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2021 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 8 - ԻՆ ԿԱՅԱՑԱԾ ՆԻՍՏԻ 

  

 Օրակարգում՝  

 

1. Պրոֆեսորադասախոսական համակազմի պաշտոնների տեղակալման 

ընտրություններ։ 

2. Մագիստրոսական թեզերի և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության 

պետական քննական հանձնաժողովների նախագահի հաշվետվությունը։ 

3. Ընթացիկ հարցեր:  

 

Սկսելով գիտական խորհրդի նիստը՝ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան պրոֆ. Ա. 

Ավագյանը տեղեկացրեց, որ գիտխորհրդի 36 անդամներից նիստին մասնակցում է 30-ը, և ա-

պահովված է անհրաժեշտ քվորումը: Նա այնուհետև ընթերցեց նիստի օրակարգը, որը 

հաստատվեց միաձայն բաց քվեարկությամբ: 

Օրակարգի 1-ի հարցի առթիվ գիտխորհրդի նախագահ պրոֆ․  Ա․ Ավագյանը ներկայացրեց 

պրոֆեսորների և դոցենտների համակազմի մրցույթային ընտրակարգը և պաշտոնների 

տեղակալման ընտրակարգի դրույթները։ Մրցույթային հանձնաժողովի նախագահ պրոֆ․ Ա․ 

Աբաջյանը սկսեց ներկայացնել թափուր տեղերի համար դիմած թեկնածուների գործերը։ 

Պրոֆ․  Ա․ Աբաջյանը մասնավորապես նշեց, որ հայ գրականության ամբիոնի պրոֆեսորի 

թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին /ամբիոնին հատկացվել է 2 տեղ/ դիմել 



են բ. գ. դ., ամբիոնի պրոֆեսորներ Վազգեն Հմայակի Սաֆարյանը և Սամվել Պարգևի 

Մուրադյանը: 

   ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.- Պրոֆ. պրոֆ. Ա. Ավագյանը, Ալ. Մակարյանը, Ժ. Քալանթարյանը, Յու․ 

Ավետիսյանը, Ա․ Աբաջյանը, դոց. դոց. Ա. Ջրբաշյանը, Վ․ Պետրոսյանը, Ս․ Գրիգորյանը և 

ուրիշներ։ 

 Նշվեց, որ բ. գ. դ., հայ գրականության պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր Վազգեն 

Սաֆարյանը 2016-ից մինչ այժմ տպագրել է 4 գիտական հոդված, 1 ուսումնական ձեռնարկ և 1 

մենագրություն: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման 

տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,6: Սույն թվականի մայիսի 21-ին կայացած 

նիստում ամբիոնի որոշմամբ անցկացված բաց քվեարկության արդյունքում Վ. Սաֆարյանին 

միաձայն կողմ են քվեարկել ամբիոնի բոլոր 9 անդամները: 

 Բ. գ. դ., հայ գրականության պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր Սամվել Մուրադյանը 

2016-ից մինչ այժմ տպագրել է 7 գիտական հոդված, կազմել, խմբագրել, առաջաբան գրել և 

հրատարակել 5 գիրք, մասնակցել ԵՊՀ 100-ամյակին նվիրված կենսագրական 

հանրագիտարանի կազմությանը, 1 ուսումնական ձեռնարկ, որն օրերս լույս կտեսնի: Վերջին 

հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին թվաբանականը 

կազմում է 4,8: Սույն թվականի մայիսի 21-ին կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ 

անցկացված բաց քվեարկության արդյունքում Ս. Մուրադյանին միաձայն կողմ են քվեարկել 

ամբիոնի բոլոր 9 անդամները: 

Փակ-գաղտնի քվեարկություն անցկացնելու համար ընտրվեց ձայներ հաշվող հանձնաժողով՝ 

հետևյալ կազմով՝ 

1. Պետրոսյան Վարդան – նախագահ 

2. Մինասյան Էդիկ 

3. Ջրբաշյան Աշխեն 

4. Մակարյան Ալբերտ 

5. Բերբերյան Վալտեր 

          Փակ-գաղտնի քվեարկությունից հետո նախագահ Վարդան Պետրոսյանը հրապարակեց 

արդյունքները. 

            Խորհրդի 36 անդամներից նիստին ներկա են եղել և քվեարկությանը մասնակցել են  30-

ը: 



            Բաժանվել է 30 քվեաթերթիկ: 

            Քվեատուփում եղել է 30 քվեաթերթիկ: 

            Քվեարկությունն ունեցավ հետևյալ արդյունքները՝   

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի Ն.- 1. Հաշվի առնելով փակ-գաղտնի քվեարկության արդյունքները՝ հայ 

բանասիրության ֆակուլտետի դասախոսական կազմի ներքոհիշյալ անդամներին ընտրված 

համարել պրոֆեսորի պաշտոններում՝   

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի Ն.- 2.  

