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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի 
2016թ. դեկտեմբերի 28-ին կայացած նիստի 

 

Նախագահությամբ`  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր Ա.Լոքյանի 

Քարտուղարությամբ`  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  

գիտական քարտուղար Հ.Ստեփանյանի 

Մասնակցությամբ` ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի 
անդամների (ներկայության թերթիկը կցվում է) 

 
Օրակարգ` 

1. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում 2016 թվականին կատարված 
աշխատանքների ամփոփում: 
Զեկուցող՝ Ռեկտոր Ա.Լոքյան: 

2.  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման 
2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունելության արդյունքների ամփոփում: 
Զեկուցող՝ պրոռեկտոր  Խ.Բեզիրջյան 

3.  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Հանրային կառավարում» գիտական 
հանդեսի խմբագրական խորհրդի 2016 թվականի ընթացքում կատարած 
աշխատանքների հաշվետվության քննարկում: 
Զեկուցող՝ վարչանու անդամ Ա.Ղուշչյան: 

4.  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 2016 թվականին քաղաքացիական 
ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման 
ուղղությամբ կատարված աշխատանքների քննարկում: 
Զեկուցող՝ վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման բաժնի պետ 
Ա.Բաղդասարյան: 

5.   Ընթացիկ հարց Թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաների և գիտական 
ղեկավարների հաստատում: 
Զեկուցող՝ պրոռեկտոր  Խ.Բեզիրջյան: 

6.  Ընթացիկ հարց: Գիտական խորհրդի համալրման հարցը: 
Զեկուցող՝ ռեկտոր Ա.Լոքյան:  

7. Նոր կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ դասավանդողներին առավել բարձր 
վճարելու հարցը: Զեկուցող՝ Ռեկտոր Ա.Լոքյան: 

8.  Ընթացիկ հարց: Ակադեմիայում իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և 
զարգացման ծրագրով՝ «Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն» 
ծրագրի 2016 թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող 
հաշվետվության ընդունում: 
Զեկուցող՝ Ծրագրի գիտական ղեկավար Ա. Լոքյան: 



9.  Ընթացիկ հարց: Ակադեմիայում իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և 
զարգացման ծրագրով՝ «Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» 
գիտահետազոտական լաբորատորիա» ծրագրի 2016 թ. հունվար-դեկտեմբեր 
ժամանակահատվածն ընդգրկող հաշվետվության ընդունում: 
Զեկուցող՝ Ծրագրի գիտական ղեկավար  Ռ. Աղուզումցյան: 

10.  Ընթացիկ հարց: Ակադեմիայում իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և 
զարգացման ծրագրով՝ «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն» ծրագրի 
2016 թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող հաշվետվության 
ընդունում: 
Զեկուցող՝ Ծրագրի գիտական ղեկավար  Տ. Հարությունյան: 

11.  Ընթացիկ հարց: Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 
(թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ Ակադեմիայում իրականացվող «Հանրային 
ծառայության գործունեության և նրա տեսակների իրավահամեմատական 
վերլուծություն» գիտական թեմայի 11.12.2015թ.-10.12.2016թ. ժամանակահատվածն 
ընդգրկող ընթացիկ (տարեկան) ծրագրի հաշվետվության ընդունում: 
Զեկուցող՝  Թեմայի ղեկավար Ա. Եզեկյան: 

12.  Ընթացիկ հարց: Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 
(թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ Ակադեմիայում իրականացվող «Կառավարչական 
գործունեության հոգեբանական անվտանգություն» գիտական թեմայի 11.12.2015թ.-
10.12.2016թ. ժամանակահատվածն ընդգրկող ընթացիկ (տարեկան) ծրագրի 
հաշվետվության ընդունում: 
Զեկուցող՝ Թեմայի ղեկավար  Լ. Պետրոսյան: 

13.  Ընթացիկ հարց: Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 
(թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ Ակադեմիայում իրականացվող «Հայ-իրանական 
հարաբերությունների հեռանկարներն ու մարտահրավերները Իրան-Արևմուտք 
հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում»  գիտական թեմայի 
11.12.2015թ.-10.12.2016թ. ժամանակահատվածն ընդգրկող ընթացիկ (տարեկան) 
ծրագրի հաշվետվության ընդունում: 
Զեկուցող՝ Թեմայի ղեկավար  Ս. Սարուխանյան: 

