Արձանագրություն

թիվ 24

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 28 >> դեկտեմբեր 2013թ․ նիստի

Օրակարգ․

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2013-14 ուս․տարվա ըստ
մասնագիտությունների երկրորդ,երրորդ և չորրորդ կուրսերի I և II
միջանկյալ քննությունների արդյունքների ամփոփման մասին:
2 . Հեռակա ուսուցման I –ին կուրսի ըստ մասնագիտությունների դասընթացների
անցկացման արդյունքների ամփոփ
3․ 2013-2014 ուս․տարվա հեռակա ուսուցման I կուրսի առաջին կիսամյակի
քննաշրջանի առարկայական ցանկի և ժամանակացույցի հաստատման մասին:

Լսեցին

1․ Հ․Զաքարյանը ներկայացրեց 2013-2014 ուս. տարվա I և II միջանկայալ
քննությունների արդյունքները:
2․ Ա․Գրիգորյանը զեկուցեց հեռակա ուսուցման I կուրսի 2013-14 ուս․տարվա
I կիսամյակի դասընթացների հաջող անցկացման մասին:
3․ Ա․Առաքելյանը ներկայացրեց 2013-2014 ուս․տարվա հեռակա ուսուցման I կուրսի
I -ին կիսամյակի քննաշրջանի առարկայական ցանկը ըստ մասնագիտությունների և
Ժամանակացույցը:

Որոշեցին․ 1․Հաստատել 2013-14 ուս․տարվա հեռակա ուսուցման I կուրսի I
կիսամյակի քննաշրջանի առարկայական ցանկը և ժամանակացույցը:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 23

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 01 >> նոյեմբեր 2013թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2013-14 ուս․տարվա գործող
ուսումնական պլաններին համաձայն ըստ մասնագիտությունների և
ըստ կուրսերի

կուրսային աշխատանքների պաշտպանության

կազմակերպման համար հանձնաժողովների կազմի մասին։
Լսեցին․

1․ Վ․Մարուխյանը ներկայացրեց տնտեսագիտական դեպարտամենտի
<<Ֆինանսներ>> և <<Հաշվապահական հաշվառում>> մասնագիտությունների
ուս․պլանով

նախատեսված կուրսային աշխատանքների պաշտպանության

համար հանձնաժողովների կազմը։
2․ Մ․Հակոբյանը ներկայացրեց <<Իրավագիտություն>> մասնագիտության 2013-2014
ուս․պլանով նախատեսված կուրսային աշխատանքների առարկայական ցանկը և
կուրսային աշխատանքների պաշտպանության համար հանձնաժողովների կազմը։
Որոշեցին․

1․Հաստատել 2013-14 ուս․տարվա առաջին կիսամյակի

կուրսային

աշխատանքների պաշտպ անության համար հանձնաժողովների կազմը,
ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի:

Նախագահ՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան

Գիտ․քարտուղար՝

Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն
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<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 15 >> հոկտեմբեր 2013թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> Արտաքին տնտեսական կապերի
համալսարանի 2013-14 ուս․տարվա I –ին կիսամյակի քննաշրջանի ստուգարքների,
քննությունների առարկայական ցանկի ժամանակացույցի մասին
ըստ մասնագիտությունների և կրթական աստիճանի համաձայն ԱՏԿ
համալսարանում գործող ուսումնական պլանների մասին:
2 . <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի հեռակա ուսուցման I կուրսի
ընդունելության քննությունների արդյունքների ամփոփման մասին։
3․ 2013-2014 ուս․տարվա հեռակա ուսուցման I կուրսի դասընթացների
կազմակերպման ժամանակացույցի մասին:

Լսեցին․

1․Ա․Հ․Առաքելյանը ներկայացրեց 2013-2014 ուս․տարվա գործող ուս․
պլաններին համաձայն առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ստուգարքների
և քննությունների առարկայական ցանկը և ժամանակացույցը։
2․ Ա․Գրիգորյանը ներկայացրեց 2013-2014 ուս․տարվա հեռակա ուսուցման
I կիսամյակի դասընթացների անցկացման ժամանակացույցը։

Որոշեցին․

1․Հաստատել 2013-14 ուս․տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի առարկայական
ցանկը ըստ մասնագիտությունների կրթական աստիճանի և կրթության
ձևի ժամանակացույցը։
2․ Դրական գնահատել 2013-2014 ուս․տարվա հեռակա ուսուցման I
կուրսի ընդունելության քննությունների արդյունքները ։
3․Հաստատել 2013-2014 ուս․տարվա հեռակա ուսուցման I կուրսի
դասընթացների

անցկացման ժամանակացույցը ըստ մասնագիտությունների։

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն
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<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 23 >> սեպտեմբեր 2013թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի 2013-14 ուս․
տարվա գործող ուսումնական պլաններին համաձայն ըստ մասնագիտությունների
կուրսային աշխատանքների թեմաների անվանացանկի մասին։
2 . 2013-2014 ուս․տարվա ավարտական կուրսերի ըստ մասնագիտությունների
քննական առարկաների հարցաշարերի,ավարտական աշխատանքների
թեմաների մասին։
3․ 2013-2014 ուս․տարվա մագիստրոսական կրթական աստիճանի
մասնագիտությունների մագիստրոսական

