Արձանագրություններ
ՀՊՄՀ-ի «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի նիստերի (2014 թ. հունվար-նոյեմբեր)

Արձանագրություն թիվ 5
ՀՊՄՀ-ի «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի նիստի
2014 թ. հունվարի 15-ին՝ ժամը 14:00, տեղի ունեցավ «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի
հերթական նիստը՝ Խորհրդի 27 անդամներից 17-ի մասնակցությամբ:

ՕՐԱԿԱՐԳ՝
1. 2013-2014 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի անցկացման ընթացքի
մասին (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան):
2. 2014-2015 ուսումնական տարվա ընդունելության համար դիմորդներ ներգրավելու
նախապատրաստական աշխատանքների մասին (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան):
3. Ընթացիկ հարցեր:

1.ԼՍԵՑԻՆ – 2013-2014 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի անցկացման
ընթացքի մասին հարցը (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան): Բանախոսը, մասնավորապես,
նշեց, որ ֆակուլտետը լիովին պատրաստ է քննաշրջանի անցկացմանը. կազմվել և
հաստատվել են քննությունների գրաֆիկները՝ քննող դասախոս, ենթերակա, քննության ժամ,
քննասենյակ: Հանձնարարվեց ամբիոնի վարիչներին հսկել վերոնշյալ գործընթացը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը,
«Գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ, մանկ. գ.դ., պրոֆեսոր
Գ.Սուքիասյանը, «Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի»
ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Ռ.Երզնկյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր
արտիստ

Ա.Գևորգյանը,

«Ռեժիսուրայի»

ամբիոնի

վարիչ,

պրոֆեսոր

Ա.Էլբակյանը,

«Թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն» ամբիոնի վարիչ, պատմ. գ.դ.
Լ.Բարսեղյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն:

2.ԼՍԵՑԻՆ

– 2014-2015 ուսումնական տարվա ընդունելության համար դիմորդներ

ներգրավելու

նախապատրաստական

աշխատանքների

մասին

(զեկուցող՝

դեկան

Գ.Ս.Թադևոսյան): Բանախոսը, մասնավորապես, նշեց, որ ռեկտորի հրամանով բոլոր
ֆակուլտետներում

ստեղծվել

է

աշխատանքային

խումբ՝

վերոնշյալ

գործընթացը

կազմակերպելու համար: Ամբիոնի վարիչներին հանձնարարվեց մեկշաբաթա ժամկետում
դեկանատ ներկայացնել առաջարկություններ՝ Երևանի և մարզկենտրոնների դպրոցներում
հանդիպումներն առավել արդունավետ կազմակերպելու համար:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն:
4.ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ
Ա/ ԼՍԵՑԻՆ – «Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կարեն
Գևորգյանի միջնորդությունը ամբիոնի դասախոս, մանկ.գ.թ. Գագիկ Զալիկի Մանասյանին
դոցենտի կոչման ներկայացնելու մասին հարցը (հիմք՝ 2014 թ. հունվարի 13-ի ամբիոնի
նիստի թիվ 2 արձ.):
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ
Գ.Թադևոսյանը, փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը, «Օպերատորության,
գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Ռ.Երզնկյանը,
«Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը, «Թանգարանային գործ և
հուշարձանների պահպանություն» ամբիոնի վարիչ, պատմ. գ.դ. Լ.Բարսեղյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ

–

«Պարարվեստի

Միջնորդել

ՀՊՄՀ-ի

գիտխորհրդին՝

մանկավարժության» ամբիոնի

«Կուլտուրայի»

դասախոս,

մանկ.գ.թ.

ֆակուլտետի

Գագիկ

Զալիկի

Մանասյանին դոցենտի կոչման ներկայացնելու համար:
Բ/ ԼՍԵՑԻՆ – «Գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Գագիկ Սուքիասյանի միջնորդությունը ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Անահիտ Արտաշեսի
Մուրադյանին դոցենտի կոչման ներկայացնելու մասին հարցը (հիմք՝ 2013 թ. դեկտեմբերի 10ի ամբիոնի նիստի թիվ 5 արձ.):
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ
Գ.Թադևոսյանը,

փոխդեկան,

բ.գ.թ.,

դոցենտ

Ա.Մարտիրոսյանը,

«Օպերատորության,

գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Ռ.Երզնկյանը,
«Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը, «Թանգարանային գործ և
հուշարձանների պահպանություն» ամբիոնի վարիչ, պատմ. գ.դ. Լ.Բարսեղյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ

–

Միջնորդել

ՀՊՄՀ-ի

գիտխորհրդին՝

«Կուլտուրայի»

ֆակուլտետի

«Գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Անահիտ
Արտաշեսի Մուրադյանին դոցենտի կոչման ներկայացնելու համար:
Գ/ ԼՍԵՑԻՆ – «Գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի ասպիրանտ
Տաթևիկ
Ռազմիկի
Թամազյանի՝
«Գիրքը
գրադարանային-տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
արդի
զարգացումների
համատեքստում»
թեկնածուական
ատենախոսության թեման հաստատելու մասին հարցը (հիմք՝ 2013 թ. դեկտեմբերի 10-ի
ամբիոնի նիստի թիվ 5 արձ.):

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – «Գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ,
պրոֆեսոր