Միջնորդել համալսարանի ռեկտորին՝ հաստատելու հայ բանասիրության  ֆակուլտետի 

գիտխորհրդի որոշումը և գործող կարգի համաձայն՝ ընտրված թեկնածուների հետ կնքել աշ-

խատանքային պայմանագիր: 

Այնուհետև մրցույթային հանձնաժողովի նախագահ պրոֆ․ Ա․ Աբաջյանը նշեց, որ 

հայոց լեզվի ամբիոնի  դոցենտի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին 

/ամբիոնին հատկացվել է 9 տեղ/  դիմել են բ. գ. թ., ամբիոնի դոցենտներ Արտաշես Լիպարիտի 

Սարգսյանը, Բագրատ Սուրենի Ներսիսյանը, Քնարիկ Աշոտի Սուքիասյանը, Զարիկ 

Խաչատուրի Աղաջանյանը, Լիանա Սամվելի Սարգսյանը, Ռիտա Գուրգենի Սաղաթելյանը, 

Շուշանիկ Սամսոնի Գևորգյանը, Լեոնիդ Գուրգենի Թելյանը, Աշոտ Անդրանիկի Տեր – 

Մինասյանը, Անաիդա Ժորայի Մովսիսյանը, Ռեբեկա Հայկարամի Մակարյանը, Արևիկ Սերգեյի 

Քամալյանը, Նարինե Վոլոդյայի Ներսիսյանը, Թադևոս Վոլոդյայի Տոնոյանը, Մանուկ 

Հարությունի Ֆալակյանը, Գոհար Միշայի Ներսեսյանը, բ․ գ․ դ․ դոց․ , Փառանձեմ Գառնիկի 

Մեյթիխանյանը, գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի  դոցենտի 

թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին՝ բ. գ. թ., դոցենտ Աստղիկ Սարգսի 

Բեքմեզյանը, ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտի թափուր պաշտոնի համար 

հայտարարված մրցույթին՝ ամբիոնի դոցենտ, բ. գ. թ. Սարգիս Ռուդիկի Ավետյանը, հայոց լեզվի 

Հ/Հ Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

ԱՄԲԻՈՆ ԿՈՂՄ ԴԵՄ ԱՆՎԱՎԵՐ 

1․ Մուրադյան Սամվել Պարգևի Հայ գրակ․ պատմ․ 28 2 - 

2․ Սաֆարյան Վազգեն Հմայակի Հայ գրակ․ պատմ․ 26 4 - 

Հ/Հ Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

ԱՄԲԻՈՆ 

1․ Մուրադյան Սամվել Պարգևի Հայ գրակ․ պատմ․ 

2․ Սաֆարյան Վազգեն Հմայակի Հայ գրակ․ պատմ․ 



պատմության ամբիոնի դոցենտի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին 

/ամբիոնին հատկացվել է 3 տեղ/՝  բ․ գ․ թ․ , ամբիոնի դոցենտներ Նաիրա Վրույրի Պարոնյանը, 

Նարինե Հակոբի Դիլբարյանը, Սուսաննա Ալբերտի Գրիգորյանը, Ալվարդ Ալբերտի 

Խաչատրյանը, հայ գրականության պատմության ամբիոնի դոցենտի թափուր պաշտոնի 

համար հայտարարված մրցույթին /ամբիոնին հատկացվել է 2 տեղ/՝ բ. գ. թ., ամբիոնի 

դոցենտներ Վաչագան Վարազդատի Ավագյանը, Վարդան Վոլոդյայի Եղիազարյանը և Նվարդ 

Խաչատուրի Վարդանյանը: 

   ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ.- Պրոֆ. պրոֆ. Ա. Ավագյանը, Ալ. Մակարյանը, Ժ. Քալանթարյանը, Յու․ 

Ավետիսյանը, Ա․ Աբաջյանը, դոց. դոց. Ա. Ջրբաշյանը, Վ․ Պետրոսյանը, Ս․ Գրիգորյանը և 

ուրիշներ։ 

 Նշվեց, որ բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Արտաշես Սարգսյանը 2016-ից մինչ 

այժմ տպագրել է 9 գիտական հոդված, բուհական 1 դասագիրք՝ համահեղինակությամբ, և 

դպրոցական 2 դասագիրք՝ նույնպես համահեղինակությամբ /2-րդ բարեփոխված 

հրատարակություն/: ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման 

ծրագրի 2 փուլերում նա համապատասխանաբար հավաքել է 46 և 39 կրեդիտ: Վերջին հինգ 

տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին թվաբանականը 

կազմում է 4,9: 

Սույն թվականի մայիսի 25-ին կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ 

գաղտնի քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Ա. 

Սարգսյանին կողմ է քվեարկել 19 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Բագրատ Նեսիսյանը 2016-ից մինչ այժմ տպագրել 

է 6 գիտական հոդված, ուսումնամեթոդական 1 ձեռնարկ՝ համահեղինակությամբ, և 

դպրոցական 2 դասագիրք՝ նույնպես համահեղինակությամբ /կոլեկտիվի ղեկավար/:  

Մասնակցել է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի 

2 փուլին՝ հավաքելով 27 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական 

հարցման տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,6: Սույն թվականի մայիսի 25-ին 

կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, որին 

մասնակցել է 28 հոգի: 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում Բ. Ներսիսյանին 

կողմ է քվեարկել 16 հոգի: 



 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Քնարիկ Սուքիասյանը 2016-ից մինչ այժմ 