ըստ

թեզերի անվանացանկերի մասին։

4․ԱՏԿ համալսարանի 2013-14 ուս․տարվա ավարտական կուրսերի

ըստ

մասնագիտությունների, ըստ կրթական աստիճաններիի ավարտական
աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի գիտական ղեկավարների
կազմի մասին։
Լսեցին․

1․ Հ․Զաքարյանը ներկայցրեց ԱՏԿ համալսարանի 2013-2014 ուս․տարվա
կուրսային աշխատանքների

թեմաների անվանացանկերը ըստ

մասնագիտությունների և կուրսերի։
2․ Հ․Զաքարյանը ներկայացրեց 2013-2014 ուս․տարվա ավարտական
ըստ մասնագիտությունների քննական առարկաների հարցաշարերի
և ավարտական աշխատանքների անվանացանկը։
3․Ա․Հ․Առաքելյանը ներկայացրեց 2013-14 ուս.տարվա ավարտական աշխատանքների
և մագիստրոսական թեզերի գիտական ղեկավարների կազմը։
Որոշեցին․

1․Հաստատել 2013-14 ուս․տարվա կուրսային աշխատանքիների ,
ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի անվանացանկը։
2․Հաստատել 2013-2014 ուս․տարվա ավարտական աշխատանքների,
մագիստրոսական թեզերի գիտական ղեկավարների կազմը։

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 20

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 26>>
Օրակարգ․

Օգոստոս 2013թ․ նիստի

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> Արտաքին տնտեսական կապերի
համալսարանի 2013-14 ուս․տարվա ըստ մասնագիտությունների,ուսուցման
ձևի և կրթության աստիճանի,դասացուցակների մասին։
2 . <<ՄԱՐՏԻԳ>> Արտաքին տնտեսական կապերի
համալսարանի հեռակա ուսուցման I-ին կուրսի ընդունելության
համար նախապատրաստական աշխատանքների մասին։
3․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի
գիտական խորհրդի անդամներին կազմի մասին։
4․ 2012-2013 ուս․տարվա քննաշրջանի II կիսամյակի լուծարքների հանձնման
ժամանակացույցի մասին։

Լսեցին․

1․ Ա․Առաքելյանը ներկայցրեց 2013-2014 ուս․տարվա ըստ
մասնագիտությունների ,ուսուցման ձևի և կրթության աստիճանի
դասացուցակները ։
2․ Հ․Զաքարյանը զեկուցեց ԱՏԿ համալսարանի հեռակա ուսուցման
I կուրսի ընդունելության հետ կապված աշխատանքների մասին։
3․Մ․Ռ․Ոսկանյանը ներկայացրեց <<ՄԱՐՏԻԳ>> Արտաքին տնտեսական
կապերի համալսարանի գիտական խորհրդի անդամներին հետևյալ կազմով․
1. Մանուշակ Երվանդի

Հակոբյան

2. Զելիմ

Ատոմի

Թադևոսյան

3. Վահե

Ժիրայրի

Էլոյան

4. Մարիամ

Արամի

Առաքելյան

5. Մարգարիտա Զելիմի

Թադևոսյան

6. Գևորգ

Արմենակի

Գևորգյան

7. Զորայր

Հրայրի

Կարապետյան

8. Հեղինե

Վաղարշակի Պիվազյան

9. Վլադիմիր Դերենիկի

Մարուխյան

10. Արտակ

Յուրիկի

Առաքելյան

11. Հենրիկ

Ավետիսի

Զաքարյան

12. Էդուարդ

Մանուկի

Հայկազյան

13. Արամ

Հմայակի

Առաքելյան

14. Անժելլա

Վանիկի

Գրիգորյան

15. Լիլիթ

Ռազմիկի

Սնխչյան /ԱՏԿՀ ուս.խորհրդի նախագահ/

Որոշեցին․ 1․Հաստատել ԱՏԿՀ-ի 2013-2014 ուս․տարվա դասացուցակները

ըստ

մասնագիտությունների, ուսուցման ձևի և կրթության աստիճանի ։
2․Հավանության տալ 2013-2014 ուս․տարի հեռակա ուսուցման
ընդունելության նախապատրաստական աշխատանքներին։
3․Հաստատել <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿՀ գիտական խորհրդի կազմը։
4․Հաստատել 2012-13 ուս․տարվա II կիսամյակի քննաշրջանի լուծարքների
հանձնման ժամանակացույցը։
Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 19

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 30>> Հուլիս 2013թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի
2013-14 ուս․տարվա դասախոսական կազմի և վարչատնտեսական
կազմի մասին։
2 . 2013-2014 ուս․տարվա ըստ մասնագիտությունների և կրթության
աստիճանի ուսումնական պլանների և ուսումնական ծրագրերի
մասին։
3․ 2013-2014 ուս․տարվա հեռակա ուսուցման առաջին կուրսի ընդունելության
քննությունների ընդունող հանձնաժողովի կազմի մասին։

