
ՕՐԱԿԱՐԳ 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի՝  

2021 թվականի մարտի 2-ի, ժամը 13:00-ի նիստի  

 

 

1.  «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության գիտական խորհրդի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին:   

 Զեկուցող՝ ռեկտոր Դ.Ռ.Գալոյան: 

 

2. Ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների համար հայտարարված մրցույթին 

մասնակցելու մասին («Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, 19.01.2021, N 6 

(7447)): 

 Զեկուցողներ՝ ռեկտոր Դ.Ռ.Գալոյան և գիտական խորհրդին կից 

 մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Ա.Հ.Սարգսյան: 

 

1) Ֆինանսների ամբիոն՝  

1. Բարխուդարյան Լևոն Վլադիմիրի՝ տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ: 

2. Մամիկոնյան Կարեն Հովհաննեսի՝ տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ: 

 

2) Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն՝  

Մարդոյան Աշոտ Վարդանի՝ բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոնի 

վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ: 

 

3. Ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին 

մասնակցելու մասին («Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, 19.01.2021, N 6 

(7447)): 

 Զեկուցողներ՝ ռեկտոր Դ.Ռ.Գալոյան և գիտական խորհրդին կից 

 մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Ա.Հ.Սարգսյան: 

 

1) Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ՝  

Կեսոյան Նարեկ Մյասնիկի՝ մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի 

դեկանի ժամանակավոր պաշտոնակատար, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ: 

 

4.  Դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու մասին։ 

 Զեկուցող` մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Ա.Հ.Սարգսյան: 

 

1) Հարությունյան Գայանե Յուրիի՝ բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոնի 

ասիստենտ, տնտեսագիտության թեկնածու: 
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2) Թավադյան Աղասի Աշոտի՝ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի 

ասիստենտ, տնտեսագիտության թեկնածու: 

 

3) Երանոսյան Վանինե Աշոտի՝ ֆինանսների ամբիոնի ասիստենտ, 

տնտեսագիտության թեկնածու: 

 

Հավակնորդների գործերը քննարկվել և երաշխավորվել են գիտական խորհրդին կից 

մրցութային հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի փետրվարի 26-ի, ժամը 14։00-ի նիստում։  

 

5. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ամբերդ» հետազոտական 

կենտրոնի 2020 թվականի գործունեության հաշվետվության մասին։ 

  Զեկուցող՝ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Դ.Ն.Հախվերդյան: 

 

6.  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ամբերդ» հետազոտական 

կենտրոնի 2021 թվականի գործունեության ծրագիրը հաստատելու մասին։ 

  Զեկուցող՝ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Դ.Ն.Հախվերդյան: 

 

7.  «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության գիտական խորհրդի 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1 որոշման 

մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: 

  Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

8. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ամբերդ» հետազոտական 

կենտրոնի կողմից ՀՀ պետական կառավարման մարմիններին 2021 թվականին 

առաջարկված հետազոտական ուղղությունների և նրանց կողմից ամրագրված 

հետազոտական թեմաների ցանկը հաստատելու մասին։ 

  Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

Հետազոտական թեմաները քննարկվել և հաստատվել են գիտական խորհրդին կից 

գիտամեթոդական հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի փետրվարի 24-ի, ժամը 17։00-ի 

նիստում։  

 

9.  Ընթացիկ հարցեր։ 

 

1) «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի մի շարք որոշումներում 

փոփոխություններ կատարելու մասին:   

  Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

   

2)  Ատենախոսությունների թեմաներ և գիտական ղեկավարներ հաստատելու մասին։ 

  Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 
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Թեմաները քննարկվել և հաստատվել են գիտական խորհրդին կից գիտամեթոդական 

հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի փետրվարի 24-ի, ժամը 17։00-ի նիստում։  

 

3)  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ամբերդ» 

հետազոտական կենտրոնի 2021 թ. հետազոտական թեմաների հրատարակությունը 

երաշխավորելու մասին։ 

 Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

Հետազոտական թեմաները երաշխավորվել են հրատարակության գիտական խորհրդին 

կից հրատարակչական հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի փետրվարի 19-ի, ժամը 16:30-ի 

առցանց նիստում։  

 

3)  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ամբերդ» 

հետազոտական կենտրոնի ավագ փորձագետ, տնտեսագիտության դոկտոր, 

պրոֆեսոր Սամվել Սերյոժայի Ավետիսյանի, Երևանի պետական համալսարանի 

սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վահագն Վարազդատի Գրիգորյանի և 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ամբերդ» 

հետազոտական կենտրոնի ավագ հետազոտող, տնտեսագիտության թեկնածու 

Գայանե Ռուբիկի Թովմասյանի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի 

զբոսաշրջային երթուղիները» կոլեկտիվ մենագրության հրատարակությունը 

երաշխավորելու մասին: 

 Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

Կոլեկտիվ մենագրությունը երաշխավորվել է հրատարակության գիտական խորհրդին 

կից հրատարակչական հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի փետրվարի 26-ի, ժամը 13:30-ի 

առցանց նիստում։  

 

 

 

Գիտական քարտուղար՝       Նաիրա Դարբինյան 
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Երևան 

 

 