տպագրել է 3 գիտական հոդված, բուհական 1 դասագիրք՝ համահեղինակությամբ /2-րդ 

բարեփոխված հրատարակություն/: ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման 

բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում նա համապատասխանաբար հավաքել է 34 և 12 կրեդիտ: 

Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին 

թվաբանականը կազմում է 4,7: Սույն թվականի մայիսի 25-ին կայացած նիստում ամբիոնի 

որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 3 

քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում Ք. Սուքիասյանին կողմ է քվեարկել 11 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Զարիկ Աղաջանյանը 2016-ից մինչ այժմ տպագրել 

է 7 գիտական հոդված, 3 մենագրություն, 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ՝ մեկը 

համահողինակությամբ, և մեկ բառարան:: ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

որակավորման բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում նա համապատասխանաբար հավաքել է 30  

և 57 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների 

միջին թվաբանականը կազմում է 4,3: Սույն թվականի մայիսի 25-ին կայացած նիստում 

ամբիոնի որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 

3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում Զ. Աղաջանյանին կողմ է քվեարկել 10 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Լիանա Սարգսյանը 2016-ից մինչ այժմ տպագրել 

է 10 գիտական հոդված, որից երեքը՝ համահեղինակությամբ, համահեղինակ է նաև բուհական 

1 դասագրքի և  4 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի: 2017-ից մասնակցել է ԵՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրին  և հավաքել է 26 

կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին 

թվաբանականը կազմում է 4,6: Սույն թվականի մայիսի 25-ին կայացած նիստում ամբիոնի 

որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 3 

քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում Լ. Սարգսյանին կողմ է քվեարկել 14 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Ռիտա Սաղաթելյանը 2016-ից մինչ այժմ 

տպագրել է 2 գիտական հոդված, 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ՝ համահեղինակությամբ: 

ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում 

նա համապատասխանաբար հավաքել է 37 և 26 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան 

վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,7: Սույն 

թվականի մայիսի 25-ին կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի 



քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում 

Ռ. Սաղաթելյանին կողմ է քվեարկել 10 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Շուշանիկ Գևորգյանը 2016-ից մինչ այժմ 

տպագրել է 3 գիտական հոդված, 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ և բուհական 1 դասագիրք՝ 

բոլորն էլ համահեղինակությամբ: ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման 

բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում նա համապատասխանաբար հավաքել է 59 և 45 կրեդիտ: 

Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին 

թվաբանականը կազմում է 4,6: Սույն թվականի մայիսի 25-ին կայացած նիստում ամբիոնի 

որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 3 

քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում Շ. Գևորգյանին կողմ է քվեարկել 14 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Լեոնիդ Թելյանը 2016-ից մինչ այժմ տպագրել է 9 

գիտական հոդված, 3 գիրք՝ 2-ը համահեղինակությամբ: Մասնակցել է ԵՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի 1-ին փուլին՝  

հավաքելով 31 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման 

տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,5: Սույն թվականի մայիսի 25-ին կայացած 

նիստում ամբիոնի որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, որին մասնակցել 

է 28 հոգի: 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում Լ. Թելյանին կողմ է քվեարկել 22 

հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Ա․ Տեր – Մինասյանը 2016-ից մինչ այժմ տպագրել  

է 1 գիտական հոդված, 1 մենագրություն, 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 1 դասագիրք՝ 

երկուսն էլ համահեղինակությամբ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական 

հարցման տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,5: Սույն թվականի մայիսի 25-ին 

կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, որին 

մասնակցել է 28 հոգի: 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում Ա. Տեր-Մինասյանին 

կողմ է քվեարկել 6 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Անաիդա Մովսիսյանը 2016-ից մինչ այժմ 

տպագրել է 3 գիտական հոդված, համահեղինակ է 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի: 

Մասնակցել է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի 

2 փուլին՝ հավաքելով համապատասխանաբար  35 և 15 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան 

վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,7: Սույն 



թվականի մայիսի 25-ին կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի 

քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում 

Ա. Մովսիսյանին կողմ է քվեարկել 11 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Ռեբեկա Մարգարյանը 2016-ից մինչ այժմ 

տպագրել է 3 գիտական հոդված, 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ՝ համահեղինակությամբ: 

ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում 

նա համապատասխանաբար հավաքել է 33 և 19 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան 

վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,8: Սույն 

թվականի մայիսի 25-ին կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի 

քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում 

Ռ. Մարգարյանին կողմ է քվեարկել 8 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Արևիկ Քամալյանը 2016-ից մինչ այժմ տպագրել 

է 3 գիտական հոդված, 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, որից մեկը՝ համահեղինակությամբ: 

Մասնակցել է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի  

2 փուլերին  և համապատասխանաբար հավաքել  39 և 20 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան 

վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,8: Սույն 

թվականի մայիսի 25-ին կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի 

քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում 

Ա. Քամալյանին կողմ է քվեարկել 9 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Նարինե Ներսիսյանը 2016-ից մինչ այժմ տպագրել 

է 2 գիտական հոդված, համահեղինակ է 2 ուսումնական ձեռնարկի: Մասնակցել է ԵՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի 2 փուլերին  և 

