ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 11
2015թ. ապրիլի 27-ին տեղի ունեցած
Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի
խորհրդի N11 նիստի
Նախագահ՝ Ա.Գրիգորյան
Քարտուղար՝ Հ.Եղիկյան
Նիստին մասնակցում էին խորհրդի 17 անդամներից 15-ը:

Օրակարգ:
1.Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմի ներկայացում և հաստատումն ըստ
մասնագիտությունների ու ուսման ձևերի:
2. Ընթացիկ հարցեր:/1.Հեռակա համակարգի ուսանողների 2-րդ կիսամյակի կուրսային
աշխատանքների թեմաների հաստատումը ըստ ուսանողների:2.Մագիստրոսական
թեզերի ընթացքի և նախապաշտպանության օրվա հարցի մասին/:

1.ԼՍԵՑԻՆ` 1.Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմի ներկայացում և
հաստատումն ըստ մասնագիտությունների ու ուսման ձևերի:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ

կենսաբանության, բնապահպանության և նրանց

դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ ՝ Ա.Գրիգորյանը,
աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի

ամբիոնի վարիչ՝

Լ.Մարտիրոսյանը, դեղագործական քիմիայի, քիմիայի և նրա դասավանդման
մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ՝ Մ Սարգսյանը:
Որոշեցին՝ Ներկայացնել հաստատման 2014-2015 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման
հանձնաժողովների հետևյալ կազմը ըստ մասնագիտությունների և առարկաների.

020200 - Î»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ մասնագիտության

հեռակա / բակալավր/

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը

1.Ալեքսանյան Մարատ Կարուշի - նախագահ, Ï»Ýë.·իտ. թեկնածու, «Իվոկս» ՓԲԸ
առաջատար մասնագետ
2.Ալեքսանյան Սամվել – ԳՊՄԻ ուսումնական գծով պրոռեկտոր, կենս.գիտ.դոկտոր,
պրոֆեսոր
3.Գրիգորյան Անահիտ – ԳՊՄԻ Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան,
կենս.գիտ.թեկնածու, դոցենտ
առարկայական քննական հանձնաժողովի կազմը
Ընդհանուր կենսաբանություն
1.Գրիգորյան Անգին – նախագահ, ԳՊՄԻ կենսաբանության, բնապահպանության և

նրանց

դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ,կենս. գիտ. թեկնածու,

դոցենտ
2. Անդրիասյան Ռոբերտ -

Գյումրու թիվ 43 դպրոցի տնօրեն

3. Սուլթանյան Սյուզաննա– Ախուրյանի վարժարանի քիմիայի և կենսաբ. ուսուցչուհի
Մանկավարժություն և կենսաբանության դասավանդման մեթոդիկա
1.Գևորգյան Լուսինե – նախագահ, ԳՊՄԻ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս, մանկ.
գիտ. թեկնածու
2. Անդրիասյան Ռոբերտ -

Գյումրու թիվ 43 դպրոցի տնօրեն

3. Սուլթանյան Սյուզաննա– Ախուրյանի վարժարանի քիմիայի և կենսաբ. ուսուցչուհի
020900 - ´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ ¨ µÝû·ï³·áñÍáõÙ մասնագիտության հեռակա /բակալավր/
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը

1.Ալեքսանյան Մարատ Կարուշի - նախագահ, Ï»Ýë.·իտ. թեկնածու, «Իվոկս» ՓԲԸ
առաջատար մասնագետ
2.Ալեքսանյան Սամվել – ԳՊՄԻ ուսումնական գծով պրոռեկտոր, կենս.գիտ.դոկտոր,
պրոֆեսոր
3.Գրիգորյան Անահիտ – ԳՊՄԻ Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան,
կենս.գիտ.թեկնածու, դոցենտ

առարկայական քննական հանձնաժողովի կազմը
Էկոլոգիա և բնապահպանություն
1.Գրիգորյան Անգին – նախագահ, ԳՊՄԻ կենսաբանության, բնապահպանության և

