունների ցուցակում» ընդգրկված պարբերականներում: 2011 թ. 

սեպտեմբերից Լ. Սարգսյանը մասնակցել է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրին և ծրագրի իրականացման 1-

ին փուլում հավաքել է 43 կրեդիտ, իսկ 2-րդ փուլում՝ 50 կրեդիտ: Կատարված աշխա-

տանքը բավարար հիմք է մասնակցելու դոցենտի պաշտոնի համար հայտարարված 

մրցույթին:  Ամբիոնի վարիչ Ե. Երզնկյանը նշեց նաև, որ Լ. Սարգսյանը «ԵՊՀ-ում 

դասավանդման գերազանցության մրցանակ» մրցույթի 2020/2021 ուս․ տարվա 

մրցանակակիր է ճանաչվել: Հատուկ ընդգծվեց ուսումնական գործընթացի և 

գիտամեթոդական աշխատանքների նկատմամբ Լ. Սարգսյանի ցուցաբերած բարձր 

պրոֆեսիոնալիզմը, պատասխանատվությունը  և աշխատասիրությունը:  Նշվեց նաև, 

որ Լ. Սարգսյանի “Innovative Methods of Teaching in the Context of Concurrent 

Online/Offline Teaching”, PRINTeL” դասընթացին մասնակցելով դասախոսները 
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ծանոթանում են ինտերակտիվ նորագույն մեթոդներին և արդյունավետ 

հմտություններ են ձեռք բերվում  

 ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝ Լ. Սարգսյանին  ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 

ամբիոնի   դոցենտի պաշտոնում: Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներն են.  

կողմ՝ 3,   դեմ՝ 0,   անվավեր՝ 1: 

ԼՍԵՑԻՆ՝   Բ.գ.թ.,դոցենտ  Զ. Վարդպետյանի՝ անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտի 

թափուր  պաշտոնում   ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի վարիչ Ե. Երզնկյանը ներկայացրեց Զ. 

Վարդապետյանի գիտամանկավարժական աշխատանքը՝ նշելով, որ Զ. 

Վարդապետյանը ունի 23 գիտական և գիտամեթոդական աշխատանք: Գիտական 

հոդվածներից 4-ը հրատարակվել են վերջին 5 տարում՝ «ՀՀ բարձրագույն 

որակավորման կոմիտեի կողմից հաստատված հրատարակման համար ընդունելի 

պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում» ընդգրկված 

պարբերականներում: Հաշվետու ժականակահատվածում Զ. Վարդապետյնաը 

համահեղինակությամբ հրատարակել է նաև 1 ուսումնական ձեռնարկ:  

2011թ. սեպտեմբերից  Զ. Վարդապետյանը մասնակցել է ԵՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի  որակավորման բարձրացման կրթագիտական 

ծրագրին և ծրագրի իրականացման 1 փուլում  հավաքել է 31 կրեդիտ, իսկ 2-րդ 

փուլում՝ 30 կրեդիտ:  Կատարված աշխատանքը բավարար հիմք  է մասնակցելու 

դոցենտի պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին:  

Նշվեց նաև, որ Զ. Վարդապետյանը միշտ աչքի է ընկել իր մասնագիտական փայլուն  

կարողություններով և հմտություններով, ճշտապահությամբ պարտաճանաչությամբ  

և կարգապահությամբ:   

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝  Զ.Վարդապետյանին  ընտրել  ԵՊՀ 

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 

ամբիոնի   դոցենտի պաշտոնում: Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներն են.  

կողմ՝ 30,  դեմ՝ 0,անվավեր՝1:  

ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ/դոցենտի թափուր պաշտոնի ընտրություն/ 

ԼՍԵՑԻՆ՝  Գերմանական  բանասիրության ամբիոնի  դոցենտ  Սուսաննա Ռազմիկի  

Առաքելյանի՝  դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՎԵՆՑԻՆ՝ Գերմանական  բանասիրության ամբիոնի վարիչ Յու. 

Գաբրիելյանը նշեց, որ    Ս.Առաքելյանը ունի բարձր   մասնագիտական և մարդկային 

բարձր որակներ, որոնց շնորհիվ  նա սիրված ու գնահատված դասախոս է 

ուսանողների շրջանում, իսկ գործընկերների շրջանում  նա վայելում է բոլորի սերն ու 

հարգանքը : Ս.Առաքելյանի գիտամանկավարժական  փորձը, եռանդը և 
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մասնագիտական կարողությունները  թույլ են տալիս եզրահանգել, որ Ս.Առաքելյանը 

միանգամայն արժանի է զբաղեցնելու ամբիոնի դոցենտի պաշտոնը :   

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվի առնելով առաջ քաշված դրական կարծիքը՝ Ս.Առաքելյանին   

ընտրել ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի գերմանական  

բանասիրության  ամբիոնի  դոցենտի պաշտոնում:  Փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքները  ՝ կողմ  28,   դեմ՝2 անվավեր՝ 1: 

 

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ  ԹԻՎ 1 ԱՄԲԻՈՆ /դոցենտի թափուր պաշտոնի ընտրություն/ 

 

Լսեցին` 

 

Բ.գ.թ.,դոցենտ Լուսինե Գրիգորյանի՝ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի 

դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

Արտահայտվեցին`  Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ., պրոֆեսոր Մ. 