Լսեցին․

1․ Ա․Գրիգորյանը ներկայացրեց ԱՏԿՀ –ի 2013-2014 ուս․տարվա դասախոսական
և վարչատնտեսական կազմը։
2․ Հ․Զաքարյանը ներկայացրեց ԱՏԿՀ-ի 2013-2014 ուս․տարվա
ըստ մասնագիտությունների կրթության ձևի և կրթության աստիճանների
ուսումնական ծրագրերը որոշակի փոփոխություններով։
3․Մ․Ռ․Ոսկանյանը ներկայացրեց Արտաքին տնտեսական
կապերի համալսարանի 2013-14ուս․տարվա հեռակա ուսուցման I-ին
կուրս դիմորդների ընդունող հանձնաժողովների կազմը` ըստ
մասնագիտությունների և ըստ առարկաների։

Որոշեցին․

1․Հաստատել 2013-2014 ուս․տարվա ԱՏԿՀ –ի դասախոսական և
վարչատնտեսական կազմը։
2․ Հաստատել 2012-13 ուս․տարվա ԱՏԿՀ-ի ուս․ծրագրերը և ուս․պլանները։
3․ Հաստատել 2013-2014 ուս․տարվա հեռակա ուսուցման I-ին կուրսի
ընդունող հանձնաժողովների կազմը։

ԱՏԿՀ ԿԲ վարիչ Ա․Գրիգորյանին հանձնարարել ԱՏԿՀ դասախոսական և
վարչական կազմի աշխատանքային պայմանագրերը ներկայացնել ռեկտորի հաստատմանը։
․
Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 18

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 28>> Հունիս 2013թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ 2012-2013 ուս․տարվա II կիսամյակի քննաշրջանի,կուրսային
աշխատանքների պաշտպանությունների արդյունքների մասին։
2 . 2013-2014 ուս․«Իրավագիտություն» մասնագիտության ավարտական
ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնաժողովի նախագահ

Լ․Զ․Թադևոսյանի և
«Հաշվապահական հաշվառում», «Ֆինանսներ» մասնագիտությունների
ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնաժողովի
նախագահ Ա․Ս․Սարգսյանի ՀՀ ԿԳՆ ներկայացվող հաշվետվությունների մասին։
3․ 2012-2013 ուս․տարվա շրջանավարտների ըստ մասնագիտությունների և
ըստ կրթության աստիճան փաստաթղթերի արխիվացման համար
հանձնաժողովի կազմի քննարկում:
Լսեցին․

1․ Հ․Զաքարյանը ներկայացրեց 2012-2013ուս․տարվա II կիսամյակի քննաշրջանի
և կուրսային աշխատանքների պաշտպանության արդյունքները,որոնք
շատ գոհացուցիչ էին :
2․ Լ .Զ. Թադևոսյանը ներկայացրեց 2012-2013 ուս.տարվա ԱՏԿՀ և նախկին
տարիների <<Իրավագիտություն>> մասնագիտության ավարտական
ամփոփիչ ատեստավորման ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների
արդյունքները և հաշվետվությունները:
3. Ա.Ս.Սարգսյանը ներկայացրեց <<Հաշվապահական հաշվառում >>,և
<<Ֆինանսներ >> մասնագիտությունների 2012-2013 ուս.տարվա
ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների արդյունքները
և ՀՀ ԿԳՆ ներկայացվող հաշվետվությունները:
4․Հ.Զաքարյանը ներկայացրեց 2012-2013 ուս.տարվա շրջանավարտների
ըստ մասնագիտությունների և կրթական աստիճանի փաստաթղթերի արխիվացման
հանձնաժողովի կազմը:

Որոշեցին․

1․ Հաստատել <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-13 ուս․տարվա
ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնաժողովի
նախագահների հաշվետվությունները:
2․ Հաստատել <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս.տարվա
շրջանավարտների փաստաթղթերի արխիվացման հանձնաժողովի կազմը:
Կից ներկայացվում են ԿԳ նախարարության ներկայացվող հաշվետվությունները:
Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 17

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 17>> Մայիս 2013թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս․տարվա <<Իրավագիտություն>>
<<Հաշվապահական հաշվառում>>,<<ֆինանսներ>> մասնագիտությունների
երկրորդ կուրսի ուսանողների ուսումնական պրակտիկայի
կազմակերպման

մասին:

2 .2012-2013 ու.տարվա ուսումնական պրակտիկայի ժամանակացույցի հաստատում:
Լսեցին․

1․ Է․Հայկազյանը ներկայացրեց 2012-13 ուս․տարվա երկրորդ կուրսի
ըստ մասնագիտությունների գծով ուսանողների ուսումնական պրակտիկայի
ժամանակացույցը և առաջարկեց ուսումնական պրակտիկան կազմակերպել
ԱՏԿ համալսարանի համակարգչային լաբարատորիայում:

Որոշեցին․

1․ Հաստատել 2012-13 ուս․տարվա <<Իրավագիտություն>>,
<<Հաշվապահական հաշվառում>> ,<<ֆինանսներ>> մասնագիտությունների
երկրորդ կուրսի ուսանողների ուսումնական պրակտիկան կազմակերպել
ԱՏԿ համալսարանի