նրանց

դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ,կենս. գիտ. թեկնածու,

դոցենտ
2. Անդրիասյան Ռոբերտ -

Գյումրու թիվ 43 դպրոցի տնօրեն

3. Սուլթանյան Սյուզաննա– Ախուրյանի վարժարանի քիմիայի և կենսաբ. ուսուցչուհի
Մանկավարժություն, էկոլոգ. և բնապ. դասավանդման մեթոդիկա
1.Գևորգյան Լուսինե – նախագահ, ԳՊՄԻ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս, մանկ.
գիտ. թեկնածու
2. Անդրիասյան Ռոբերտ -

Գյումրու թիվ 43 դպրոցի տնօրեն

3. Սուլթանյան Սյուզաննա– Ախուրյանի վարժարանի քիմիայի և կենսաբ. ուսուցչուհի

020100 -

øÇÙÇ³

մասնագիտության

հեռակա /բակալավր/,

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը

1.Ալեքսանյան Մարատ Կարուշի - նախագահ, Ï»Ýë.·իտ. թեկնածու, «Իվոկս» ՓԲԸ
առաջատար մասնագետ
2.Ալեքսանյան Սամվել – ԳՊՄԻ ուսումնական գծով պրոռեկտոր, կենս.գիտ.դոկտոր,
պրոֆեսոր
3.Գրիգորյան Անահիտ – ԳՊՄԻ Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան,
կենս.գիտ.թեկնածու, դոցենտ
առարկայական քննական հանձնաժողովի կազմը
Քիմիա
1.Սարգսյան Մանիկ

– նախագահ, ԳՊՄԻ դեղագործական քիմիայի, քիմիայի և նրա

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի

վարիչ՝ Մ Սարգսյանը, քիմ. գիտ. թեկնածու,

դոցենտ
2. Անդրիասյան Ռոբերտ -

Գյումրու թիվ 43 դպրոցի տնօրեն

3. Սուլթանյան Սյուզաննա– Ախուրյանի վարժարանի քիմիայի և կենսաբ. ուսուցչուհի

Մանկավարժություն և քիմ. դասավանդման մեթոդիկա
1. Գևորգյան Լուսինե – նախագահ, ԳՊՄԻ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս մանկ.
գիտ. թեկնածու
2. Անդրիասյան Ռոբերտ -

Գյումրու թիվ 43 դպրոցի տնօրեն

3. Սուլթանյան Սյուզաննա– Ախուրյանի վարժարանի քիմիայի և կենսաբ. ուսուցչուհի

021000 - ¸»Õ³·áñÍ³Ï³Ý ùÇÙÇ³ մասնագիտության առկա /բակալավր/,
հեռակա/բակալավր/,
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը

1.Ալեքսանյան Մարատ Կարուշի - նախագահ, Ï»Ýë.·իտ. թեկնածու, «Իվոկս» ՓԲԸ
առաջատար մասնագետ
2.Ալեքսանյան Սամվել – ԳՊՄԻ ուսումնական գծով պրոռեկտոր, կենս.գիտ.դոկտոր,
պրոֆեսոր
3.Գրիգորյան Անահիտ – ԳՊՄԻ Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան,
կենս.գիտ.թեկնածու, դոցենտ