14.  Ընթացիկ հարց: «Ապահովագրություն և ռիսկերի կառավարում», «Զբոսաշրջության 
կազմակերպում և կառավարում», «Պետական կառավարում և տեղական 
ինքնակառավարում», «Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ» 
կրթական ծրագրերը ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2015թվականի հուլիսի 
3-ի N 647-Ա/Ք հրամանով հաստատված N 2 հավելվածում ներառելու հարցը: 
Զեկուցող՝ Ռեկտոր Ա.Լոքյան: 

15. Ընթացիկ հարց: «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի 
շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում երկու գործընկեր ուսումնական 
հաստատությունների՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ 
Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կողմից իրականացվող մագիստրատուրայի 
հեռավար ուսուցման «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար 



վարչարարություն (կառավարում)» կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի 
հաստատման հարցը: 
Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Թ.Խեչոյան: 

 
1. Լսեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում 2016 թվականին կատարված 

աշխատանքների ամփոփումը: 
Զեկուցող՝ Ռեկտոր Ա.Լոքյան: 
 

Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Գ.Գսպոյանը: 
 
Որոշեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում 2016 թվականին կատարված 

աշխատանքները գնահատել լավ: 
 

2.  Լսեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի հեռակա 
ուսուցման 2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունելության արդյունքների ամփոփումը: 
Զեկուցող՝ պրոռեկտոր  Խ.Բեզիրջյան: 

Զեկուցողը ներկայացրեց, որ 2016-2017 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի 
հեռակա ուսուցման ընդունելության փաստաթղթերի ընդունումն իրականացվել է 2016 
թվականի սեպտեմբերի 13-ից մինչև հոկտեմբերի 14-ը, քննություններն անցկացվել են ս/թ 
հոկտեմբերի 17-31-ը: Հեռակա ուսուցման ընդունելության քննություններին դիմել են 93 
հոգի, որոնցից մրցույթը հաղթահարել են 71-ը, ընդ որում՝ հանրային կառավարում՝ 19 հոգի, 
հանրային ֆինանսների կառավարում՝ 12 հոգի իրավագիտություն՝ 22 հոգի, (քաղաքական 
կառավարում և քաղաքական վերլուծություն)՝ 10 հոգի: Առկայից հեռակա են տեղափոխվել 
9-ը, որից՝ հանրային կառավարում՝ 1 հոգի, իրավագիտություն՝ 4 հոգի, քաղաքագիտություն՝ 
2 հոգի, հոգեբանություն՝ 2 հոգի: 

Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Գ.Գսպոյանը, Ռ.Աղուզումցյանը, Ա.Եզեկյանը: 
 
Որոշեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի հեռակա 

ուսուցման 2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունելության արդյունքներն ընդունել ի 
գիտություն (կից ներկայացվում է): 
 

3.  Լսեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Հանրային կառավարում» 
գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի 2016 թվականի ընթացքում կատարած 
աշխատանքների հաշվետվության քննարկման հարցը: 

Զեկուցող՝ վարչանու անդամ Ա.Ղուշչյան: 
 

Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Խ.Բեզիրջյանը: 



 
Որոշեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Հանրային կառավարում» 

գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի 2016 թվականի ընթացքում կատարած 
աշխատանքների հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն (հաշվետվությունը կից 
ներկայացվում է): 

 
4.  Լսեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 2016 թվականին 

քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման և որակավորման 
բարձրացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների քննարկում: 

Զեկուցող՝ վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման բաժնի պետ 
Ա.Բաղդասարյան: 

 
Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Խ.Բեզիրջյանը: 

 
Որոշեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում 2016 թվականին 

քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման և որակավորման 
բարձրացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները գնահատել լավ: 

 
 
5. Լսեցին՝   Ընթացիկ հարց: Թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաների և 