Ապրեսյանը`խոսելով Լ. Գրիգորյանի կատարած ծավալուն 

գիտամանկավարժական աշխատանքի մասին նշեց, որ Լ. 

Գրիգորյանն ունի տպագրված 33 ուսումնամեթոդական աշխատանք, 

34 դասագիրք, 1 բառարան, 6 գիտական հոդված, 3 թեզիս և իր 

եռանդուն աշխատելաոճով վառ օրինակ է հանդիսանում երիտասարդ 

գիտնականների համար: Լ. Գրիգորյանը մշտապես կիսվում է իր 

գիտելիքներով ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ և 

ձգտում է անել ավելին իր և իր ուսանողների մասնագիտական աճի 

համար: 

Որոշեցին՝              հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝  Լ.Գրիգորյանին  ընտրել  ԵՊՀ      

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլերենի  թիվ 1 

ամբիոնի   դոցենտի   պաշտոնում:   Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներն են.  

կողմ՝ 28, դեմ՝ 3, անվավեր՝  0: 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Բ.գ.թ., դոցենտ Ելիզավետա Մարգարյանի` անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դոցենտի 

թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ., պրոֆեսոր Մ. Ապրեսյանը` 

խոսելով Ե. Մարգարյանի հմուտ փորձի, ինչպես նաև կատարած ուսումնամեթոդական և 

գիտամանկավարժական աշխատանքի մասին նշեց, որ Ե. Մարգարյանը ունի տպագրված 

9 ուսումնամեթոդական աշխատանք, 1 դասագիրք, 10 գիտական հոդված և 3 թեզիզ: 

Ե. Մարգարյանը, լինելով բավականին կիրթ ու հմուտ մասնագետ՝ մշտապես աշխատում է 

նորացնել իր գիտելիքները մասնագիտական ոլորտում:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝  Ե.Մարգարյանին  ընտրել  ԵՊՀ    

եվրոպական  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլերենի  թիվ 1 ամբիոնի   

դոցենտի   պաշտոնում:   Փակ գաղտնի քվեարկության   արդյունքներն են.  կողմ՝ 28, դեմ՝ 



19 
 

3, անվավեր՝  0: 

Լսեցին` Բ.գ.թ., դոցենտ Անահիտ Ոսկանյանի՝ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի 

դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրվելու հարցը: 

Արտահայտվեցին`   Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ., պրոֆեսոր 

Մ.Ապրեսյանը` խոսելով Ա. Ոսկանյանի հմուտ գիտաման 

կավարժական փորձի, ինչպես նաև մի շարք ծրագրերում նրա 

կատարած աշխատանքի մասին նշեց, որ Ա. Ոսկանյանը ունի 

տպագրված 15 ուսումնամեթոդական աշխատանք, 1 բառարան, 1 

մենագրություն և 16 գիտական հոդված: Նշվեց նաև, որ Ա. 

Ոսկանյանը ունի բարձր մասնագիտական հմտություններ և 

վայելում է ուսանողների սերն ու հարգանքը: 

Որոշեցին ՝  հաշվի առնելով նշված կարծիքը՝  Ա.Ոսկանյանին   ընտրել  ԵՊՀ       եվրոպա-

կան  լեզուների և  հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլերենի    թիվ 1 ամբիոնի   դոցեն-

տի   պաշտոնում:   Փակ գաղտնի քվեարկության  արդյունքներն են.  կողմ՝ 29, դեմ՝  2, ան-

վավեր՝  0                                                                       

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

 Որոշեցին  ատեստավորել արտասահմանյան գրականության ամբիոնի առկա 

ասպիրանտ Ամալյա  Սողոմոնյանին: Որոշումն ընդունվեց միաձայն : 

 Որոշեցին  ատեստավորել արտասահմանյան գրականության ամբիոնի առկա 

ասպիրանտ Անի Միքայելյանին: Որոշումն ընդունվեց միաձայն : 

 Որոշեցին  ատեստավորել արտասահմանյան գրականության ամբիոնի առկա 

ասպիրանտ Գայանե Գրիգորյանին: Որոշումն ընդունվեց միաձայն : 

 Երաշխավորել անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.դ. Գայանե 

Հարությունի Մուրադյանին պրոֆեսորի կոչման ներկայացնելու համար: Որոշումն 

ընդունվեց միաձայն 

 

ԵԼՀ ֆակուլտետի  

դեկան և գիտխորհրդի նախագահ,  

բ.գ.թ., դոցենտ`                                                                           Գ.Բարսեղյան 

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

27.05.2021թ. 
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