առարկայական քննական հանձնաժողովի կազմը
Դեղագործություն
1.Սարգսյան Մանիկ

– նախագահ, ԳՊՄԻ դեղագործական քիմիայի, քիմիայի և նրա

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի

վարիչ՝ Մ Սարգսյանը, քիմ. գիտ. թեկնածու,

դոցենտ
2.Գրիգորյան Հեղինե

-

դեղագետ, Ախուրյանի ՓԲԸ բժշկական կենտրոնի դեղատուն

3.Մեծոյան Ենիսեյ Թորգոմի –

բժշկուհի, Ընտանեկան բժշկության կենտրոն

Քիմիա
1. Սարգսյան Մանիկ – նախագահ, ԳՊՄԻ դեղագործական քիմիայի, քիմիայի և նրա

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի

վարիչ՝ Մ Սարգսյանը, քիմ. գիտ. թեկնածու,

դոցենտ
2. Անդրիասյան Ռոբերտ -

Գյումրու թիվ 43դպրոցի տնօրեն

3. Սուլթանյան Սյուզաննա– Ախուրյանի վարժարանի քիմիայի և կենսաբ. ուսուցչուհի

020400 - ²ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ մասնագիտության առկա /բակալավր/,
հեռակա /բակալավր/,
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը

1. Մանասյան Գոռ Սուքիասի –

նախագահ, ³ßË. ·.Ã., ԵԿՏԱ աշխ. ամբ. վարիչ

Վանաձորի պետ.մանկավարժական ինստիտուտ
2.Ալեքսանյան Սամվել – ԳՊՄԻ ուսումնական գծով պրոռեկտոր, կենս.գիտ.դոկտոր,
պրոֆեսոր
3.Գրիգորյան Անահիտ – ԳՊՄԻ Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան,
կենս.գիտ.թեկնածու, դոցենտ

առարկայական քննական հանձնաժողովի կազմը
Ընդհանուր աշխարհագրություն
1.Մարտիրոսյան Լևոն – նախագահ, ԳՊՄԻ աշխարհագրության և նրա դասավանդման

մեթոդիկայի

ամբիոնի վարիչ,աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

2. Անդրիասյան Ռոբերտ -

Գյումրու թիվ 43 դպրոցի տնօրեն

3.Մխիթարյան Աննա - Գյումրու թիվ 2 դպրոցի աշխ.ուսուցչուհի

Մանկավարժություն և աշխ. դասավանդման մեթոդիկա
1. Գևորգյան Լուսինե – նախագահ, ԳՊՄԻ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս մանկ.
գիտ. թեկնածու
2. Անդրիասյան Ռոբերտ -

Գյումրու թիվ 43 դպրոցի տնօրեն

3. Մխիթարյան Աննա - Գյումրու թիվ 2 դպրոցի աշխ.ուսուցչուհի

100100 Սերվիս առկա /բակալավր/
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը

1. Մանասյան Գոռ Սուքիասի –

նախագահ, ³ßË. ·.Ã., ԵԿՏԱ աշխ. ամբ. վարիչ

Վանաձորի պետ.մանկավարժական ինստիտուտ
2.Ալեքսանյան Սամվել – ԳՊՄԻ ուսումնական գծով պրոռեկտոր, կենս.գիտ.դոկտոր,
պրոֆեսոր
3.Գրիգորյան Անահիտ – ԳՊՄԻ Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան,
կենս.գիտ.թեկնածու, դոցենտ

առարկայական քննական հանձնաժողովի կազմը
Սերվիսի հիմունքներ
1.Մարտիրոսյան Լևոն – նախագահ, ԳՊՄԻ աշխարհագրության և նրա դասավանդման

մեթոդիկայի

ամբիոնի վարիչ,աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

2. Գայանե Գրիշայի Ավագյան -

Գյումրու «Կոմերցիոն կենտրոն» ՍՊԸ-ի տնօրեն

3.Տեր-Մինասյան Ալիկ Հարությունի - «Բեռլին հյուրերի տուն» ՍՊԸ-ի տնօրեն

Ավարտական աշխատանք
1.Մարտիրոսյան Լևոն – նախագահ, ԳՊՄԻ աշխարհագրության և նրա դասավանդման

մեթոդիկայի

ամբիոնի վարիչ,աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

2. Գայանե Գրիշայի Ավագյան -

Գյումրու «Կոմերցիոն կենտրոն» ՍՊԸ-ի տնօրեն

3.Տեր-Մինասյան Ալիկ Հարությունի - «Բեռլին հյուրերի տուն» ՍՊԸ-ի տնօրեն
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առկա / մագիստրատուրա/