համապատասխանաբար հավաքել  39 և 36 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող 

սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,6: Սույն թվականի 

մայիսի 25-ին կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի 

քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում 

Ն. Ներսիսյանին կողմ է քվեարկել 8 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Թադևոս Տոնոյանը 2016-ից մինչ այժմ տպագրել 

է 9 գիտական հոդված, 1 մենագրություն: 2016-ից մասնակցել է ԵՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրին և հավաքել  28 



կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին 

թվաբանականը կազմում է 4,6: Սույն թվականի մայիսի 25-ին կայացած նիստում ամբիոնի 

որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 3 

քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում Թ. Տոնոյանին կողմ է քվեարկել 10 հոգի: 

 Բ. գ. դ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Փառանձեմ Մեյթիխանյանը 2016-ից մինչ այժմ 

տպագրել է 10 գիտական հոդված, 2 մենագրություն, համահեղինակ է դպրոցական 3 

դասագրքերի: Մասնակցել է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման 

բարձրացման ծրագրի 2 փուլերին  և  հավաքել  49-ական կրեդիտ յուրաքանչյուրում: Վերջին 

հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին թվաբանականը 

կազմում է 4,7: Սույն թվականի մայիսի 25-ին կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ տեղի է 

ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է 

անվավեր: Արդյունքում Փ. Մեյթիխանյանին կողմ է քվեարկել 17 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Մանուկ Ֆալակյանը 2016-ից մինչ այժմ տպագրել 

է 4 գիտական հոդված, 2 մենագրություն, համահեղինակ է բուհական 1 դասագրքի 

/վերահրատարակություն/: Մասնակցել է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի  

 

 

որակավորման բարձրացման ծրագրի 2 փուլերին  և  հավաքել  համապատասխանաբար 30 և 

14 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների 

միջին թվաբանականը կազմում է 4,8: Սույն թվականի մայիսի 25-ին կայացած նիստում 

ամբիոնի որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, որին մասնակցել է 28 հոգի: 

3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում Մ. Ֆալակյանին կողմ է քվեարկել 17 հոգի: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ Գոհար Ներսեսյանը 2016-ից մինչ այժմ տպագրել 

է 2 գիտական հոդված, 2 մենագրություն, համահեղինակ է 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի: 

Մասնակցել է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի 

1-ին փուլին  և  հավաքել  34 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական 

հարցման տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,7: Սույն թվականի մայիսի 25-ին 

կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ տեղի է ունեցել փակ գաղտնի քվեարկություն, որին 

մասնակցել է 28 հոգի: 3 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր: Արդյունքում Գ. Ներսեսյանին 

կողմ է քվեարկել 18 հոգի: 



 Բ. գ. թ., գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի դոցենտ Աստղիկ 

Բեքմեզյանը 2016-ից մինչ այժմ տպագրել է 2 գիտական հոդված, 2 գիրք /հոդվածների 

ժողովածու/ և բուհական 1 դասագիրք՝ համահեղինակությամբ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան 

վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,8: Սույն 

թվականի մայիսի 21-ին կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ տեղի ունեցած բաց 

քվեարկության արդյունքում բոլոր 5 անդամները միաձայն կողմ են քվեարկել Ա. Բեքմեզյանին: 

 Բ․գ․թ․, ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ Սարգիս Ավետյանը 2016-ից մինչ 

այժմ տպագրել է 10 գիտական հոդված: ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

որակավորման բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում նա համապատասխանաբար հավաքել է 51 

և 38 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների 

միջին թվաբանականը կազմում է 4,5: Սույն թվականի մայիսի 19-ին կայացած նիստում 

ամբիոնի որոշմամբ տեղի ունեցած բաց քվեարկության արդյունքում  Սարգիս Ավետյանին 

կողմ են քվեարկել ամբիոնի բոլոր 3 անդամները: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ Նաիրա Պարոնյանը 2016-ից մինչ 

այժմ տպագրել է 17 գիտական հոդված, որից 14-ը համահեղինակությամբ, համահեղինակ է 

նաև 1 ուսումնական ձեռնարկի: ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման 

բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում նա համապատասխանաբար հավաքել է 36 և 38 կրեդիտ: 

Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին  

թվաբանականը կազմում է 4,7: Սույն թվականի մայիսի 19-ին կայացած նիստում ամբիոնի 

որոշմամբ անցկացված բաց քվեարկության արդյունքում Ն. Պարոնյանին միաձայն կողմ են 

քվեարկել ամբիոնի բոլոր 10 անդամները: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ Նարինե Դիլբարյանը 2016-ից մինչ 

այժմ տպագրել է 19 գիտական հոդված, համահեղինակ է 1 բուհական դասագրքի,  1 

ուսումնական ձեռնարկի և 1 մենագրության: ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

որակավորման բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում նա համապատասխանաբար հավաքել է 55 

և 60 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների 

միջին թվաբանականը կազմում է 4,7: Սույն թվականի մայիսի 19-ին կայացած նիստում 

ամբիոնի որոշմամբ անցկացված բաց քվեարկության արդյունքում Ն. Դիլբարյանին միաձայն 

կողմ են քվեարկել ամբիոնի բոլոր 10 անդամները: 