համակարգչային լաբարատորիայում` Է.Հայկազյանի

և Ս.Լոռյանի ղեկավարությամբ:
2․ Հաստատել 2012-2013 ուս.տարվա երկրորդ կուրսի ուսումնական
պրակտիկայի ժամանակացույցը:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 16

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 23>> ապրիլ 2013թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս.տարվա ավարտական
ամփոփիչ քննությունների հանձնաժողովի նախագահների քննող
դասախոսների կազմի մասին / ըստ մասնագիտությունների և
կրթության աստիճանի/:
2 . <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս.տարվա ավարտական
ամփոփիչ ատեստավորման

ըստ մասնագիտությունների և կրթության

աստիճանի ժամանակացույցի մասին:
3.Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նախորդ
տարիների շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու
համար 2013թ. ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնաժողովի կազմի
և ժամանակացույցի մասին:
Լսեցին․

1. Մ․Ռ.Ոսկանյանը ներկայցրեց <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿՀ-ի 2012-2013ուս․
տարվա ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների և
նախկին տարիների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման
քննությունների հանձնաժողովի նախագահների և հանձնաժողովի անդամների
կազմը.
Իրավաբանական դեպարտամենտ <<Իրավագիտություն >> մասնագիտություն
նախագահ Լիլիթ Զելիմի Թադևոսյան,հանձնաժողովի անդամներ`
Վ.Ժ.Էլոյանի ,Մ.Ե.Հակոբյանի ,Ա.Հ.Առաքելյանի թեկնածությունները:
2․ Ա. Հ.Առաքելյանը ներկայացրեց տնտեսագիտական դեպարտամենտի
<<Ֆինանսներ>> և <<Հաշվապահական հաշվառում>> մասնագիտությունների
2012-2013 ուս.տարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների
հանձնաժողովի կազմը` նախագահ Աննա Սուրիկի Սարգսյանի, անդամներ`
Հ.Վ.Պիվազյան ,Վ.Դ.Մարուխյան, Մ.Ռ.Ոսկանյանի թեկնածությունները:

Որոշեցին․

1․ Հաստատել <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-13 ուս․տարվա
ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնաժողովների
կազմը ըստ մասնագիտությունների և ըստ կրթության աստիճանի:
2․ Հաստատել 2012-2013 ուս.տարվա ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման
ըստ մասնագիտությունների և կրթության աստիճանի ժամանակացույցը:
3.Հաստատել ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
նախորդ տարիների շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու
համար 2013թ.ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնաժողովի
կազմը և ժամանակացույցը, <<Իրավագիտություն >> 030500 դասիչ
մասնագիտության հանձնաժողովի նախագահ`
Լիլիթ Զելիմի Թադևոսյան:
Հանձնաժողովի անդամներ.
1.Վահե Ժիրայրի Էլոյան
2.Արամ Հմայակի Առաքելյան
3.Մանուշակ Երվանդի Հակոբյան

Ժամանակացույցը`
1

1.<<Պետության և իրավունքի տեսություն>>առարկայի քննություն 25.05.2013թ.
2.<<Քրեական իրավունք և քրեական դատավարության իրավունք>>
առարկայի քննություն 01.06.2013թ.
2.Հաստատել <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս.տարվա պետական
ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնաժողովների
կազմը և ժամանակացույցը ըստ մասնագիտությունների և կրթության աստիճանի:
1.<<Իրավագիտություն>> մասնագիտության հանձնաժողովի նախագահ` Լիլիթ
Զելիմի Թադևոսյան.
Հանձնաժողովի անդամներ.
1. Վահե Ժիրայրի Էլոյան
2.Արամ Հմայակի Առաքելյան
3.Մանուշակ Երվանդի Հակոբյան
Ժամանակացույց
ա)<<Քրեական իրավունք>>,<<Քաղաքացիական իրավունք>>08.06.2013թ.
առարկայի քնննություն,ավարտական և մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
բ)<<Քաղաքացիական դատավարություն>> 15.06.2013թ. քննություն,
ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունն:
2.<<Հաշվապահական հաշվառում>>,<<Ֆինանսներ>> մասնագիտությունների
հանձնաժողովի նախագահ` Աննա Սուրիկի Սարգսյան
Հանձնաժողովի անդամներ`
1.Վլադիմիր Դերենիկի
2.Հեղուշ

Մարուխյան

Վաղինակի Պիվազյան

3.Մարիաննա Ռշտունու Ոսկանյան
Ժամանակացույց.
ա)<<Տնտեսագիտության տեսություն>>առարկայի քննություն 05.06.2013թ.
բ)<<Հաշվապահական հաշվառում>> ,<<Ֆինանսներ>> առարկաների
քննությունների,ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական
թեզերի պաշտպանություն 12.06.2013թ.:

Նախագահ՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան

Գիտ․քարտուղար՝

Ա․Հ․Առաքելյան

2

Արձանագրություն
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<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 11>> Մարտ 2013թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս․տարվա ավարտական կուրսերի
ըստ մասնագիտությունների արտադրական պրակտիկայի արդյունքների մասին:
2 . 2013-2014 ուս․տարվա ըստ մասնագիտությունների և կրթության աստիճանի
II կիսամյակի քննաշրջանի առարկայական ցանկի և ժամանակացույցի մասին:
3․ 2012-2013 ուս․տարվա
աշխատանքների

