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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի 

2017թ. մայիսի 31-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 ակադեմիայի առկա ուսուցման 2016-2017 ուսումնական տարվա 
ամփոփիչ քննությունների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների 
վերաբերյալ հաշվետվություն: 
Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 

2. Ընթացիկ հարց: Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ Արմենակ 
Այվազյանի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում» և «Տեխնոլոգիական 
նորամուծությունների կառավարում» դասընթացների մեթոդական ուղեցույցները տպագրության 
երաշխավորելու հարցը: 
Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 

3. Ընթացիկ հարց: «ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և այլ աշխատանքների հաշվարկման 
կարգ»-ի հաստատման հարցը: 
Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 
 

 
1. Լսեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի առկա ուսուցման 2016-2017 ուսումնական 

տարվա ամփոփիչ քննությունների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների 
վերաբերյալ հաշվետվությունը: 

Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 
 

Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Գ.Գսպոյանը. Ա.Եզեկյանը: 
 
Որոշեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի առկա ուսուցման 2016-2017 ուսումնական 

տարվա ամփոփիչ քննությունների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների 
վերաբերյալ հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն (հաշվետվությունը կից ներկայացվում է): 

 
2.Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ Արմենակ 

Այվազյանի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում» և «Տեխնոլոգիական 
նորամուծությունների կառավարում» դասընթացների մեթոդական ուղեցույցները տպագրության 
երաշխավորելու հարցը: 

Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 
Զեկուցողը նշեց, որ Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնում 2017թ. մայիսի 26-ին 

ամբիոնի նիստում քննարկվել է և առաջարկում են  գիտական խորհրդին Լեզուների և ինֆորմացիոն 



տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ Արմենակ Այվազյանի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և 
էլեկտրոնային կառավարում» և «Տեխնոլոգիական նորամուծությունների կառավարում» 
դասընթացների մեթոդական ուղեցույցները երաշխավորել տպագրության: 

 
Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Թ.Խեչոյանը, Խ.Բեզիրջյանը: 
 
Որոշեցին՝ Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ Արմենակ Այվազյանի 

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում» և «Տեխնոլոգիական 
նորամուծությունների կառավարում» դասընթացների մեթոդական ուղեցույցները երաշխավորել 
տպագրության: 

 
 
3.Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: «ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և այլ 
աշխատանքների հաշվարկման կարգ»-ի հաստատման հարցը: 

Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 
Զեկուցողը ներկայացրեց «ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և այլ 
աշխատանքների հաշվարկման կարգ»-ի հիմնական դրույթները (կից ներկայացվում է) և առաջարկեց 
ընդունել նշված կարգը և միաժամանակ ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի ռեկտորատի 2012 թվականի հուլիսի 21-ի որոշմամբ (արձանագրություն № 128) 
հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և այլ 
աշխատանքների հաշվարկի նորմեր»-ը: 

 
Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Մ.Մարգարյանը, Գ.Չատինյանը: 
 
Որոշեցին՝ Հաստատել «ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և այլ աշխատանքների 
հաշվարկման կարգ»-ը և միաժամանակ ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի ռեկտորատի 2012 թվականի հուլիսի 21-ի որոշմամբ (արձանագրություն № 128) 
հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և այլ 
աշխատանքների հաշվարկի նորմեր»-ը: 
 
 

  

 Գիտական խորհրդի նիստի նախագահ`   Ա.Լոքյան 

          
 
Գիտական խորհրդի նիստի քարտուղար՝   Հ.Ստեփանյան 

         31 մայիսի 2017թ. 
  Կ.Տ. 

 