գիտական ղեկավարների հաստատում: 
Զեկուցող՝ պրոռեկտոր  Խ.Բեզիրջյան 

Զեկուցողը նշեց, որ հանրային կառավարման ամբիոնում 23.12.2016թ. կայացած նիստում  
քննարկվել է ամբիոնի հայցորդ Աննա Աշոտի Զալինյանի և ասպիրանտ Աննա Սուրիկի 
Առաքելյանի թեկնածուական ատենախոսությունների  թեմաների հաստատման և 
գիտական ղեկավարների առաջադրման հարցը, միևնույն ժամանակ ամբիոնում քննարկվել 
է նաև Աննա Առաքելյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և 
գիտական ղեկավարի նշանակման վերաբերյալ գիտական խորհրդի 2016թ. մարտի 30-ի 
նիստի 3-րդ կետով կայացրած որոշման 1-ին և 2-րդ ենթակետերը չեղյալ համարելու հարցը: 
Այսպիսով, ամբիոնը միջնորդում է գիտական խորհրդին՝ 

1.  Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» 
մասնագիտությամբ հայցորդ Աննա Աշոտի Զալինյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեման հաստատել «Տնտեսության պետական կառավարման առանձնահատկությունները 
(Հայաստանի Հանրապետության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության 
օրինակներով)» վերտառությամբ և գիտական ղեկավար նշանակել տնտ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր Աշոտ Խաչատուրի Մարկոսյանին: 



2. Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» 
մասնագիտությամբ ասպիրանտ Աննա  Սուրիկի Առաքելյանի թեկնածուական 
ատենախոսության  թեման հաստատել «Գյուղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման հիմնուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում» վերտառությամբ և 
գիտական ղեկավար նշանակել տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Խաչատուրի 
Մարկոսյանին և չեղյալ համարել Աննա Առաքելյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման վերաբերյալ գիտական խորհրդի 
2016թ. մարտի 30-ի նիստի 3-րդ կետով կայացրած որոշման 1-ին և 2-րդ ենթակետերը: 

 
Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Գ.Գսպոյանը, Խ.Բեզիրջյանը: 
 
Որոշեցին՝ 
1. Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» 

մասնագիտությամբ հայցորդ Աննա Աշոտի Զալինյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեման հաստատել «Տնտեսության պետական կառավարման առանձնահատկությունները 
(Հայաստանի Հանրապետության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության 
օրինակներով)» վերտառությամբ և գիտական ղեկավար նշանակել տնտ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր Աշոտ Խաչատուրի Մարկոսյանին: 

2. Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» 
մասնագիտությամբ ասպիրանտ Աննա  Սուրիկի Առաքելյանի թեկնածուական 
ատենախոսության  թեման հաստատել «Գյուղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման հիմնուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում» վերտառությամբ և 
գիտական ղեկավար նշանակել տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Խաչատուրի 
Մարկոսյանին և չեղյալ համարել Աննա Առաքելյանի  թեկնածուական ատենախոսության 
թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման վերաբերյալ գիտական խորհրդի 
2016թ. մարտի 30-ի նիստի 3-րդ կետով կայացրած որոշման 1-ին և 2-րդ ենթակետերը: 

 

6. Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Գիտական խորհրդի համալրման հարցը: 
 Զեկուցող՝ ռեկտոր Ա.Լոքյան: 

Զեկուցողը նշեց, որ համաձայն գիտական խորհրդի կանոնակարգի 5-րդ կետի՝ 
պրոռեկտորները ի պաշտոնե գիտական խորհրդի անդամ են, ուստի կախված 
կառուցվածքային փոփոխություններից՝ գիտական խորհրդի կազմում ընդգրկվում է նաև 
գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Գոռ Չատինյանը:  

 
Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Խ.Բեզիրջյանը, Գ.Գսպոյանը: 
 



Որոշեցին՝ Հիմք ընդունելով գիտական խորհրդի կանոնակարգի 5-րդ կետը՝ գիտական 
խորհրդի կազմում ընդգրկել գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Գոռ 
Չատինյանին: 

 
7. Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Նոր կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

դասավանդողներին առավել բարձր վճարելու հարցը: 
Զեկուցող՝ Ռեկտոր Ա.Լոքյան: 

 
Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Գ.Գսպոյանը, Ա.Այվազյանը: 

 
Որոշեցին՝ Նոր կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ դասավանդողներին վճարել 

կրկնակի՝ փոփոխություն իրականացնելով ժամային նորմերում: 
 