II կիսամյակի կուրսային

պաշտպանության անցկացման հանձնաժողովների

կազմի մասին:
Լսեցին․

1․ Մ․Առաքելյանը ներկայացրեց 2012-2013ուս․տարվա ավարտական
կուրսերի արտադրական պրակտիկայի անցկացման արդյունքները:
2․Հ . Զաքարյանը ներկայացրեց 2012-2013 ուս.տարվա ըստ մասնագիտությունների
և կրթության ձևի II կիսամյակի քննաշրջանի առարկայական ցանկը
և ժամանակացույցը:
3. Մ.Հակոբյանը ներկայացրեց իրավաբանական դեպարտամենտի
կուրսային աշխատանքների պաշտպանության անցկացման
համար հանձնաժողովի կազմը:
4․Հ.Պիվազյանը ներկայացրեց տնտեսագիտական դեպարտամենտի ըստ
մասնագիտությունների և կուրսերի կուրսային աշխատանքների
պաշտպանության անցկացման համար հանձնաժողովների կազմը:

Որոշեցին․

1․ Հաստատել 2012-13 ուս․տարվա II կիսամյակի քննաշրջանի առարկայական
ցանկը և ժամանակացույցը:Համաձայն ԱՏԿՀ-ում գործող ուս.պլանների:
2․ Հաստատել 2012-2013 ուս.տարվա II կիսամյակի քննաշրջանի
կուրսային պաշտպանության անցկացման հանձնաժողովների կազմը:
3. <<ՄԱՐՏԻԳ>>ԱՏԿ համալսարանի ԿԲ-ին պատրաստել հանձնաժողովների
կազմի հրամանի նախագիծը:
Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն
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<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 11>> Փետրվար 2013թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ 2012-2013 ուս․տարվա I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:
2 . 2013-2014 ուս․տարվա ավարտական կուրսերի ըստ
մասնագիտությունների արտադրական պրակտիկայի կազմակերպման մասին:

Լսեցին․

1․ Ա․Գրիգորյանը ներկայացրեց

2012-2013ուս․տարվա ավարտական

կուրսերի արտադրական պրակտիկայի կազմակերպման համար
կնքված պայմանագրերը և ժամանակացույցը:
2․ 2012-2013 ուս.տարվա I կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփիչ արդյունքները
ներկայացրեց Հ.Զաքարյանը , նշելով ուսանողների առաջադիմությունը
և հայտնաբերված
Որոշեցին․

որոշ թերություններ:

1. 2012-13 ուս․տարվա I կիսամյակի քննաշրջանի հետ կապված
թերությունները վերացնել /Հ.Զաքարյան /:
2․ Հաստատել 2012-2013 ուս.տարվա արտադրական պրակտիկայի
ըստ մասնագիտությունների ժամանակացույցը:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն
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<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 10>> Հունվար 2013թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս․տարվա II
կիսամյակի դասախոսական կազմի մասին:
2 . 2012-2013 ուս. տարվա II կիսամյակի ըստ մասնագիտությունների և կրթության
ձևի դասացուցակների մասին:

Լսեցին․

1․Ա․Գրիգորյանը ներկայացրեց <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013
ուս. տարվա II կիսամյակի դասախոսական կազմը:
2․Հ . Զաքարյանը ներկայացրեց 2012-2013 ուս.տարվա II կիսամյակի
դասացուցակը ըստ մասնագիտությունների և ըստ կրթության ձևի:

Որոշեցին․

1․ Հաստատել <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-13 ուս․տարվա
II կիսամյակի դասախոսական կազմը:
2․ Հաստատել 2012-2013 ուս.տարվա դասացուցակները,ըստ մասնագիտությունների
և կրթության ձևի:
3.Հանձնարարել<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի ԿԲ-ին պատրաստել աշխատանքային
պայմանագրերը և ներկայացնել դրանք ԱՏԿ համալսարանի ռեկտորի հաստատմանը:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 12

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 24>> Դեկտեմբեր 2012թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս․տարվա I-ին
կիսամյակի ըստ մասնագիտությունների I, II միջանկյալ քննությունների ամփոփում:

Լսեցին․

1․Հ . Զաքարյանը ներկայացրեց I, II միջանկյալ քննությունների արդյունքներն
թերությունները:
2. Հ.Պիվազյանը ներկայացրեց միջանկյալ քննությունների հետ կապված
որոշ թերացումներ և դրանք վերացնելու ուղիները:

Որոշեցին․

1․ Հաստատել հայտնաբերված թերությունների վերացման համար
միջոցառումների ցանկը,որը կընդգրկի 2012-2013ուս.տարվա I կիսամյակի
քննաշրջանի ուսանողների դասահաճախումներին վերաբերվող
կարգապահական դրույթները:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 11

