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«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի՝  

2020 թվականի նոյեմբերի 19-ի, ժամը 18:00-ի առցանց նիստի 

 

 

1. «Առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի, առկա և հեռակա ուսուցման 

մագիստրատուրայի ուսումնառության, գիտելիքի գնահատման և վարչարարության 

մեխանիզմների կազմակերպման կարգերում» ժամանակավոր փոփոխություններ 

կատարելու մասին։ 

Զեկուցող՝ ռեկտորի պարտականությունները կատարող, ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ա.Վ.Գրիգորյան: 

 

2. «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի՝ 2015 թվականի սեպտեմբերի 30-

ի նիստի N 1 արձանագրությամբ հաստատված ««Հայաստանի պետական 

տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտական խորհրդի կանոնակարգում» լրացում կատարելու մասին։ 

Զեկուցող՝ ռեկտորի պարտականությունները կատարող, ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ա.Վ.Գրիգորյան: 

 

3. «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի՝ 2019 թվականի սեպտեմբերի 6-ի 

«Գիտական խորհրդին կից գիտամեթոդական հանձնաժողով ստեղծելու և դրա կազմը 

հաստատելու ու գիտական խորհրդի 2019 թվականի ապրիլի 30-ի որոշումը ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 4 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին։ 

Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

4. Ընթացիկ հարցեր: 

 

1) Ատենախոսությունների թեմաներ և գիտական ղեկավարներ հաստատելու մասին։ 

Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

Թեմաները քննարկվել և հաստատվել են գիտական խորհրդին կից 

գիտամեթոդական հանձնաժողովի՝ 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ի, ժամը 17։30-ի 

առցանց նիստում։  
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2) «ՀՀ Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մոդելի մշակում» թեմայով 

(«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն) (հետազոտական խմբի ղեկավար՝ 

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Զոյա Թադևոսյան, հետազոտական 

խմբի խորհրդատու՝ տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Վահե Բուլանիկյան,  

հետազոտական խմբի անդամներ՝ տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

Կարեն Պետրոսյան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Թադևոս 

Ավետիսյան, տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ Ալբերտ Հայրապետյան, 

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Գայանե Սալնազարյան, 

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Ղարիբ Հարությունյան, 

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Լուսյա Գալոյան, տնտեսագիտության 

թեկնածու, դոցենտ Ռուբեն Ղանթարչյան, տնտեսագիտության թեկնածու Արմեն 

Մարկոսյան, տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասպիրանտ Լիանա 

Իսայան, միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի 

մագիստրանտ Համլետ Մկրտչյան, գրախոսներ՝ տնտեսագիտության դոկտոր, 

պրոֆեսոր Հայկ Մնացականյան, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

Տիգրան Մարտիրոսյան, մասնագետ խմբագիր՝  տնտեսագիտության դոկտոր, 

պրոֆեսոր Դավիթ Հախվերդյան)  հետազոտության հրատարակությունը 

երաշխավորելու մասին հարցը հրատարակությունը երաշխավորելու մասին։ 

Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

Ուսումնական ձեռնարկը երաշխավորվել է գիտական խորհրդին կից 

հրատարակչական հանձնաժողովի՝ 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ի, ժամը 18:00-

ի առցանց նիստում։  

 

 

 

Գիտական քարտուղար՝       Նաիրա Դարբինյան 

 

2020 թ. նոյեմբերի 19 

Երևան 
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