 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ Սուսաննա Գրիգորյանը 2016-ից 

մինչ այժմ տպագրել է 26 գիտական հոդված, որից 12-ը համահեղինակությամբ, ինչպես նաև 

համահեղինակ է   1 ուսումնական ձեռնարկի: ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

որակավորման բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում նա համապատասխանաբար հավաքել է 44 

և 73 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների 

միջին թվաբանականը կազմում է 4,6: Սույն թվականի մայիսի 19-ին կայացած նիստում 

ամբիոնի որոշմամբ անցկացված բաց քվեարկության արդյունքում Ս. Գրիգորյանին միաձայն 

կողմ են քվեարկել ամբիոնի բոլոր 10 անդամները: 

 Բ. գ. թ., հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ Ալվարդ Խաչատրյանը 2016-ից 

մինչ այժմ տպագրել է 6 գիտական հոդված, համահեղինակ է  1 ուսումնական ձեռնարկի: ԵՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում նա 

համապատասխանաբար հավաքել է 44 և 35 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող 

սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,7: Սույն թվականի 

մայիսի 19-ին կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ անցկացված բաց քվեարկության 

արդյունքում Ա. Խաչատրյանին միաձայն կողմ են քվեարկել ամբիոնի բոլոր 10 անդամները: 

 Բ. գ. թ., հայ գրականության պատմության ամբիոնի դոցենտ Վաչագան Ավագյանը 2016-

ից մինչ այժմ Վ. Ավագյանը տպագրել է 15 գիտական հոդված: ԵՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում նա 

համապատասխանաբար հավաքել է 30 և 39 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող 

սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին թվաբանականը կազմում է 4,5: Սույն թվականի  

մայիսի 21-ին կայացած նիստում ամբիոնի որոշմամբ անցկացված բաց քվեարկության 

արդյունքում Վ. Ավագյանին միաձայն կողմ են քվեարկել ամբիոնի բոլոր 9 անդամները: 

 Բ. գ. թ., հայ գրականության պատմության ամբիոնի դոցենտ Վարդան Եղիազարյանը 

2016-ից մինչ այժմ տպագրել է 4 գիտական հոդված: ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

որակավորման բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում նա համապատասխանաբար հավաքել է 30 

և 20 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների 

միջին թվաբանականը կազմում է 4,9: Սույն թվականի մայիսի 21-ին կայացած նիստում 

ամբիոնի որոշմամբ անցկացված բաց քվեարկության արդյունքում Վ. Եղիազարյանին 

միաձայն կողմ են քվեարկել ամբիոնի բոլոր 9 անդամները: 



 Բ. գ. թ., հայ գրականության պատմության ամբիոնի դոցենտ Նվարդ Վարդանյանը 2016-

ից մինչ այժմ տպագրել է 12 գիտական հոդված: ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

որակավորման բարձրացման ծրագրի 2 փուլերում նա համապատասխանաբար հավաքել է 35 

և 33 կրեդիտ: Վերջին հինգ տարվա՝ նրան վերաբերող սոցիոլոգիական հարցման տվյալների 

միջին թվաբանականը կազմում է 4,7: Սույն թվականի մայիսի 21-ին կայացած նիստում 

ամբիոնի որոշմամբ անցկացված բաց քվեարկության արդյունքում Ն. Վարդանյանին միաձայն 

կողմ են քվեարկել ամբիոնի բոլոր 9 անդամները: 

Փակ-գաղտնի քվեարկություն անցկացնելու համար ընտրվեց ձայներ հաշվող հանձնաժողով՝ 

հետևյալ կազմով՝ 

1. Պետրոսյան Վարդան – նախագահ 

2. Մինասյան Էդիկ 

3. Ջրբաշյան Աշխեն 

4. Մակարյան Ալբերտ 

5. Բերբերյան Վալտեր 

          Փակ-գաղտնի քվեարկությունից հետո նախագահ Վարդան Պետրոսյանը հրապարակեց 

արդյունքները. 

            Խորհրդի 36 անդամներից նիստին ներկա են եղել և քվեարկությանը մասնակցել են  30-

ը: 

            Բաժանվել է 30 քվեաթերթիկ: 

            Քվեատուփում եղել է 30 քվեաթերթիկ: 

            Քվեարկությունն ունեցավ հետևյալ արդյունքները՝   

 

Հ/Հ Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

ԱՄԲԻՈՆ ԿՈՂՄ ԴԵՄ ԱՆՎԱՎԵՐ 

1. Աղաջանյան Զարիկ Խաչատուրի  Հայոց լեզու 8 20 2 

2. Գևորգյան Շուշանիկ Սամվելի Հայոց լեզու 4 24 2 

3. Թելյան Լեոնիդ Գուրգենի Հայոց լեզու 25 3 2 

4. Մարգարյան Ռեբեկա Հայկարամի Հայոց լեզու 8 20 2 

5. Մեյթիխանյան Փառանձեմ Գառնիկի Հայոց լեզու 16 12 2 

6. Մովսիսյան Անաիդա Ժորայի Հայոց լեզու 6 22 2 

7. Ներսեսյան Գոհար Միշայի Հայոց լեզու 11 17 2 

8. Ներսիսյան Բագրատ Սուրենի Հայոց լեզու 16 12 2 

9. Ներսիսյան Նարինե Վոլոդյայի Հայոց լեզու 13 15 2 



 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի Ն.- 1. Հաշվի առնելով փակ-գաղտնի քվեարկության արդյունքները՝ հայ 