Գագիկ

Սուքիասյանը,

ֆակուլտետի

դեկան,

պրոֆեսոր,

ՀՀ

արվեստի

վաստակավոր գործիչ Գ.Թադևոսյանը, փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Հաստատել «Գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
ասպիրանտ Տաթևիկ Ռազմիկի Թամազյանի՝ «Գիրքը գրադարանային-տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների

արդի

զարգացումների

ատենախոսության

թեման

և

գիտական

համատեքստում»

ղեկավարի

թեկնածուական

(«Գրադարանագիտության

և

մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ, մանկ.գ.դ., պրոֆեսոր Գագիկ Արամի Սուքիասյան)
թեկնածությունը և միջնորդել ՀՊՄՀ-ի գիտխորհրդին՝ հաստատելու սույն որոշումը:

Նիստի նախագահ՝

Գ.Ս.Թադևոսյան

Նիստի քարտուղար՝

Ա.Ռ.Մարտիրոսյան

Արձանագրություն թիվ 6
ՀՊՄՀ-ի «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի նիստի
2014 թ. փետրվարի 17-ին՝ ժամը 14:00, տեղի ունեցավ «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի
խորհրդի հերթական նիստը՝ Խորհրդի 27 անդամներից 20-ի մասնակցությամբ:

ՕՐԱԿԱՐԳ՝
1. Ֆակուլտետի

կառուցվածքային

պրոռեկտոր Տ.Ն.Այվազյան):
2. 2014-2015
ուսումնական

փոփոխությունների

տարվա

հեռակա

մասին

կրթական

(զեկուցող՝
համակարգի

փոփոխությունների մասին (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան):
3. Ընթացիկ հարցեր:

1.ԼՍԵՑԻՆ – Ֆակուլտետի կառուցվածքային փոփոխությունների մասին հարցը
(զեկուցող՝ պրոռեկտոր Տ.Ն.Այվազյան): Բանախոսը, մասնավորապես, նշեց, որ

վերջին

տարիներին

հանրապետության

մասշտաբով

զգալիորեն

նվազել

է

դիմորդների քանակը: Այս առումով հաշվի առնելով «Թանգարանային գործ և
հուշարձանների
պահպանության»
և
«Գրադարանագիտության
և
մատենագիտության» ամբիոնների նվազ թողունակությունը՝ առաջարկվեց միավորել
նշված ամբիոնները՝ ստեղծելով «Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և
մատենագիտության» ամբիոն:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ -

«Կուլտուրայի»

ֆակուլտետի

դեկան,

պրոֆեսոր

Գ.Թադևոսյանը, փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը, «Թանգարանային
գործ և հուշարձանների պահպանություն» ամբիոնի վարիչ, պատմ.գ.դ.
Լ.Բարսեղյանը, «Գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ,
մանկ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Սուքիասյանը, «Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Ա.Էլբակյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ

–

Հաշվի

առնելով

«Թանգարանային

գործ

և

հուշարձանների

պահպանության» և «Գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնների
նվազ
թողունակությունը՝
միավորել
նշված
ամբիոնները՝
ստեղծելով
«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոն:
2.ԼՍԵՑԻՆ – 2014-2015 ուսումնական տարվա հեռակա կրթական համակարգի
փոփոխությունների մասին հարցը (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան): Բանախոսը
ներակայացրեց հարցի էությունը՝ մասնավորապես նշելով, որ հայերեն և ռուսերեն
տարբերակով

պետք

է ֆակուլտետի՝

հեռակա կրթություն իրականացնող
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ամբիոններում
(«Գրադարանագիտություն
և
մատենագիտություն»,
«Թանգարանագիտություն և հուշարձանների պահպանություն», «Օպերատորություն,
գեղարվեստական
մանկավարժություն»)
աշխատանքները՝

լուսանկարչություն,
կատարվեն

մենեջմենթ»,
հետևյալ

«Պարարվեստի

նախապատրաստական

 վերանայվեն առարկայական ծրագրերը
 ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների դասախոսական
նյութերի՝ էլեկտրոնային ձևաչափով պատրաստում՝ առկա ուսուցման
առարկայական ծրագրերին համապատասխան
 լաբորատոր աշխատանքների նկարագրում
 յուրաքանչյուր առարկայի ստուգման միջանկյալ ձևերի հստակեցում և
համապատասխան հարցաշարերի կազմում
 ընթացիկ առաջադրանքների փաթեթների կազմում
 ամփոփիչ ստուգման հարցաշարերի և թեստերի պատրաստում
 ուսումնական գործընթացում օգտագործվող գրականության էլեկտրոնային
տարբերակների
նպատակով:

բազայի

ստեղծում՝

ուսանողներին

տրամադրելու

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ -

«Կուլտուրայի» ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ

Ա.Մարտիրոսյանը, «Թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն»
ամբիոնի

վարիչ,

պատմ.գ.դ.