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 07>> Նոյեմբեր 2012թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ ԱՏԿ համալսարանի գործող ուսումնական պլաններին համաձայն
2012-2013 ուս.տարվա I կիսամյակի

քննաշրջանի

ըստ մասնագիտությունների կուրսային աշխատանքների
պաշտպանության կազմակերպման համար հանձնաժողովների նախագահների և
անդամների կազմի մասին:
Լսեցին․

1․ Մ․Ե.Հակոբյանը ներկայացրեց իրավաբանական դեպարտամենտի
2012-2013 ուս․տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի կուրսային
աշխատանքների պաշտպանության համար հանձնաժողովի նախագահի և
անդամների կազմը:
2․Վ .Մ. Մարուխյանը ներկայացրեց տնտեսագիտական դեպարտամենտի
2012-2013 ուս.տարվա I կիսամյակի քննաշրջանի կուրսային
աշխատանքների պաշտպանության համար հանձնաժողովի նախագահին
և անդամներին

Որոշեցին․

1․ Հաստատել 2012-13 ուս․տարվա I կիսամյակի կուրսային աշխատանքների
պաշտպանության անցկացման համար հանձնաժողովների նախագահների
և անդամների կազմը:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 10

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 08>> Հոկտեմբեր 2012թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ ԱՏԿ համալսարանի գործող ուսումնական պլաններին համաձայն
2012-2013 ուս.տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ըստ
մասնագիտությունների և կրթության ձևի ստուգարքների և
քննությունների անվանացանկի և ժամանակացույցի մասին:
2.ԱՏԿ համալսաևրանի ըստ մասնագիտությունների կուրսային աշխատանքների
պաշտպանության կազմակերպման համար հանձնաժողովների կազմի մասին:

Լսեցին․

1․ Հ․Զաքարյանը և երկայացրեց

2012-2013 ուս․տարվա ըստ

մասնագիտությունների և կրթության ձևի առաջին կիսամյակի քննաշրջանի
ստուգարքային և քննական առարկաների ցանկը և ժամանակացույցը:
Որոշեցին․

1․ Հաստատել 2012-13 ուս․տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ստուգարքների
և քննական առարկաների ցանկը և ժամանակացույցը:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 09

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 07>> Սեպտեմբեր 2012թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ ԱՏԿ համալսարանի կանոնակարգում կատարվող

կարգապահական

դրույթների մասին:
2 . 2013-2014 ուս․տարվա չորրորդ ավարտական կուրսերի ըստ
մասնագիտությունների և կրթական ձևի ավարտական աշխատանքների
թեմաների և մագիստրոսական թեզերի անվանացանկը և ըստ մասնագիտությունների
ավարտական քննական առարկաների հարցաշարերի մասին:
3․ 2012-2013 ուս․տարվա

ավարտական կուրսերի ըստ մասնագիտությունների

և կրթության ձևի ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական
թեզերի գիտական ղեկավարների կազմի հաստատում:
Լսեցին․

1․ Մ․Ռ.Ոսկանյանը ներկայացրեց ԱՏԿ համալսարանի կանոնակարգում
և կարգապահական կանոններում փոփոխությունները և լրացումները:
2. Հ.Ա.Զաքարյանը ներկայացրեց ԱՏԿ համալսարանի

2012-2013ուս․

տարվա ավարտական կուրսերի ըստ մասնագիտությունների և ըստ կրթության
ձևի ավարտական աշխատանքների ,մագիստրոսական թեզերի անվանացանկը,
ըստ ավարտական քննական առարկաների հարցաշարերը և գիտական
ղեկավարների կազմը:
Որոշեցին․

1․ Հաստատել ԱՏԿ համալսարանի 2012-13 ուս․տարվա ավարտական կուրսերի
ըստ մասնագիտությունների և կրթական ձևի ավարտական աշխատանքների,
մագիստրոսական թեզեևի անվանացանկը,ավարտական քննական
առարկաների հարցաշարերը և գիտական ղեկավարների կազմը
ըստ դեպարտամենտների:
2․ Հաստատել ԱՏԿ համալսարանի կանոնակարգում կատարվող կարգապահական
դրույթները :

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 08

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 07>> Օգոստոս 2012թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս.տարվա ուսումնական պլանների
ըստ մասնագիտությունների ըստ կուրսերի հաստատում /բակալավրիատ և
մագիստրատուրա/:
2.<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի

2012-2013 ուս.տարվա ըստ

մասնագիտությունների,ըստ կուրսերի և կրթության աստիճանի դասացուցակի
մասին:
Լսեցին․

1․ Ա․Հ. Առաքելյանը ներկայացրեց 2012-2013 ուս․տարվա

ըստ

մասնագիտությունների ուսումնական պլանների /բակալավրիատ և
մագիստրատուրա/ և 2012-2013 ուս.տարվա I կիսամյակի դասացուցակը ըստ
կրթության և մասնագիտությունների:
Որոշեցին․

1․ Հաստատել <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս.տարվա
ուսումնական պլանները ըստ մասնագիտությունների և ըստ կրթության աստիճանի:
2.Հաստատել <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս.տարվա
առաջին կիսամյակի դասացուցակները ըստ մասնագիտությունների և
կրթության աստիճանի:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 07