բանասիրության ֆակուլտետի դասախոսական կազմի ներքոհիշյալ անդամներին ընտրված 

համարել դոցենտի պաշտոններում՝   

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի Ն.- 2. Հաշվի առնելով փակ-գաղտնի քվեարկության արդյունքները՝ հայոց լեզվի 

և հայ գրականության պատմության ամբիոնների առավելագույն ձայներ ստացած, սակայն 

10. Սաղաթելյան Ռիտա Գուրգենի Հայոց լեզու 10 18 2 

11. Սարգսյան Արտաշես Լիպարիտի Հայոց լեզու 25 3 2 

12. Սարգսյան Լիանա Սամվելի Հայոց լեզու 17 11 2 

13. Սուքիասյան Քնարիկ Աշոտի Հայոց լեզու 8 20 2 

14. Տեր-Մինասյան Աշոտ Անդրանիկի Հայոց լեզու 18 10 2 

15. Տոնոյան Թադևոս Վոլոդյայի Հայոց լեզու 17 11 2 

16. Քամալյան Արևիկ Սերգեյի Հայոց լեզու 10 18 2 

17. Ֆալակյան Մանուկ Հարությունի Հայոց լեզու 26 2 2 

18․ Բեքմեզյան Աստղիկ Սարգսի Գրակ․տես․ և 

գրաքննադ․ամբիոն 

23 7 - 

19․ Ավետյան Սարգիս Ռուդիկի Ընդհանուր լեզվաբ․ 22 8 - 

20․ Գրիգորյան Սուսաննա Ալբերտի Հայոց լեզվի պատմ․ 26 4 - 

21․ Դիլբարյան Նարինե Հակոբի Հայոց լեզվի պատմ․ 19 11 - 

22․ Խաչատրյան Ալվարդ Ալբերտի Հայոց լեզվի պատմ․ 15 15 - 

23․ Պարոնյան Նաիրա Վրույրի Հայոց լեզվի պատմ․ 24 6 - 

24․ Ավագյան Վաչագան Վարազդատի Հայ գրակ․ պատմ․ 11 15 4 

25․ Եղիազարյան Վարդան Վոլոդյայի Հայ գրակ․ պատմ․ 22 4 4 

26․ Վարդանյան Նվարդ Խաչատուրի Հայ գրակ․ պատմ․ 14 12 4 

Հ/Հ Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

ԱՄԲԻՈՆ 

1. Թելյան Լեոնիդ Գուրգենի Հայոց լեզու 

2. Մեյթիխանյան Փառանձեմ Գառնիկի Հայոց լեզու 

3. Ներսիսյան Բագրատ Սուրենի Հայոց լեզու 

4. Սարգսյան Արտաշես Լիպարիտի Հայոց լեզու 

5. Սարգսյան Լիանա Սամվելի Հայոց լեզու 

6. Տեր-Մինասյան Աշոտ Անդրանիկի Հայոց լեզու 

7. Տոնոյան Թադևոս Վոլոդյայի Հայոց լեզու 

8. Ֆալակյան Մանուկ Հարությունի Հայոց լեզու 

9․ Բեքմեզյան Աստղիկ Սարգսի Գրակ․տես․ և գրաքննադ․ամբիոն 

10․ Ավետյան Սարգիս Ռուդիկի Ընդհանուր լեզվաբ․ 

11․ Գրիգորյան Սուսաննա Ալբերտի Հայոց լեզվի պատմ․ 

12․ Դիլբարյան Նարինե Հակոբի Հայոց լեզվի պատմ․ 

13․ Պարոնյան Նաիրա Վրույրի Հայոց լեզվի պատմ․ 

14․ Եղիազարյան Վարդան Վոլոդյայի Հայ գրակ․ պատմ․ 



գիտական խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությունը չստացած 

երկուական թեկնածուների համար կազմակերպել կրկնակի փակ - գաղտնի քվեարկություն։ 

          Կրկնակի փակ-գաղտնի քվեարկությունից հետո նախագահ Վարդան 

Պետրոսյանը հրապարակեց արդյունքները. 

            Խորհրդի 36 անդամներից նիստին ներկա են եղել և քվեարկությանը մասնակցել են  30-

ը: 

            Բաժանվել է 30 քվեաթերթիկ: 

            Քվեատուփում եղել է 30 քվեաթերթիկ: 

            Քվեարկությունն ունեցավ հետևյալ արդյունքները՝   

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.- 3. Հաշվի առնելով կրկնակի փակ-գաղտնի քվեարկության արդյունքները, 

համաձայն որի թեկնածուներից որևէ մեկը չի ստացել գիտական խորհրդի նիստին ներկա 

անդամների ձայների պարզ մեծամասնությունը, թեկնածուներին համարել չընտրված 

համապատասխան ամբիոնների դոցենտի պաշտոններում։ 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.- 4. 

