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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհուրդի   

2015թ. մայիսի 29-ին կայացած նիստի 

 

Նախագահությամբ`  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր Ա.Լոքյանի 

 

Քարտուղարությամբ`  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  

գիտական քարտուղար Ա.Այվազյանի 

 

Մասնակցությամբ` ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական 

խորհուրդի անդամների (ներկայության թերթիկը կցվում է): 

 

Օրակարգ` 

1. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի առկա ուսուցման 2014-2015 

ուսումնական տարվա որակավորման պետական քննությունների և մագիստրոսական 

թեզերի պաշտպանության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն: 

Զեկուցող` ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի պրոռեկտոր Խ.Բեզիրջյան: 

2. Ընթացիկ հարց: Ավարտած մագիստրանտների մագիստրոսական թեզերի հիման 

վրա գիտական հոդվածների ժողովածուի տպագրության երաշխավորելու հարցի 

քննարկում: 

Զեկուցող` ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման 

հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Ռ.Աղուզումցյան:  

3. Ընթացիկ հարց: Ռ.Աղուզումցյանի Լ.Պետրոսյանի, Ա.Խաչատրյանի, Ն.Զեյնալյանի 

«Մագիստրանտների ուսուցման հոգեբանական վերլուծություն» մենագրության տպագրու-

թյան երաշխավորելու հարցի քննարկում: 

Զեկուցող` ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման 

հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Ռ.Աղուզումցյան: 

4. Ընթացիկ հարց: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա հայցորդ ձևակերպվելու 

համար ստացված դիմումի քննարկում: 

Զեկուցող` ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի պրոռեկտոր Խ.Բեզիրջյան: 

 

 

 



1. Լսեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի առկա ուսուցման 2014-2015 

ուսումնական տարվա որակավորման պետական քննությունների և մագիստրոսական 

թեզերի պաշտպանության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն: 

Զեկուցող` ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի պրոռեկտոր Խ.Բեզիրջյան: 

 

Որոշեցին՝ 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի առկա ուսուցման 2014-2015 

ուսումնական տարվա որակավորման պետական քննությունների և մագիստրոսական 

թեզերի պաշտպանության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունն ընդունել ի 

գիտություն: 

 

2. Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Ավարտած մագիստրանտների մագիստրոսական թեզերի 

հիման վրա գիտական հոդվածների ժողովածուի տպագրության երաշխավորելու հարցի 

քննարկում: 

Զեկուցող` ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման 

հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Ռ.Աղուզումցյան: 

 

Որոշեցին՝ 

Ավարտած մագիստրանտների մագիստրոսական թեզերի հիման վրա գիտական 

հոդվածների ժողովածուն երաշխավորել տպագրության առանց տպագրական ծախսերը 

հոգալու: 

 

3. Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Ռ.Աղուզումցյանի Լ.Պետրոսյանի, Ա.Խաչատրյանի, 

Ն.Զեյնալյանի «Մագիստրանտների ուսուցման հոգեբանական վերլուծություն» 

մենագրության տպագրության երաշխավորելու հարցի քննարկում: 

Զեկուցող` ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի 

վարիչ Ա.Եզեկյան: 

 

Որոշեցին՝ 

Ընթացիկ հարց: Ռ.Աղուզումցյանի Լ.Պետրոսյանի, Ա.Խաչատրյանի, Ն.Զեյնալյանի 

«Մագիստրանտների ուսուցման հոգեբանական վերլուծություն» մենագրությունն 

երաշխավորել տպագրության առանց տպագրական ծախսերը հոգալու: 

 



4. Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա հայցորդ 

ձևակերպվելու համար ստացված դիմումի քննարկում: 

Զեկուցող` ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի պրոռեկտոր Խ.Բեզիրջյան: 

 

Որոշեցին՝ 

• Թերեզա Նորիկի Զաքարյանին ձևակերպել ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլություն ամբիոնի 

ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ 

հայցորդ` վճարովի հիմունքներով: 

• Ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլություն ամբիոնի 

ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ 

հայցորդ Թերեզա Նորիկի Զաքարյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմա 

հաստատել «Հայաստանի Հանրապետությունում GR ինստիտուտի զարգացումը 

պետություն-բիզնես փոխհարաբերությունների համակարգում», գիտական ղեկավար` 

քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր՝ Մ.Մարգարյանին: 

 

 

Գիտական խորհրդի նիստի նախագահ`    Ա.Լոքյան 

 

Գիտական խորհրդի նիստի քարտուղար    Ա.Այվազյան 

  29 մայիսի 2015թ. 

  Կ.Տ. 