Լ.Բարսեղյանը,

«Գրադարանագիտության

և

մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ, մանկ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Սուքիասյանը,
«Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության, մենեջմենթի» ամբիոնի
վարիչ, դոցենտ Ռ.Երզնկյանը, «Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ,
պրոֆեսոր Կ.Գևորգյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Մինչև ս/թ մարտի 15-ը սույն փաթեթը ներկայացնել հեռակա
ուսուցման գծով պրոռեկտոր Տ.Ն.Այվազյանին:
Ընթացիկ հարցեր:
ԼՍԵՑԻՆ – «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր Գ.Թադևոսյանի
միջնորդությունը «Թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանության»
ամբիոնի վարիչ, պատմ.գ.դ. Լավրենտի Աշոտի Բարսեղյանին պրոֆեսորի կոչման
ներկայացնելու մասին հարցը (հիմք՝ 2014 թ. փետրվարի 12-ի ամբիոնի նիստի թիվ 2
արձ.):
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը,
«Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի
վարիչ, դոցենտ Ռ.Երզնկյանը, «Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Ա.Էլբակյանը, «Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Կ.Գևորգյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Միջնորդել ՀՊՄՀ-ի գիտխորհրդին՝ «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի
«Թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն» ամբիոնի վարիչ,
պատմ.գ.դ. Լավրենտի Աշոտի Բարսեղյանին պրոֆեսորի կոչման ներկայացնելու
համար:

Նիստի նախագահ՝
Նիստի քարտուղար՝

Գ.Ս.Թադևոսյան
Ա.Ռ.Մարտիրոսյան

Արձանագրություն թիվ 7
ՀՊՄՀ-ի «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի նիստի
2014 թ. մարտի 31-ին՝ ժամը 14:00, տեղի ունեցավ «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի
խորհրդի հերթական նիստը՝ Խորհրդի 27 անդամներից 17-ի մասնակցությամբ:

ՕՐԱԿԱՐԳ՝
1. 2013-2014

ուստարվա

ամփոփիչ

ատեստավորման

քննությունների

անցկացման նախապատրաստական աշխատանքների մասին (զեկուցող՝
դեկան՝ Գ.Ս.Թադևոսյան):
2. 2014-2015
ուսումնական տարվա
հեռակա
կրթական
համակարգի
ուսումնական պլաններում կատարված փոփոխությունների հաստատում
(զեկուցող՝ փոխդեկան Ա.Ռ.Մարտիրոսյան):
3. Ընթացիկ հարցեր:

1.ԼՍԵՑԻՆ – 2013-2014 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների
անցկացման նախապատրաստական աշխատանքների մասին հարցը (զեկուցող՝
դեկան՝

Գ.Ս.Թադևոսյան):

Բանախոսը,

մասնավորապես,

նշեց,

որ ամփոփիչ

ատեստավորման քննությունների նախապատրաստական ընթացքը դրական է.
արդեն ուսումնական մասին են տրամադրվել քննաշրջանի ժամանակացույցը (առկա
բակալավրիատ և մագիստրատուրա՝ մայիսի 12-25, հեռակա՝ մայիսի 29 - հունիսի 6),
կոնսուլտացիաների գրաֆիկը (այն տրամադրվել է նաև ուսանողներին), քննական և
բողոքարկման հանձնաժողովների կազմը, արձանագրողների, նախագահների և
հանձնաժողովների հրավիրյալ անդամների տվյալները. լուծվել է նաև քննաշրջանի
տեխնիկական ապահովվածության խնդիրը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ռ.Մարտիրոսյանը,
«Գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ, մանկ. գ.դ.,
պրոֆեսոր

Գ.Սուքիասյանը,

«Օպերատորության,

գեղարվեստական

լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Ռ.Երզնկյանը,
«Երաժշտության» ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ Ա.Գևորգյանը,
«Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը, «Թանգարանագիտության,
գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ, պատմ. գ.դ.
Լ.Բարսեղյանը, ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախագահ Վ.Եղիազարյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն:

2.ԼՍԵՑԻՆ – 2014-2015 ուսումնական տարվա հեռակա կրթական համակարգի
ուսումնական պլաններում կատարված փոփոխությունների հաստատման մասին
հարցը (զեկուցող՝ փոխդեկան Ա.Ռ.Մարտիրոսյան): Բանախոսը, մասնավորապես,
նշեց, որ արդեն ավարտվել են հեռակա կրթական համակարգի ուսումնական
պլաններում

կատարված

փոփոխությունները,

որոնք

հանգամանորեն

համաձայնեցվել են պրոռեկտոր Տ.Ն.Այվազյանի հետ: Ինչ վերաբերում է 2014-2015
ուսումնական տարվա հեռակա համակարգի 1-ին կուրսերին, որոնց ուսումնական
պլանները, ստուգման ձևերը, հաճախումների պարբերականությունը և այլն էապես
փոխվելու են, ապա հեռակա կրթություն իրականացնող բաժինների կողմից
վերոհիշյալ փոփոխությունների փաթեթը պետք է ներկայացվի մինչև ս/թ ապրիլի 7-ը:
Առաջարկվեց հաստատել 2014-2015 ուսումնական տարվա հեռակա կրթական
համակարգի ուսումնական պլաններում կատարված փոփոխությունները:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ

–

Ֆակուլտետի

դեկան,

պրոֆեսոր

Գ.Ս.Թադևոսյանը,

«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
վարիչ, պատմ.գ.դ. Լ.Բարսեղյանը, «Գրադարանագիտության և մատենագիտության»
ամբիոնի վարիչ, մանկ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Սուքիասյանը, «Ռեժիսուրայի» ամբիոնի
վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Հաստատել 2014-2015 ուսումնական տարվա հեռակա կրթական
համակարգի ուսումնական պլաններում կատարված փոփոխությունները:
Ընթացիկ հարցեր
1.ԼՍԵՑԻՆ - «Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Կ.Բ.Գևորգյանի հաղորդումը 2015-2016 ուսումնական տարվա ընդունելության
քննությունների ցանկում «Ժամանակակից պար» մասնագիտության ներառման
մասին հարցը (հիմք՝ ամբիոնի 21.03.2014 թ. թիվ 6 արձ.):
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր Գ.Ս.Թադևոսյանը, փոխդեկան,
բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ռ.Մարտիրոսյանը, «Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի
դոցենտ Ա.Մխոյանը, «Հեռուստառադիոլրագրության» ամբիոնի վարիչ, դոցենտ
Լ.Գալստյանը,