Միջնորդել համալսարանի ռեկտորին՝ հաստատելու հայ բանասիրության  ֆակուլտետի 

գիտխորհրդի որոշումը և գործող կարգի համաձայն՝ ընտրված թեկնածուների հետ կնքել աշ-

խատանքային պայմանագիր: 

Օրակարգի 2 - րդ հարցի առթիվ ֆակուլտետի դեկան պրոֆ. Ա. Ավագյանը ձայնը տվեց հայ 

բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ բ․ գ․ թ․ , դոց․  Ա․ Սարգսյանին, ով ընթերցեց 

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ բ.գ.դ., պրոֆ. Գայանե Գևորգյանի 

հաշվետվությունը, որում մասնավորապես նշված էր․  

 2020-21 ուստարում «Հայոց լեզու» առարկայից ավարտական աշխատանք է 

պաշտպանել բակալավրի 60 ուսանող։ Վեց ուսանող ստացել է 20 միավոր, տասը ուսանող՝ 19 

միավոր, ութ ուսանող՝ 18 միավոր, տասնմեկ ուսանող՝ 17 միավոր, չորս ուսանող՝ 16 միավոր, 

Հ/Հ Թեկնածուի ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

ԱՄԲԻՈՆ ԿՈՂՄ ԴԵՄ ԱՆՎԱՎԵՐ 

1. Ներսեսյան Գոհար Միշայի Հայոց լեզու 14 15 1 

2. Ներսիսյան Նարինե Վոլոդյայի Հայոց լեզու 14 15 1 

3․ Ավագյան Վաչագան Վարազդատի Հայ գրակ․ պատմ․ 13 16 1 

4․ Վարդանյան Նվարդ Խաչատուրի Հայ գրակ․ պատմ․ 15 14 1 



տասնմեկ ուսանող՝ 15 միավոր, չորս ուսանող՝ 14 միավոր, երեք ուսանող՝ 13 միավոր, մեկ 

ուսանող՝ 11 միավոր, երկու ուսանող՝ 9 միավոր։ 
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ուսանող։ Հինգ ուսանող ստացել է 20 միավոր, ինը ուսանող՝ 19 միավոր, յոթ ուսանող՝ 18 

միավոր, յոթ ուսանող՝ 17 միավոր, վեց ուսանող՝ 16 միավոր, մեկ ուսանող՝ 15 միավոր, երեք 

ուսանող՝ 14 միավոր, երկու ուսանող՝ 13 միավոր, երկու ուսանող՝ 12 միավոր, մեկ ուսանող՝ 10 

միավոր։ Չորս ուսանող պաշտպանությանը չի ներկայացել։ 

Մագիստրոսական թեզեր պաշտպանվել են երեք ծրագրով՝ «Ժամանակակից հայոց 

լեզու և թարգմանչական գործ», «Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն», «Հայ 

գրականություն»։ 

«Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ» ծրագրով պաշտպանությանը 

մասնակցել է 9 ուսանող, որոնցից չորս ուսանող ստացել է 20 միավոր, մեկ ուսանող ստացել է 

19 միավոր, երկու ուսանող՝ 18 միավոր, մեկ ուսանող՝ 13 միավոր, մեկ ուսանող՝ 12 միավոր։ 

«Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն» ծրագրով պաշտպանության 

մասնակցել է վեց ուսանող, որոնցից երեք ուսանող ստացել է 20 միավոր, երկու ուսանող՝ 19 

միավոր, մեկ ուսանող՝ 18 միավոր։ 

«Հայ գրականություն» ծրագրով պաշտպանությանը մասնակցել է ութ ուսանող, 

որոնցից մեկ ուսանող ստացել է 20 միավոր, երկու ուսանող՝ 19 միավոր, երկու ուսանող՝ 18, 

երկու ուսանող՝ 17 միավոր, մեկ ուսանող՝ 10 միավոր։ 

Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը, որը 

կազմակերպվել է առցանց, անցել է գործող ընթացակարգին համապատասխան, 

բողոքարկումներ չեն եղել։ 

Թե՛ պաշտպանության ներկայացված ավարտական աշխատանքները, թե՛ 

մագիստրոսական թեզերը հիմնականում համապատասխանում էին ներկայացվող 

պահանջներին: Դրանք բովանդակային առումով հիմնականում ունեին պատշաճ մակարդակ, 

շարադրված էին գիտական ոճով։  

Ներկայացված աշխատանքներում նշված էին աշխատանքի նպատակը, խնդիրները, 

ակնկալվող արդյունքները, հիմնավորված էր արդիականությունը, ներկայացված էր 

համապատասխան գրականությունը:  