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 30>> Հուլիս 2012թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս.տարվա I կիսամյակի
դասախոսական կազմի մասին :

Լսեցին․

1․ Ա․Գրիգորյանը ներկայացրեց <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013
ու.տարվա I կիսամյակի դասախոսական կազմը:

Որոշեցին․

1․ Հաստատել <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2012-2013 ուս.տարվա I կիսամյակի
դասախոսական կազմը:
2. <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿՀ-ի կադրերի բաժնին պատրաստել դասախոսական
կազմի աշխատանքային պայմանագրերը մինչև 05.08.2012թ. և ներկայացնել դրանք
ԱՏԿՀ ռեկտորի հաստատմանը:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 06

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 28>> Հունիս 2012թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2011-2012 ուս.տարվա II
կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:
2.<<ՄԱՐՏԻԳ>> 2012-2013 ուս.տարվա ավարտական ամփոփիչ
քննությունների արդյունքների ամփոփում:
3.2011-2012 ուս.տարվա ըստ մասնագիտությունների և կրթական
աստիճանի շրջանավարտների փաստաթղթերի արխիվացման համար
հանձնաժողովի կազմի մասին:

Լսեցին․

1․ 2011-2012 ուս.տարվա <<Իրավագիտություն>> մասնագիտության
ամփոփիչ ավարտական քննությունների հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ
Թադևոսյանը ներկայացրեց ավարտական քննությունների արդյունքները և
ԿԳՆ ներկայացվող հաշվետվությունները:
2.2011-2012 ուս.տարվա <<Ֆինանսներ >>,<<Հաշվապահական հաշվառում>>
մասնագիտությունների ամփոփիչ ավարտական քննությունների
հանձնաժողովի նախագահ` Աննա Սարգսյանը ներկայացրեց ավարտական
քննությունների արդյունքները և ԿԳՆ ներկայացվող հաշվետվություններ:
3.Հ.Զաքարյանը ներկայացրեց 2011-2012 ու.տարվա շրջանավարտների
փաստաթղթերի արխիվացման հանձնաժողովի կազմը:

Որոշեցին․

1․ Համարել,որ 2011-2012 ուս.տարվա քննաշրջանի արդյունքները դրական
են,սակայն ուսումնական մասի ուշադրությունը պետք է նպատակաուղղել
ուսուցման որակի բարցրացմանը:
2.Հաստատել 2011-2012 ուս.տարվա ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման
Քննությունների հաշվետվությունները:/կից ներկայացվում են/:
3. Հաստատել 2011-2012 ուս.տարվա շրջանավարտների փաստաթղթերի
արխիվացման

հանձնաժողովի կազմը: /Կից ներկայացվում է/:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 05

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 10>> Մայիս
Օրակարգ․

2012թ․ նիստի

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2011-2012 ուս.տարվա
<<Ֆինանսներ>>,<<Հաշվապահական հաշվառում>>,<<Իրավագիտություն>>
մասնագիտությունների

II կուրսի ուսանողների ուսումնական պրակտիկայի

կազմակերպման քննարկում և ժամանակացույցի մասին:
Լսեցին․

1․ Է․Հայկազյանը

ներկայացրեց

2011-2012 ուս․տարվա II կուրսի

ուսումնական պրակտիկայի ժամանակացույցը և առաջարկեց,որ
ավելի նպատակահարմար է ուսումնական պրակտիկան անացկացնել ԱՏԿ
համալսարանի համակարգչային լաբորատորիայում:
Որոշեցին․

1․ Հաաստատել 2011-2012 ուս.տարվա երկրորդ կուրսի ըստ մասնագիտությունների
ուսանողների ուսումնական պրակտիկայի ժամանակացույցը:
2.<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2011-2012 ուս.տարվա երկրորդ կուրսի
ուսանողների ըստ մասնագիտությունների ուսումնական պրակտիկայի
ղեկավարներ նշանակել Է.Հայկազյանին,Ս.Լոռյանին:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 04

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 16>>
Օրակարգ․

Ապրիլ

2012թ․ նիստի

1․<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2011-2012 ուս.տարվա ավարտական
ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնաժողովների կազմի մասին:
2 . 2011-2012ուս․տարվա ԱՏԿ համալսարանի /ըստ մասնագիտությունների
և կրթության աստիճանի/ ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման
քննությունների ժամանակացույցի մասին:

Լսեցին․

1․ Մ․Ռ.Ոսկանյանը ներկայացրեց 2011-2012 ուս.տարվա ավարտական
ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնաժողովի
կազմը և ժամանակացույցը:

Որոշեցին․

1․ Հաստատել <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2011-12 ուս․տարվա
ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնաժողովների կազմը
և ժամանակացույցը:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 03