«Թանգարանագիտության,

գրադարանագիտության

և

մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ, պատմ.գ.դ. Լ.Բարսեղյանը, «Ռեժիսուրայի»
ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Միջնորդել ՀՊՄՀ-ի գիտխորհրդին՝ հաստատելու ֆակուլտետի
խորհրդի սույն որոշումը:
2.ԼՍԵՑԻՆ - «Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Կ.Բ.Գևորգյանի հաղորդումը «Պարարվեստը հայ մամուլի էջերում (1925-2013 թթ.)»
գիրքը հրատարակման երաշխավորելու մասին հարցը (հիմք՝ ամբիոնի 21.03.2014 թ.
թիվ 6 արձ.):

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր Գ.Ս.Թադևոսյանը, փոխդեկան,
բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ռ.Մարտիրոսյանը, «Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի
դոցենտ Ա.Մխոյանը, «Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և
մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Ռ.Երզնկյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի
վարիչ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ Ա.Գևորգյանը, «Հեռուստառադիոլրագրության»
ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Լ.Գալստյանը, «Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Ա.Էլբակյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Միջնորդել ՀՊՄՀ-ի գիտխորհրդին՝ հրատարակման երաշխավորելու
Կ.Բ.Գևորգյանի «Պարարվեստը հայ մամուլի էջերում (1925-2013 թթ.)» գիրքը՝ որպես
ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ:

Նիստի նախագահ՝

Գ.Ս.Թադևոսյան

Նիստի քարտուղար՝

Ա.Ռ.Մարտիրոսյան

Արձանագրություն թիվ 8
ՀՊՄՀ-ի «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի նիստի
2014 թ. ապրիլի 30-ին՝ ժամը 14:00, տեղի ունեցավ «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի
խորհրդի հերթական նիստը՝ Խորհրդի 27 անդամներից 17-ի մասնակցությամբ:

ՕՐԱԿԱՐԳ՝
1. 2013-2014 ուսումնական տարվա հեռակա կրթական համակարգի քննաշրջանի
արդյունքների ամփոփում (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան):
2. Հեռակա ուսուցման համակարգի 2-րդ կիսամյակի պարտքերի մարման
նախապատրաստական
աշխատանքների
մասին
(զեկուցող՝
դեկան
Գ.Ս.Թադևոսյան):
3. Ընթացիկ հարցեր:

1.ԼՍԵՑԻՆ - 2013-2014 ուսումնական տարվա հեռակա կրթական համակարգի
քննաշրջանի

արդյունքների

ամփոփման

մասին

հարցը

(զեկուցող՝

դեկան

Գ.Ս.Թադևոսյան): Բանախոսը, մասնավորապես, նշեց, որ քննաշրջանն անցել է
բավարար մակարդակով. Հեռակա կրթական համակարգում սովորող 72 ուսանողից
1-ը չի ներկայացել, 17-ը ստացել են բավարար, 26-ը՝ լավ, 28-ը՝ գերազանց:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ռ.Մարտիրոսյանը,
«Թանգարանագիտութան, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
վարիչ,

պատմ.գ.դ.,

պրոֆեսոր

Լ.Ա.Բարսեղյանը,

«Օպերատորության,

գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, դոցենտ
Ռ.Երզնկյանը, «Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Կ.Բ.Գևորգյանը և այլք, որոնք բավարար գնահատեցին քննաշրջանի ընթացքը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն:
2.ԼՍԵՑԻՆ - Հեռակա ուսուցման համակարգի 2-րդ կիսամյակի պարտքերի մարման
նախապատրաստական

աշխատանքների

մասին

հարցը

(զեկուցող՝

դեկան

Գ.Ս.Թադևոսյան): Բանախոսը, մասնավորապես, նշեց, որ քննաշրջանի արդյունքում
պարտքերի մարման 2-րդ փուլին 9 ուսանող ունեցել են առարկայական պարտքեր:
Կազմվել են պարտքերի մարման գրաֆիկները. այս առումով ամբիոններին
հանձնարարվում է ժամանակին տեղեկացնել դասախոսներին և ուսանողներին
պարտքերի հանձնման ժամկետները:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ռ.Մարտիրոսյանը,
«Թանգարանագիտութան, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
վարիչ,

պատմ.գ.դ.,

պրոֆեսոր

Լ.Ա.Բարսեղյանը,

«Օպերատորության,

գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, դոցենտ
Ռ.Երզնկյանը, «Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Կ.Բ.Գևորգյանը և այլք, որոնք բավարար գնահատեցին քննաշրջանի ընթացքը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն:

Նիստի նախագահ՝
Նիստի քարտուղար՝

Գ.Ս.Թադևոսյան
Ա.Ռ.Մարտիրոսյան

Արձանագրություն թիվ 9
ՀՊՄՀ-ի «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի նիստի
2014 թ. մայիսի 31-ին՝ ժամը 11:00, տեղի ունեցավ «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի
խորհրդի հերթական նիստը՝ Խորհրդի 27 անդամներից 18-ի մասնակցությամբ:

ՕՐԱԿԱՐԳ՝
1. 2013-2014 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների
արդյունքների ամփոփում (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան):
2. Հեռակա կրթական համակարգի պրակտիկայի անցկացման արդյունքների
ամփոփում (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան):
3. Ընթացիկ հարցեր:

1.ԼՍԵՑԻՆ - 2013-2014 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման
քննությունների արդյունքների ամփոփման մասին հարցը (զեկուցող՝ դեկան
Գ.Ս.Թադևոսյան): Բանախոսը, մասնավորապես, նշեց, որ հեռակա կրթական
համակարգի պարտքերի մարման փուլն ընթացել է հաջող. պարտք ունեցող բոլոր 9
ուսանողները հաջողությամբ մարել են իրենց պարտքերը: Առկա համակարգի
բակալավրի կրթական ծրագրով ամփոփիչ ատեստավորման քննություններին
մասնակցել է 216 ուսանող, որոնցից բավարար ստացել է 31-ը, լավ՝ 61-ը, գերազանց՝
122-ը, 1-ը չի ներկայացել: Մագիստրոսական կրթական համակարգում սովորող 65
ուսանողից բավարար ստացել են 4-ը, լավ՝ 17-ը, գերազանց՝ 43-ը, 1-ը չի ներկայացել:
Բողոքարկումներ չեն եղել:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը,
«Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի
վարիչ, դոցենտ Ռ.Երզնկյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր
արտիստ Ա.Գևորգյանը, «Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը,
«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
վարիչ, պատմ. գ.դ. Լ.Բարսեղյանը և այլք, որոնք, մասնավորապես, դրական
գնահատեցին քննաշրջանի ընթացքը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն:
2.ԼՍԵՑԻՆ - Հեռակա կրթական համակարգի պրակտիկայի անցկացման
արդյունքների ամփոփման մասին հարցը (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան):
Բանախոսը,

մասնավորապես,

նշեց,

որ

այս

հարցում

նկատվում

են

որոշ

թերացումներ՝ կապված հատկապես պրակտիկայի վայրի ընտրության և դրանով
պայմանավորված նրա արդյունավետության հետ:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը,
«Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը, «Թանգարանագիտության,
գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ, պատմ. գ.դ.
Լ.Բարսեղյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ
Ա.Գևորգյանը,
կուրսերում

և այլք: Լ.Բարսեղյանը, մասնավորապես, առաջարկեց, որ 2-5-րդ
մտցնել

պրակտիկայի

պարտադիր

բաղադրիչը:

Ա.Էլբակյանն

առաջարկեց (հատկապես՝ առկա համակարգի համար) երեք ամբիոնների
(Ռեժիսուրայի, Օպերատորության և գեղարվեստական լուսանկարչության և
Հեռուստառադիոլրագրության)

ջանքերով

կազմել

միասնական

գրաֆիկ՝

շաբաթական մեկ օր հատկացնելու պրակտիկ աշխատանքին, որտեղ ռեժիսորը
կբեմադրի,

օպերատորը

կնկարահանի,

իսկ

լրագրողը

կլուսաբանի:

Ա.Մարտիրոսյանը հավելեց, որ Համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ պրակտիկան
սկսվելու է 2-րդ կուրսից, իսկ նրա անցկացման օրերն ընդգրկվելու են ուսանողի
շաբաթական դասացուցակում՝ 1 օր: Բացի դրանից, համալսարան-գործատու
շրջանակում մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել Հուշագիր, որը պետք է կնքվի մի
կողմից համալսարանի, տվյալ դեպքում՝ ֆակուլտետի դեկանի, մյուս կողմից
պրակտիկայի անցկացման վայրի (ապագա գործատուի) միջև, ինչը, թերևս, գոնե
բարոյապես կպարտավորեցնի երկու կողմերին ավելի արդյունավետ դարձնելու այն:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ -

Ընդունել ի գիտություն, հարցին անդրադառնալ նոր ուսումնական

տարվա սկզբին:
Ընթացիկ հարցեր – 1.Լսեցին - «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի դեկան պրոոֆեսոր, ՀՀ
արվեստի վաստակավոր գործիչ Գ.Թադևոսյանի հաղորդումը «Օպերատորության,
գեղարվեստական
լուսանկարչության
և
մենեջմենթի»
ամբիոնի
վարիչի
պաշտոնակատար, դոցենտ Ռ.Երզնկյանին պրոֆեսորի կոչման ներկայացնելու
մասին հարցը (հիմք՝ ամբիոնի 26.05.14. նիստի թիվ 9 արձ.):
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը, Ռեժիսուրայի
ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը, Երաժշտության ամբիոնի վարիչ, դոցենտ
Ա.Գևորգյանը, ֆակուլտետի արհկոմի նախագահ, դոցենտ Ա.Շահբազյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Միջնորդել ՀՊՄՀ-ի գիտխորհրդին՝ «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի
«Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի
վարիչի
պաշտոնակատար,
դոցենտ
Ռ.Երզնկյանին
պրոֆեսորի
կոչման
ներկայացնելու համար:
2.Լսեցին
«Թանգարանագիտության,
գրադարանագիտության
և
մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ, պատմ. գ.դ. Լ.Բարսեղյանի հաղորդումը ս/թ

