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«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի՝  

2020 թվականի հունվարի 31-ի, ժամը 10:00-ի նիստի 

 

1. Գիտական խորհրդի 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի աշխատանքային 

պլանը հաստատելու մասին: 

 Զեկուցող՝ ռեկտորի պաշտոնակատար Դ.Ռ.Գալոյան: 

 

2.  Մագիստրոսական կրթական ծրագրերը հաստատելու մասին: 

Զեկուցող՝ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ա.Վ.Գրիգորյան: 

 

3. Ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների համար հայտարարված մրցույթին 

մասնակցելու մասին («Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, 06.12.2019, N 212 (7196)): 

Զեկուցողներ՝ ռեկտորի պաշտոնակատար Դ.Ռ.Գալոյան և գիտական խորհրդին կից 

մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Ա.Հ.Սարգսյան: 

 

1) Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն՝  

Աղաջանյան Գագիկ Սարգսի՝ բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչի 

ժամանակավոր պաշտոնակատար, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ: 

 

2) Ֆիզդաստիարակության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոն՝  

Գաբրիելյան Հովհաննես Հրահատի՝ ֆիզդաստիարակության, արտակարգ 

իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ: 

 
3) Մարքեթինգի ամբիոն՝ 

Գրիգորյան Վադիմ Հենրիկի՝ մարքեթինգի ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ: 

 
4) Լեզուների ամբիոն՝  

Հարությունյան Լուսինե Արմենի՝ լեզուների ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ: 

 

4. ՀՀ կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1121 որոշմամբ հաստատված 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման կարգի  

համաձայն՝ ՀՀ 2021 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորում ստանալու նպատակով գիտական 

և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի 

պահպանման ու զարգացման ծրագրերի հայտերը երաշխավորելու մասին:  

Զեկուցող` գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

1) Քաղաքական ինստիտուտները և տնտեսական զարգացման որակն ու 

գերակայությունները ՀՀ-ում  (ծրագրի գիտական ղեկավար` ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, 

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ ամբիոնի պատվավոր վարիչ  Յուրի 

Միքայելի Սուվարյան): 



 

2) Պետական փոխառու միջոցների ներգրավման միջոցով տնտեսական զարգացում 

ապահովելու հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում  (ծրագրի 

գիտական ղեկավար` մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության 

թեկնածու, դոցենտ Կարեն Համլետի Գրիգորյան): 
 

3) Հայաստանի Հանրապետության ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորումը և 

զարգացումը հիմնարար տեխնոլոգիական փոխակերպման պայմաններում  (ծրագրի 

գիտական ղեկավար` «Ինովացիոն և ինստիտուցիոնալ հետազոտություններ» 

գիտաուսումնական լաբորատորիայի ղեկավար, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

Ատոմ Շավարշի Մարգարյան): 
 

4) ՀՀ լոգիստիկ հիմնախնդիրները ԵԱՏՄ անդամակցության պայմաններում  (ծրագրի 

գիտական ղեկավար` տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական 

հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

Գրիգոր Արշամի Նազարյան): 

 

5. Ընթացիկ հարցեր: 

 

1) Ատենախոսությունների թեմաներ և գիտական ղեկավարներ հաստատելու մասին։  

Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

2)  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ամբիոնների՝ 2020-2021 թթ. 

գիտահետազոտական աշխատանքների թեմաները հաստատելու մասին։ 

 Զեկուցող` գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

3) Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Յուրի 

Հմայակի Հովականյանի «Արդի փիլիսոփայությունը» ուսումնական ձեռնարկի (340 էջ 

ծավալով) հրատարակությունը երաշխավորելու մասին:   

Զեկուցող` գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 
 

4) «Նորարարական կրթական տեխնոլոգիաները և տարածքային զարգացումը      ՀՀ-ում» 

խորագրով ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի 2018 թ. գիտաժողովի նյութերի (108 էջ 

ծավալով) հրատարակությունը երաշխավորելու մասին:  

Զեկուցող` գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 
 

 

 

Գիտական քարտուղար՝                Ն. Հ. Դարբինյան 

2020 թ. հունվարի 31 

Երևան 


