
 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի՝  

2021 թվականի ապրիլի 14-ի, ժամը 14:00-ի նիստի  

 

 

1.  «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության ակադեմիական կազմի ձևավորման 

կանոնակարգը հաստատելու և գիտական խորհրդի 2019 թվականի ապրիլի 30-

ի նիստում (արձանագրություն N 11) հաստատված «Հայաստանի պետական 

տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության գիտամանկավարժական կազմի ընտրության և 

տեղակալման կանոնակարգը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին: 

  Զեկուցող՝ ռեկտոր Դ.Ռ.Գալոյան: 

 

2. Ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին 

մասնակցելու մասին («Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, 19.02.2021): 

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

 մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Ա.Հ.Սարգսյան: 

 

1)  Հասարակագիտության ամբիոն՝  

Աթոյան Վարդան Կորյունի՝ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի տնօրենի 

տեղակալ - ավագ փորձագետ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, 

դոցենտ:  

 

Հավակնորդի գործը քննարկվել և երաշխավորվել է գիտական խորհրդին կից 

մրցութային հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի ապրիլի 9-ի, ժամը 14։00-ի 

նիստում։  

 

3. Ուսումնական աշխատանքների ծավալի հաշվարկի և դասախոսական կազմի 

ուսումնական բեռնվածության նորմատիվները հաստատելու մասին։  

 Զեկուցող՝ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 

Ա․Վ․Գրիգորյան։ 

 

1) Ուսումնական աշխատանքների ծավալի հաշվարկի նորմատիվները 

հաստատելու, «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի 2012 
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թվականի փետրվարի 29-ի, 2019 թվականի հունիսի 18-ի  N 4, 2021 

թվականի մարտի 2-ի N 8 - 4 որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու, 

«Ավարտական աշխատանքի կատարման և պաշտպանության մեթոդական 

ցուցումներում» և «Մագիստրոսական թեզի կատարման և 

պաշտպանության մեթոդական ցուցումներում» փոփոխություն կատարելու 

մասին: 

 

2) Դասախոսական կազմի ուսումնական բեռնվածության նորմատիվները 

հաստատելու և «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական 

խորհրդի 2019 թվականի հունիսի 18-ի N 3 որոշումը ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին։ 

 

4. «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի կողմից ՀՀ պետական կառավարման 

մարմիններին 2021 թ. 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 ապրիլի 9-ի առցանց 

նիստում։  

 

5. «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» գիտական 

հանդեսի պարբերականությունը փոփոխելու մասին: 

 Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

Հարցը քննարկվել և երաշխավորվել է գիտական խորհրդին կից 

գիտամեթոդական հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի ապրիլի 9-ի առցանց 

նիստում։  

 

6.  Ընթացիկ հարցեր։ 

 

1)  Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության 

դոկտոր, դոցենտ  Ֆիրուզա Նորայրի Մայիլյանի Մարդկային կապիտալի 

տեսության հիմունքները  ուսումնական ձեռնարկի հրատարակությունը 

երաշխավորելու մասին։  

 Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 
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2) Երիտասարդ գիտնական  խորագրով ՀՊՏՀ ուսանողական գիտական 

ընկերության (ՈՒԳԸ) 39-րդ նստաշրջանի գիտական հոդվածների 

ժողովածուի հրատարակությունը երաշխավորելու մասին։  

 Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

Ուսումնական ձեռնարկն ու գիտական հոդվածների ժողովածուն 

երաշխավորվել են հրատարակության գիտական խորհրդին կից 

հրատարակչական հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի ապրիլի 9-ի առցանց 

նիստում։  

 

 

 

 

Գիտական քարտուղար՝      Ն. Հ. Դարբինյան 

 

2021 թ. ապրիլի 14 

Երևան 

 

 