հունիսի 10-ին Ավ.Իսահակյանի անվան քաղաքային գրադարանում ֆակուլտետի
«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
ու
ԱՄՆ-ի
դեսպանատան
«Տեղեկատվական
ռեսուրսների
կենտրոնի»
համագործակցությամբ կայանալիք հանրապետական գիտաժողովի ծրագիրը
(գիտական զեկուցումները) հաստատելու մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – դեկան Գ.Ս.Թադևոսյանը, փոխդեկան Ա.Ռ.Մարտիրոսյանը,
«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
պրոֆեսոր Գ.Ա.Սուքիասյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Հաստատել գիտաժողովի ծրագիրը և զեկուցման թեմաները:
3.Լսեցին – փոխդեկան Ա.Ռ.Մարտիրոսյանի հաղորդումը միջազգային գիտական
հանդեսներում
ֆակուլտետի
պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազմի՝
հոդվածներով հանդես գալու մասին հարցը: Բանախոսը, մասնավորապես, նշեց, որ
ըստ

ֆակուլտետի

տարբեր

մասնագիտությունների

արդեն

առանձնացվել

է

միջազգայնորեն հղվող հանդեսների ցանկը, և յուրաքանչյուր ամբիոն պետք է
տարեկան մեկ հոդված ներկայացնի այդ հանդեսներին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ
–
դեկան
Գ.Ս.Թադևոսյանը,
«Օպերատորության,
գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, դոցենտ
Ռ.Երզնկյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ
Ա.Գևորգյանը, «Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը,
«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
վարիչ, պատմ. գ.դ. Լ.Բարսեղյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն, հարցին անդրադառնալ նոր ուսումնական
տարվա սկզբին:

Նիստի նախագահ՝
Նիստի քարտուղար՝

Գ.Ս.Թադևոսյան
Ա.Ռ.Մարտիրոսյան

Արձանագրություն թիվ 10
ՀՊՄՀ-ի «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի նիստի
2014 թ. հունիսի 30-ին՝ ժամը 14:00, տեղի ունեցավ «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի
խորհրդի հերթական նիստը՝ Խորհրդի 27 անդամներից 19-ի մասնակցությամբ:

ՕՐԱԿԱՐԳ՝
1. Ֆակուլտետների և ամբիոնների միասնական փաստաթղթաշրջանառության
անվանակարգի մասին (զեկուցող՝ դեկան Գ. Թադևոսյան):
2. 2014-2015

ուստարվանից

1-ին

կուրսերում

ուսանողների

գիտելիքների

ստուգման և գնահատման նոր կարգի և դրա ներդրման մասին (զեկուցող՝
դեկան Գ. Թադևոսյան):
3. Ֆակուլտետի

և

ռազմավարական

նրա

մասնագիտական

պլանների

ամբիոնների

հաստատում

հեռանկարային

(զեկուցող՝

փոխդեկան

Ա.Մարտիրոսյան):
4. Ընթացիկ հարցեր:

ԼՍԵՑԻՆ

Ֆակուլտետների

-

և

ամբիոնների

միասնական

փաստաթղթաշրջանառության անվանակարգի մասին հարցը (զեկուցող՝ դեկան Գ.
Թադևոսյան):

Բանախոսը,

մասնավորապես,

ներկայացրեց

միասնական

փաստաթղթաշրջանառությանը ներկայացվող պահանջները (հիմք՝ ռեկտորի՝թիվ 2633

հրաման՝

առ

20.06.2014

թ.):

Կարևորվեց

փաստաթղթաշրջանառության

միասնական անվանակարգով աշխատելու արդյունավետությունը: Մասնագիտական
ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց երկշաբաթյա ժամկետում կարգի բերել
ամբիոնի փաստաթղթային տնտեսությունը՝ համաձայն ստացված անվանակարգի:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը,
«Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի
վարիչ, դոցենտ Ռ.Երզնկյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր
արտիստ Ա.Գևորգյանը, «Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը,
«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
վարիչ, պատմ. գ.դ. Լ.Բարսեղյանը և այլք, որոնք, մասնավորապես, դրական
գնահատեցին ռեկտորատի նախաձեռնությունը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն:

ԼՍԵՑԻՆ - 2014-2015 ուստարվանից 1-ին կուրսերում ուսանողների գիտելիքների
ստուգման և գնահատման նոր կարգի և դրա ներդրման մասին հարցը (զեկուցող՝
դեկան Գ. Թադևոսյան): Բանախոսը, մասնավորապես, ընդհանուր գծերով
ներկայացրեց առաջիկա ուստարում ուսանողների գիտելիքների ստուգման և
գնահատման նոր՝ էլեկտրոնային համակարգին անցնելու գաղափարը: Նշվեց, որ
համաձայն համալսարանի գիտխորհրդի ս/թ հունիսի 24-ի նիստի որոշման՝ հունիսսեպտեմբեր ամիսներին կազմակերպվելու են ուսուցողական սեմինարներ
ֆակուլտետների և ամբիոնների որակի ապահովման պատասխանատուների, 1-ին
կուրսերում աշխատող դասախոսական անձնակազմի և ուսանողների համար՝ ըստ
ժամանակացույցի:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ

-

փոխդեկան,

բ.գ.թ.,

դոցենտ

Ա.Մարտիրոսյանը,

«Թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն» ամբիոնի վարիչ,
պատմ.գ.դ.,

պրոֆեսոր

մատենագիտության»