8.  Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Ակադեմիայում իրականացվող գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի 
պահպանման և զարգացման ծրագրով՝ «Գիտության կառավարման հետազոտական 
կենտրոն» ծրագրի 2016 թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող 
հաշվետվության ընդունման հարցը: 

Զեկուցող՝ Ծրագրի գիտական ղեկավար Ա. Լոքյան: 
 

Արտահայտվեցին՝ Գ.Ադամյանը, Խ.Բեզիրջյանը: 
 
Որոշեցին՝ Ընդունել Ակադեմիայում իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և 
զարգացման ծրագրով՝ «Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն» ծրագրի 2016 
թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող հաշվետվությունը: 

 
9. Լսեցին՝  Ընթացիկ հարց: Ակադեմիայում իրականացվող գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի 
պահպանման և զարգացման ծրագրով՝ «Կառավարչական գործունեության 
հոգեբանություն» գիտահետազոտական լաբորատորիա» ծրագրի 2016 թ. հունվար-
դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող հաշվետվության ընդունման հարցը: 

Զեկուցող՝ Ծրագրի գիտական ղեկավար  Ռ. Աղուզումցյան: 
 
Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Ռ.Աղուզումցյանը: 

 
Որոշեցին՝ Ընդունել Ակադեմիայում իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և 
զարգացման ծրագրով՝ «Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» 



գիտահետազոտական լաբորատորիա» ծրագրի 2016 թ. հունվար-դեկտեմբեր 
ժամանակահատվածն ընդգրկող հաշվետվությունը: 

 
10.  Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Ակադեմիայում իրականացվող գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի 
պահպանման և զարգացման ծրագրով՝ «Տարածաշրջանային հետազոտությունների 
կենտրոն» ծրագրի 2016 թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող 
հաշվետվության ընդունման հարցը: 

Զեկուցող՝ Ծրագրի գիտական ղեկավար  Տ. Հարությունյան: 
 
Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Խ.Բեզիրջյանը: 
 
Որոշեցին՝ Ընդունել Ակադեմիայում իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և 
զարգացման ծրագրով՝ «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն» ծրագրի 2016 
թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող հաշվետվությունը: 

 
11.  Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ Ակադեմիայում իրականացվող 
«Հանրային ծառայության գործունեության և նրա տեսակների իրավահամեմատական 
վերլուծություն» գիտական թեմայի 11.12.2015թ.-10.12.2016թ. ժամանակահատվածն 
ընդգրկող ընթացիկ (տարեկան) ծրագրի հաշվետվության ընդունման հարցը: 

Զեկուցող՝  Թեմայի ղեկավար Ա. Եզեկյան: 
 

Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Ա.Եզեկյանը, Գ.Հովհաննիսյանը: 
  

Որոշեցին՝ Ընդունել գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 
(թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ Ակադեմիայում իրականացվող «Հանրային ծառայության 
գործունեության և նրա տեսակների իրավահամեմատական վերլուծություն» գիտական 
թեմայի 11.12.2015թ.-10.12.2016թ. ժամանակահատվածն ընդգրկող ընթացիկ (տարեկան) 
ծրագրի հաշվետվությունը: 

 
12.  Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ Ակադեմիայում իրականացվող 
«Կառավարչական գործունեության հոգեբանական անվտանգություն» գիտական թեմայի 
11.12.2015թ.-10.12.2016թ. ժամանակահատվածն ընդգրկող ընթացիկ (տարեկան) ծրագրի 
հաշվետվության ընդունման հարցը: 

Զեկուցող՝ Թեմայի ղեկավար  Լ. Պետրոսյան: 



Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Լ.Պետրոսյանը: 
  

Որոշեցին՝ Ընդունել գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 
(թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ Ակադեմիայում իրականացվող «Կառավարչական 
գործունեության հոգեբանական անվտանգություն» գիտական թեմայի 11.12.2015թ.-
10.12.2016թ. ժամանակահատվածն ընդգրկող ընթացիկ (տարեկան) ծրագրի 
հաշվետվությունը: 