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 12 >> Մարտ 2012թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ <<ՄԱՐՏԻԳ>>ԱՏԿ համալսարանի 2011-2012 ուս․տարվա
<<Հաշվապահական հաշվառում>>,<<Ֆինանսներ>>, <<Իրավագիտություն>>
մասնագիտությունների չորրորդ ավարտական կուրսի արտադրական
պրակտիկայի արդյունքների ամփոփման մասին:
2 . <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2011-2012 ուս․տարվա երկրորդ կիսամյակի
ըստ մասնագիտությունների և կրթության աստիճանի քննաշրջանի առարկայական
ցանկի և ժամանակացույցի մասին:
3․ <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2011-2012 ուս․տարվա II կիսամյակի
կուրսային աշխատանքների պաշտպանության անցկացման համար
հանձնաժողովների կազմի մասին:

Լսեցին․

1․ Ա․Առաքելյանը ներկայացրեց 2011-2012ուս․տարվա չորրորդ ավարտական
կուրսերի ըստ մասնագիտությունների արտադրական պրակտիկայի արդյունքները,
նշելով որոշակի թերացումներ, կապված պրակտիկայի և հաշվետվությունների
լրացման հետ:
2․Հ . Զաքարյանը ներկայացրեց 2011-2012 ուս.տարվա ըստ մասնագիտությունների
և կրթության ձևի II կիսամյակի քննաշրջանի առարկայական ցանկը և
ժամանակացույցը:
3. Մ.Հակոբյանը ներկայացրեց Իրավաբանական դեպարտամենտի 2011-12ուս.տարվա
կուրսային աշխատանքների պաշտպանության անցկացման
համար հանձնաժողովի կազմը:
4․Վ.Մարուխյանը ներկայացրեց Տնտեսագիտական դեպարտամենտի
2011-12 ուս.տարվա կուրսային աշխատանքների պաշտպանության
անցկացման հանձնաժողովի կազմը:

Որոշեցին․

1․ Հաստատել 2011-12 ուս․տարվա II կիսամյակի քննաշրջանի առարկայական
ցանկը և ժամանակացույցը ըստ մասնագիտությունների և կրթության աստիճանի:
2․ Հաստատել 2011-2012 ուս.տարվա II կիսամյակի քննաշրջանի
կուրսային աշխատանքների պաշտպանության անցկացման հանձնաժողովների
կազմը:
Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 02

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 01>> Փետրվար 2012թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2011-2012 ուս․տարվա երկրորդ կիսամյակի
ըստ մասնագիտությունների և կրթական աստիճանի դասացուցակի մասին
2 . <<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի 2011-2012 ուս.տարվա առաջին կիսամյակի
ըստ մասնագիտությունների և կրթական աստիճանի քննաշրջանի
արդյունքների ամփոփման մասին:

Լսեցին․

1․ Ա․Հ.Առաքելյանը ներկայացրեց 2011-12 ուս․տարվա երկրորդ կիսամյակի
դասացուցակը ըստ մասնագիտությունների և կրթության աստիճանի:
2.Հ.Զաքարյանը ներկայացրեց 2011-12 ուս.տարվա առաջին կիսամյակի
քննաշրջանի արդյունքները:

Որոշեցին․

1․ Հաստատել <<ՄԱՐՏԻԳ>>ԱՏԿ համալսարանի 2011-12 ուս․տարվա II կիսամյակի
դասացուցակը ըստ մասնագիտությունների և կրթական աստիճանի:

Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

Արձանագրություն

թիվ 01

<<ՄԱՐՏԻԳ>> ԱՏԿ համալսարանի գիտական խորհրդի
<< 10 >> Հունվար 2012թ․ նիստի
Օրակարգ․

1․ 2011-2012 ուս․տարվա ավարտական կուրսերի ըստ
մասնագիտությունների արտադրական պրակտիկայի կազմակերպում,
պայմանագրերի և ժամանակացույցի մասին:

Լսեցին․

1․ Ա․Առաքելյանը ներկայացրեց ԱՏԿ համալսարանի և
<<Դատական դեպարտամենտի>>միջև կնքված արտադրական պրակտիկայի
անցկացման համար պայմանագիրը և ժամանակացույցը:
2․Մ . Հակոբյանը ՎԻՊ ԼԱՎ Կոնստանտին ՍՊԸ-ի և ԱՏԿՀ-ի միջև կնքված
պայմանագրի ժամանակացույցը ,իրավաբանական դեպարտամենտի
պրակտիկային մասնակցող ուսանողների ցուցակը և պայմանները:
3. Հ.Պիվազյանը ներկայացրեց Հայէկոնոմբանկի և ԱՏԿՀ-ի միջև կնքված
պայմանագիրը ժամանակացույցը և տնտեսագիտական դեպարտամենտի
պրակտիկային մասնակցող ուսանողների ցուցակը:
4․Ա.Առաքելյանը ներկայացրեց <<Արման և Գնել>> ՍՊԸ-ի, <<Գառնի ինվեստ>>
ՓԲԸ –ի միջև կնքված պայմանագրերի պայմանները ժամանակացույցը և
ուսանողների ցուցակը:

Որոշեցին․

1․ Հաստատել 2011-12 ուս․տարվա ավարտական կուրսի արտադրական
պրակտիկայի պայմանագրերը ժամանակացույցը և ուսանողների ցուցակները:
Նախագահ՝
Գիտ․քարտուղար՝

Մ․Ռ․Ոսկանյան
Ա․Հ․Առաքելյան