Լ.Բարսեղյանը,

ամբիոնի

վարիչ,

«Գրադարանագիտության

մանկ.գ.դ.,

պրոֆեսոր

և

Գ.Սուքիասյանը,

«Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն:
ԼՍԵՑԻՆ - Ֆակուլտետի և նրա մասնագիտական ամբիոնների հեռանկարային
ռազմավարական պլանների հաստատման մասին հարցը (զեկուցող՝ փոխդեկան
Ա.Մարտիրոսյան): Բանախոսը, մասնավորապես, նշեց, որ վերջին ճշգրտումներից
հետո պատրաստ են ֆակուլտետի և նրա ամբիոնների ռազմավարական պլանները,
որոնք պիտի քվեարկությամբ հաստատել:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը,
«Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի
վարիչ, դոցենտ Ռ.Երզնկյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր
արտիստ Ա.Գևորգյանը, «Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը,
«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
վարիչ, պատմ. գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Բարսեղյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Հաստատել ֆակուլտետի և նրա մասնագիտական ամբիոնների
ռազմավարական պլանները (Քվեարկությունն անցավ միաձայն):
Ընթացիկ հարցեր:
ԼՍԵՑԻՆ

-

«Թանգարանագիտության,

գրադարանագիտության

և

մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ, պատմ. գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Բարսեղյանի
հաղորդումը

ամբիոնի

դասախոս

Լիաննա

Գևորգյանի՝

«Թանգարանային

ցուցադրությունների կազմակերպման հիմունքներ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը
տպագրության երաշխավորելու մասին: Բանախոսը, մասնավորապես, կարևորեց
մասնագիտության մեջ նման հայալեզու ձեռնարկ ունենալու անհրաժեշտությունը և

հրատապությունը:

Ձեռնարկի

հրատարակչական

և

տպագրական

ծախսերն

իրականացնելու է ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային արգելոցթանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – ֆակուլտետի դեկան, մանկ.գ.թ., պրոֆեսոր, ՀՀ արվեստի
վաստակավոր գործիչ Գ.Թադևոսյանը, փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը,
«Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի
վարիչ, դոցենտ Ա.Գևորգյանը, «Հեռուստառադիոլրագրության» ամբիոնի վարիչ
Լ.Գալստյանը, նույն ամբիոնի դոցենտ Հ.Ավետիքյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ

-

Լիաննա

կազմակերպման
տպագրության:

Գևորգյանի՝

հիմունքներ»

«Թանգարանային

ուսումնամեթոդական

ցուցադրությունների

ձեռնարկը

Նիստի նախագահ՝

երաշխավորել

Գ.Ս.Թադևոսյան

Նիստի քարտուղար՝

Ա.Ռ.Մարտիրոսյան

Արձանագրություն թիվ 1
ՀՊՄՀ-ի «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի նիստի
2014 թ. սեպտեմբերի 27-ին՝ ժամը 14:00, տեղի ունեցավ «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի
հերթական նիստը՝ Խորհրդի 27 անդամներից 17-ի մասնակցությամբ:

ՕՐԱԿԱՐԳ՝
1. 2014-2015

ուսումնական

տարվա

նախապատրաստական

աշխատանքների

անցկացման հարցեր (զեկուցող՝ դեկան Գ.Թադևոսյան):
2. 2014-2015 ուսումնական տարվանից առկա և հեռակա կրթական համակարգում 1-ին
կուրսերում գնահատման նոր համակարգին անցման ընթացակարգային հարցեր
(զեկուցող՝ փոխդեկան Ա.Մարտիրոսյան):
3. 2014-2015 ուսումնական տարվա ֆակուլտետի խորհրդի տարեկան պլանժամանակացույցի քննարկում և հաստատում (զեկուցող՝ դեկան Գ.Թադևոսյան):
4. Ընթացիկ հարցեր:

ԼՍԵՑԻՆ - 2014-2015 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների
անցկացման մասին հարցը (զեկուցող՝ դեկան Գ.Թադևոսյան): Բանախոսը, մասնավորապես,
նշեց, որ ֆակուլտետը հիմնականում պատրաստ է նոր ուսումնական տարվան. կազմվել են
բակալավրիատի և մագիստրատուրայի դասացուցակները, նախորդ ուստարվա պարտքերի
մարման գրաֆիկները, դասամատյանները լրացված են, լսարանային ֆոնդը ապահովված է:
Ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց արագացնել 1-ին կուրսեցիների վարձավճարների
հավաքագրման գործընթացը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ -

Ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ռ.Մարտիրոսյանը,

«Թանգարանագիտութան, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ,
պատմ.գ.դ.,

պրոֆեսոր

Լ.Ա.Բարսեղյանը,

«Օպերատորության,

գեղարվեստական

լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ռ.Երզնկյանը, «Պարարվեստի
մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կ.Բ.Գևորգյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն:

ԼՍԵՑԻՆ - 2014-2015 ուսումնական տարվանից առկա և հեռակա կրթական համակարգում 1ին կուրսերում գնահատման նոր համակարգին անցման ընթացակարգային հարցերը
(զեկուցող՝ փոխդեկան Ա.Մարտիրոսյան): Բանախոսը, մասնավորապես, նշեց, որ
գնահատման նոր համակարգին անցնելու առնչությամբ ֆակուլտետի վարչական և
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ արդեն կազմակերպվել են երեք սեմինարխորհրդատվություններ՝ կապված առարկայական նկարագրերի վերանայման, նոր տիպի
դասամատյանների վարման կարգի հետ. համակարգն ամբողջությամբ կգործի, երբ
ֆակուլտետում ներդրվեն նոր էլեկտրոնային տեղեկագրերը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ
«Թանգարանագիտութան,
մատենագիտության»
ամբիոնի
վարիչ,
պատմ.գ.դ.,