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը

1.Ալեքսանյան Մարատ Կարուշի - նախագահ, Ï»Ýë.·իտ. թեկնածու, «Իվոկս» ՓԲԸ
առաջատար մասնագետ
2.Ալեքսանյան Սամվել – ԳՊՄԻ ուսումնական գծով պրոռեկտոր, կենս.գիտ.դոկտոր,
պրոֆեսոր
3.Գրիգորյան Անահիտ – ԳՊՄԻ Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան,
կենս.գիտ.թեկնածու, դոցենտ

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
1.Գրիգորյան Անգին – նախագահ, ԳՊՄԻ կենսաբանության, բնապահպանության և

նրանց

դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ,կենս. գիտ. թեկնածու,

դոցենտ
2. Անդրիասյան Ռոբերտ -

Գյումրու թիվ 43 դպրոցի տնօրեն

3 Սուլթանյան Սյուզաննա– Ախուրյանի վարժարանի քիմիայի և կենսաբ. ուսուցչուհի
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առկա

/ մագիստրատուրա/

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը

1. Մանասյան Գոռ Սուքիասի –

նախագահ, ³ßË. ·.Ã., ԵԿՏԱ աշխ. ամբ. վարիչ

Վանաձորի պետ.մանկավարժական ինստիտուտ
2.Ալեքսանյան Սամվել – ԳՊՄԻ ուսումնական գծով պրոռեկտոր, կենս.գիտ.դոկտոր,
պրոֆեսոր
3.Գրիգորյան Անահիտ – ԳՊՄԻ Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան,
կենս.գիտ.թեկնածու, դոցենտ

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
1. Մարտիրոսյան Լևոն – նախագահ, ԳՊՄԻ աշխարհագրության և նրա դասավանդման

մեթոդիկայի

ամբիոնի վարիչ,աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

2. Անդրիասյան Ռոբերտ -

Գյումրու թիվ 43 դպրոցի տնօրեն

3. Մխիթարյան Աննա - Գյումրու թիվ 2 դպրոցի աշխ.ուսուցչուհի

Որակավորման հանձնաժողովի քարտուղար՝ ԳՊՄԻ Բնագիտաաշխարհագրական
ֆակուլտետի գործավար՝

Հռիփսիմե Եղիկյան

2.Լսեցին

1.Հեռակա

համակարգի

ուսանողների

2-րդ

կիսամյակի

կուրսային

աշխատանքների թեմաների հաստատումը ըստ ուսանողների:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ

կենսաբանության, բնապահպանության և նրանց

դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ ՝ Ա.Գրիգորյանը,
աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի

ամբիոնի վարիչ՝

Լ.Մարտիրոսյանը, դեղագործական քիմիայի, քիմիայի և նրա դասավանդման
մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ՝ Մ Սարգսյանը:
Որոշեցին՝

Հաստատել հեռակա համակարգի ուսանողների երկրորդ կիսամյակի

կուրսային աշխատանքների թեմաները ըստ ուսանողների:
2.Լսեցին 2.Մագիստրոսական թեզերի ընթացքի և նախապաշտպանության օրվա հարցի
մասին/:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ

կենսաբանության, բնապահպանության և նրանց

դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ ՝ Ա.Գրիգորյանը,
աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի

ամբիոնի վարիչ՝

Լ.Մարտիրոսյանը:
Որոշեցին՝

Մագիստրոսական թեզերի նախապաշտպանության օրերը ընդունել

ի գիրություն
Աշխարհագրությունը՝ 27.04.2015թ
Կենսաբանությունը՝ 02.05.215թ

Նախագահ՝

Ա.Գրիգորյան

Քարտուղար՝

Հ.Եղիկյան

27.04.2015թ.

