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Արձանագրություն N 205 

 

ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի   

2021թ-ի փետրվարի 24-ի նիստի 

 
Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 27 (քսանութ) անդամներից  21-ը: 

 
1. Թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման 

հարցը /զեկ.՝ գիտ. քարտուղար Գ. Բալասանյան/: 

2. Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ Կարինե 

Գագիկի Խոջայանի «Ահաբեկչության դեմ պայքարի ժամանակակից ձևերը» 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկը հրատարակության երաշխավորելու մասին  հարցը: 

/զեկ.՝ գիտ. քարտուղար Գ. Բալասանյան/: 

3. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Խորհուրդը որոշեց. 

 

1. Հաստատել թեկնածուական ատենախոսության հետևյալ թեման.  

            ա/   ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի հեռակա 

ուսուցմամբ ասպիրանտ Արման Մելքումյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմա հաստատել «ԵԱՏՄ-ին անդամակցության 

ազդեցությունը    ՀՀ արտաքին քաղաքականության վրա», ԻԳ.00.02 – 

«Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ: 

Գիտական ղեկավար նշանակել քաղաքական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, Ա. 

Մարգարովին: 

բ/   ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի հեռակա 

ուսուցմամբ ասպիրանտ Լիպարիտ Ղազարյանի  թեկնածուական 

ատենախոսության թեմա հաստատել «ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության 

հիմնահարցը ՀԱՊԿ համագործակցության շրջանակներում»,   ԻԳ. 00.02- 

«Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ 



քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման 

համար: Գիտական ղեկավար հաստատել ք.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Քեռյանին: 

 գ/  ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի հեռակա 

ուսուցմամբ ասպիրանտ Լուսինե Հարությունյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմա հաստատել «Սոցիալական պետությունը որպես 

համախմբված ժողովրդավարության դրսևորում», ԻԳ. 00.01- «Քաղաքական 

գիտության տեսություն» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար: Գիտական ղեկավար 

հաստատել ք.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Ենգոյանին: 

դ/  ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի հեռակա 

ուսուցմամբ ասպիրանտ Օլգա Ազատյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմա հաստատել «Հայաստանի քաղաքական 

արդիականացման գործընթացում քաղաքացիական հասարակության 

դերակատարության առանձնահատկությունները», ԻԳ. 00.01- «Քաղաքական 

գիտության տեսություն» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար: Գիտական ղեկավար 

հաստատել ք.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Ենգոյանին: 

ե/  ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի հեռակա 

ուսուցմամբ ասպիրանտ Թամարա Մարտիրոսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմա հաստատել «Չինաստանի արտաքին 

քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում (համեմատական 

վերլուծություն).», ԻԳ. 00.04- «Միջազգային հարաբերություններ» 

մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական 

աստիճանի հայցման համար: Գիտական ղեկավար հաստատել պ.գ.դ., 

պրոֆեսոր Գ. Պետրոսյանին: 

2. Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ  Կարինե 

Գագիկի Խոջայանի «Ահաբեկչության դեմ պայքարի ժամանակակից ձևերը» 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկը երաշխավորել հրատարակության: 

 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ, պրոֆեսոր                            Գ. Պետրոսյան 

Գիտական խորհրդի քարտուղար, դոցենտ                                                 Գ. Բալասանյան 

 