Հիմնականում պահպանված էին նաև կառուցվածքային, տեխնիկական պահանջները։  



Պաշտպանության ընթացքում ուսանողները, ըստ սահմանված պահանջի, 

պատասխանելու ընթացքում ներկայացրել են նաև լուսապատկերային ցուցադրություններ, 

որոնց մեջ կային հետաքրքիր ու հաջողված մի շարք ցուցադրություններ։ 

 Պաշտպանությանը մասնակցած ուսանողները մեծ մասամբ ունեին բավականին լավ 

գիտելիքներ, կարողանում էին ներկայացնել իրենց կատարած աշխատանքը, պատասխանել 

հանձնաժողովի հարցերին։ Կային նաև մի քանի անհաջող պատասխաններ, հետևաբար նաև 

ցածր գնահատականներ։  

Ընդհանուր առմամբ ուսանողների մասնագիտական գիտելիքները 

համապատասխանում էին պահանջվող մակարդակին, և վատ պատասխանները փոքրաթիվ 

էին: Թե՛ գրականության, թե լեզվի՛ գծով աշխատանքների թեմաները մեծ մասամբ  արդիական 

էին։ Դրանք հաճախ վերաբերում էին վիճահարույց տարբեր խնդիրների, որը հետաքրքիր էր 

դարձնում աշխատանքների պաշտպանության ընթացքը։  

Մի քանի դեպքում բակալավրիատի ավարտական որոշ աշխատանքների թեմաներ 

ընդարձակ նյութ էին ընդգրկում, որը դժվար է մեկ ավարտական աշխատանքում 

ներկայացնելը։ Ցանկալի է թեմաներ հանձնարարելիս ուշադրություն դարձնել այդ 

հանգամանքին։ Մագիստրոսական աշխատանքների թեմաները հիմնականում հաջող էին 

ընտրված, բազմազան էին և արդիական։ 

Ներկայացված աշխատանքների ընդհանուր որակը, ուսանողների 

պատրաստվածությունը վկայում էին, որ աշխատանքը ղեկավարող դասախոսները և 

համապատասխան ամբիոնները իրենց աշխատանքը կատարել են անհրաժեշտ 

մակարդակով։ Աշխատանքներում հիմնականում ճիշտ էին պահպանված նաև տեխնիկական 

պահանջները։ 

Գրախոսները ևս իրենց կարծիքները ներկայացրին պատշաճ կերպով։ 

Գրախոսություններում հստակ նշված էին ավարտական աշխատանքներում և 

մագիստրոսական թեզերում առկա  վրիպակներն ու թերությունները, արված էին տեղին 

առաջարկություններ, որոնք, կարծում ենք, օգտակար եղան ուսանողների համար և 

հետագայում գիտական այլ աշխատանքներ կատարելիս նրանց կօգնեն ճիշտ կողմնորոշվել։ 

Բակալավրիատի ավարտական որոշ աշխատանքներում կար վերլուծականության պակաս։ 

Ցանկալի է, որ ուսանողները եղած կարծիքներն ու տեսակետները վերլուծաբար ներկայացնեն, 

հայտնեն իրենց դիրքորոշումը, ըստ անհրաժեշտության քննադատաբար մոտենան եղած 



մոտեցումներին, որի շնորհիվ ինքնուրույնության մակարդակն ավելի բարձր կլինի։ Պարզ է, որ 

այդ հարցում մեծ է գիտական ղեկավարների ու մասնագիտական ամբիոնների դերը։   

Ինչպես նշվեց, ավարտական աշխատանքների ու  մագիստրոսական թեզերի 

պաշտպանությունը կազմակերպվել էր առցանց,, սակայն դա չխանգարեց, որ 

պաշտպանությունն անցնի պատշաճ մակարդակով. տեխնիկական խնդիրներ գրեթ 

չառաջացան։ Պահպանված էին ընթացակարգային պահանջները, որը վկայում է ֆակուլտետի 

դեկանի և դեկանատի աշխատակիցների լավ աշխատանքի մասին։  

Ընթացիկ հարցերում քննարկվեցին. 

ԼՍԵՑԻՆ – Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության 

պատմության ամբիոնի հայցորդ Լևոն Ալոյանի  ատեստավորման հարցը։  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Պրոֆ. պրոֆ. Ա. Ավագյանը, Ալ. Մակարյանը, Ս. Մուրադյանը, Վ. 

Սաֆարյանը, դոց. Ռ. Էլոյանը։ 

                      Նշվեց, որ Լ․ Ալոյանի թեկբնածուական ատենախոսության թենան է ‹‹Պատմության 

թեման արևմտահայ ռոմանտիկական արձակում››, գիտական ղեկավարն է բ․գ․դ․, պրոֆ․ Ալ․ 

Մակարյանը։ 2018-2019 ուսումնական տարում թեմայի հետ առնչվող նյութերի հավաքագրման 

աշխատանքներին զուգընթաց հանձնել է  կրեդիտային համակարգով նախատեսված 

պարտադիր առարկաներից բոլոր քննությունները 2019 թ. մայիսին հանձնել է որակավորման 

քննություն «Ինֆորմատիկա» առարկայից: 2021թ. ևս մեկ տարով երկարացրել է 

հայցորդությանս ժամկետը (հրաման՝ 33/12, 24.02.2021 թ.): Ընթացիկ տարում ուսումնասիրել է  

Ծերենցի պատմավեպերն ու հոդվածները: Այժմ ուսումնասիրում է ժամանակաշրջանի 

գրական համապատկերը, մամուլը և աշխատում գիտական հոդվածներիս վրա:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.- Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության 

ամբիոնի հայցորդ Լևոն Ալոյանին  ատեստավորել։  

 

   

  

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                      ՊՐՈՖ.  Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ 

             

                                                                  ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                    ԴՈՑ.    Ա. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 


