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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի 
2018թ. մայիսի 30-ին կայացած նիստի 

 

Նախագահությամբ`ռեկտոր Ա.Լոքյանի 
Քարտուղարությամբ`գիտական քարտուղար Հ.Ստեփանյանի 
Մասնակցությամբ`գիտական խորհրդի անդամների  (ներկայության թերթիկը կցվում է) 

 
Օրակարգ` 

1. Ամբիոնների 2017-2018 ուսումնական տարվա գիտական և ուսումնական 
աշխատանքների հաշվետվություններ: 

Զեկուցողներ՝ ամբիոնների վարիչներ Մ.Մարգարյան, Ռ.Աղուզումցյան, Ա.Եզեկյան, 
Ա.Այվազյան, Վ.Խաչատրյան 

2. Ընթացիկ հարց: Քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության 
ամբիոնի հայցորդ Լուսինե Գուրգենի Նիկողոսյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը: 

Զեկուցող՝ ամբիոնի վարիչ Մ.Մարգարյան 
3. Ընթացիկ հարց: «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման  

ակադեմիայի ուսանողական նպաստների և պետական  
կրթաթոշակների տրամադրման կարգ»-ը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին: 

Զեկուցող՝ իրավախորհրդատու Գ.Հովհաննիսյան 
 

Լսեցին՝ Ամբիոնների 2017-2018 ուսումնական տարվա գիտական և ուսումնական 
աշխատանքների հաշվետվությունները: 

Զեկուցողներ՝ ամբիոնների վարիչներ Մ.Մարգարյան, Ռ.Աղուզումցյան, Ա.Եզեկյան, 
Ա.Այվազյան, Վ.Խաչատրյան 

2017-2018 ուսումնական տարվա ամբիոնի գիտական և ուսումնական աշխատանքների 
հաշվետվությունը ներկայացրեցին Քաղաքական կառավարման և հանրային 
քաղաքականության ամբիոնի վարիչ Մ.Մարգարյանը, Կառավարման հոգեբանության 
ամբիոնի վարիչ Ռ.Աղուզումցյանը,  Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ Ա.Եզեկյանը, 
Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ Ա.Այվազյանը և 
Կառավարման ամբիոնի վարիչ Վ.Խաչատրյանը: 

Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Խ.Բեզիրջյանը, Թ.Խեչոյանը: 
Որոշեցին՝  
1. Քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի 2017-2018 

ուսումնական տարվա գիտական և ուսումնական աշխատանքների հաշվետվությունն 
ընդունել ի գիտություն (հաշվետվությունը կից ներկայացվում է): 

2. Կառավարման հոգեբանության ամբիոնի 2017-2018 ուսումնական տարվա գիտական 
և ուսումնական աշխատանքների հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն 
(հաշվետվությունը կից ներկայացվում է): 

3. Իրավագիտության ամբիոնի 2017-2018 ուսումնական տարվա գիտական և 
ուսումնական աշխատանքների հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն (հաշվետվությունը 
կից ներկայացվում է): 

4. Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի 2017-2018 ուսումնական 
տարվա գիտական և ուսումնական աշխատանքների հաշվետվությունն ընդունել ի 
գիտություն (հաշվետվությունը կից ներկայացվում է): 



5. Կառավարման ամբիոնի 2017-2018 ուսումնական տարվա գիտական և ուսումնական 
աշխատանքների հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն (հաշվետվությունը կից 
ներկայացվում է): 

 
2. Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Քաղաքական կառավարման և հանրային 

քաղաքականության ամբիոնի հայցորդ Լուսինե Գուրգենի Նիկողոսյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի հաստատման և գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը 
Զեկուցող՝ ամբիոնի վարիչ Մ.Մարգարյան: 

Զեկուցողը նշեց, որ Քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության 

ամբիոնում 29.05.2018թ. կայացած ամբիոնի նիստում քննարկվել է ամբիոնի հայցորդ Լուսինե 

Գուրգենի Նիկողոսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի հաստատման և 

գիտական ղեկավարի նշանակման հարցը և ամբիոնի նիստում կայացրած որոշմամբ 

միջնորդում են գիտական խորհրդին Լուսինե Գուրգենի Նիկողոսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեման հաստատել «Ազգային ինքնության արդիականացման 

հիմնախնդիրները Հարավային Կովկասում» վերտառությամբ՝ ԻԳ.00.02.- «Քաղաքական 

գործընթացներ և ինստիտուտներ, միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ և 

գիտական  ղեկավար նշանակել քաղաքագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Մարիամ Մարգարյանին:  

Արտահայտվեցին՝  Ա.Լոքյանը, Մ.Մարգարյանը: 
Որոշեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի Քաղաքական կառավարման և 

հանրային քաղաքականության ամբիոնի հայցորդ Լուսինե Գուրգենի Նիկողոսյանի 
թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել «Ազգային ինքնության 
արդիականացման հիմնախնդիրները Հարավային Կովկասում» վերտառությամբ՝ ԻԳ.00.02.- 
«Քաղաքական գործընթացներ և ինստիտուտներ, միջազգային հարաբերություններ» 
մասնագիտությամբ և գիտական  ղեկավար նշանակել քաղաքագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
Մարիամ Մարգարյանին: 

 
Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: «ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների տրամադրման կարգ»-ը նոր 
խմբագրությամբ հաստատելու մասին: 

Զեկուցող՝ իրավախորհրդատու Գ.Հովհաննիսյան 
 Զեկուցողը ներկայացրեց կարգում կատարված փոփոխությունները՝ ներկայացնելով 
իրավական հիմքերը, որոնք հիմք են հանդիսացել կատարելու համապատասխան 
փոփոխություններ: 

Արտահայտվեցին՝  Ա.Լոքյանը, Լ.Զիլֆուղարյանը, Գ.Չատինյանը, Ա.Գևորգյանը: 
Որոշեցին՝ Հաստատել «ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողական 

նպաստների և պետական կրթաթոշակների տրամադրման կարգ»-ը նոր խմբագրությամբ 
(կից ներկայացվում է): 

 
  

 Գիտական խորհրդի նիստի նախագահ`   Ա.Լոքյան 

          

Գիտական խորհրդի նիստի քարտուղար՝   Հ.Ստեփանյան 

         30 մայիսի 2018թ. 

  Կ.Տ. 