 
13.  Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ Ակադեմիայում իրականացվող «Հայ-
իրանական հարաբերությունների հեռանկարներն ու մարտահրավերները Իրան-Արևմուտք 
հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում»  գիտական թեմայի 11.12.2015թ.-
10.12.2016թ. ժամանակահատվածն ընդգրկող ընթացիկ (տարեկան) ծրագրի 
հաշվետվության ընդունման հարցը: 

Զեկուցող՝ Թեմայի ղեկավար  Ս. Սարուխանյան: 
 

Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Մ.Մարգարյանը: 
 
Որոշեցին՝  Ընդունել գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 

(թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ Ակադեմիայում իրականացվող «Հայ-իրանական 
հարաբերությունների հեռանկարներն ու մարտահրավերները Իրան-Արևմուտք 
հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում»  գիտական թեմայի 11.12.2015թ.-
10.12.2016թ. ժամանակահատվածն ընդգրկող ընթացիկ (տարեկան) ծրագրի 
հաշվետվությունը: 
 

14. Լսեցին՝  Ընթացիկ հարց: «Ապահովագրություն և ռիսկերի կառավարում», 
«Զբոսաշրջության կազմակերպում և կառավարում», «Պետական կառավարում և տեղական 
ինքնակառավարում», «Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ» կրթական 
ծրագրերը ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2015թվականի հուլիսի 3-ի N 647-Ա/Ք 
հրամանով հաստատված N 2 հավելվածում ներառելու հարցը: 

Զեկուցող՝ Ռեկտոր Ա.Լոքյան: 
Զեկուցողը նշեց, որ «Նոր մասնագիտության/կրթական ծրագրի մշակումն արտոնելու 

կարգ»-ին համապատասխան «Ապահովագրություն և ռիսկերի կառավարում», 
«Զբոսաշրջության կազմակերպում և կառավարում», «Պետական կառավարում և տեղական 
ինքնակառավարում», «Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ» կրթական 
ծրագրերի հայտերը ներկայացվել են Հանրային կառավարման ամբիոն քննարկման: 
Ամբիոնը 2016թ.  դեկտեմբերի 23-ին կայացրած նիստում  հավանություն է տվել նշված 
կրթական ծրագրերի հայտերին և առաջարկում է քննարկել նշված կրթական ծրագրերը ՀՀ 



կրթության և գիտության նախարարի 2015թվականի հուլիսի 3-ի N 647-Ա/Ք հրամանով 
հաստատված N 2 հավելվածում ներառելու հարցը: 

 
Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Գ.Գսպոյանը, Ռ.Աղուզումցյանը, Մ.Մարգարյանը: 
 
Որոշեցին՝ Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, «Ապահովագրություն և ռիսկերի 

կառավարում», «Զբոսաշրջության կազմակերպում և կառավարում», «Պետական 
կառավարում և տեղական ինքնակառավարում», «Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR 
տեխնոլոգիաներ»  կրթական ծրագրերն ընդգրկված չեն Հայաստանի Հանրապետության 
բարձրագույն մասնագիտական կրթության (մագիստրոս) մասնագիտությունների/ 
կրթական ծրագրերի ցանկում, միջնորդել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին՝ նշված 
կրթական ծրագրերը ներառել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2015թվականի 
հուլիսի 3-ի N 647-Ա/Ք հրամանով հաստատված N 2 հավելվածում: 

 
15.Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ 

դիպլոմի շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում երկու գործընկեր ուսումնական 
հաստատությունների՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ 
Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կողմից իրականացվող մագիստրատուրայի 
հեռավար ուսուցման «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար վարչարարություն 
(կառավարում)» կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի հաստատման հարցը: 

Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Թ.Խեչոյան: 
 
Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Թ.Խեչոյանը, Գ.Գսպոյանը: 
 
Որոշեցին՝ Հաստատել «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի 

շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում երկու գործընկեր ուսումնական 
հաստատությունների՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ 
Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կողմից իրականացվող մագիստրատուրայի 
հեռավար ուսուցման «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար վարչարարություն 
(կառավարում)» կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը: 

 
 

 Գիտական խորհրդի նիստի նախագահ`   Ա.Լոքյան 

 
         Գիտական խորհրդի նիստի քարտուղար՝   Հ.Ստեփանյան 
         28 դեկտեմբերի 2016թ. 

  Կ.Տ. 



 