գրադարանագիտության
և
պրոֆեսոր
Լ.Ա.Բարսեղյանը,

«Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ,
պրոֆեսոր Ռ.Երզնկյանը, «Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Կ.Բ.Գևորգյանը, «Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը, «Երաժշտության»
ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ Ա.Գևորգյանը և այլք, որոնք հաշվետվութուն
ներկայացրին իրենց ղեկավարած աբիոններում գնահատման նոր համակարգի ներդրման
նախապատրաստական աշխատանքների մասին:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն և մինչև ս/թ հոկտեմբերի 6-ը ավարտել առարկաական
նկարագրերի վերանայման գործընթացը ամբիոններում:
ԼՍԵՑԻՆ - 2014-2015 ուսումնական տարվա ֆակուլտետի խորհրդի տարեկան պլանժամանակացույցի

քննարկման

և

հաստատման

մասին

հարցը

(զեկուցող՝

դեկան

Գ.Թադևոսյան): Բանախոսը, մասնավորապես, ներկայացրեց ֆակուլտետի 2014-2015
ուսումնական տարվա ֆակուլտետի խորհրդի տարեկան պլան-ժամանակացույցը:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ -

Ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ռ.Մարտիրոսյանը,

«Թանգարանագիտութան, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ,
պատմ.գ.դ.,

պրոֆեսոր

Լ.Ա.Բարսեղյանը,

«Օպերատորության,

գեղարվեստական

լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ռ.Երզնկյանը, «Պարարվեստի
մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կ.Բ.Գևորգյանը, «Ռեժիսուրայի» ամբիոնի
վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի վարիչ, ՀՀ վաստակավոր
արտիստ Ա.Գևորգյանը և այլք, որոնք հավանության արժանացրին այն:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն և հաստատել 2014-2015 ուսումնական տարվա
ֆակուլտետի խորհրդի տարեկան պլան-ժամանակացույցը:

Նիստի նախագահ՝

Գ.Ս.Թադևոսյան

Նիստի քարտուղար՝

Ա.Ռ.Մարտիրոսյան

Արձանագրություն թիվ 2
ՀՊՄՀ-ի «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի նիստի
2014 թ. հոկտեբերի 30-ին՝ ժամը 14:00, տեղի ունեցավ «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի
հերթական նիստը՝ Խորհրդի 27 անդամներից 17-ի մասնակցությամբ:

ՕՐԱԿԱՐԳ՝

1. 2014-2015

ուսումնական տարվանից հեռակա

կրթական համակարգում

ամբիոնների կողմից դասավանդման առցանց փաթեթների ներկայացում և
հաստատում (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան):
2. Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի դիպլոմային աշխատանքների և

թեզերի թեմաների հաստատում (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս. Թադևոսյան):
3. Ընթացիկ հարցեր:

ԼՍԵՑԻՆ - 2014-2015 ուսումնական տարվանից հեռակա կրթական համակարգում

ամբիոնների

կողմից

դասավանդման

առցանց

փաթեթների

ներկայացման

և

հաստատման մասին հարցը (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան): Բանախոսը,
մասնավորապես, նշեց, որ ֆակուլտետի 6 մասնագիտական աբիոններից հեռակա

կրթական

ծրագրով

գրադարանագիտության

աշխատում
և

են

«Թանգարանագիտության,

մատենագիտության»,

«Օպերատորության,

գեղարվեստական
լուսանկարչության
և
մենեջմենթի»
և
«Պարարվեստի
մանկավարժության» աբիոնները, որոնք դեռևս նախորդ ուսումնական տարվա
վերջում նախապատրաստել են հեռակա կրթական ծրագրով 1-ին կուրսերի առցանց
փաթեթները: Այս ուսումնական տարվա սկզբին դրանք քննարկվել և վերջնական
հաստատում են ստացել տվյալ ամբիոններում: Բանախոսը հավելեց նաև, որ շուտով
սկսվելու են հեռակա ուսուցման դասերը, և ֆակուլտետում կատարվել են բոլոր
նախապատրաստական աշխատանքները: Բանախոսը խնդրեց նշված ամբիոնների
վարիչներին հարցի առնչությամբ ներկայացնել իրենց խնդիրները և հաստատել
փաթեթները:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը,
«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
վարիչ, պատմ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Բարսեղյանը, «Օպերատորության, գեղարվեստական
լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ռ.Երզնկյանը և
«Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կ.Գևորգյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն և հաստատել հեռակա կրթական ծրագրով 1-ին
կուրսեցիների ծրագրային առցանց փաթեթները:
ԼՍԵՑԻՆ - Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի դիպլոմային աշխատանքների և

թեզերի թեմաների հաստատման մասին հարցը (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս. Թադևոսյան):
Բանախոսը, մասնավորապես, կարևորեց բակալավրիատի դիպլոմային և
մագիստրոսական թեզերի թեմատիկ ընտրության հարցը, որը ուսանողին
հնարավորինս զերծ կպահի արտագրելու գայթակղությունից և կխթանի վերջինիս
ինքնուրույն մտային կարողությունները: Նշվեց նաև, որ դեռևս նախորդ տարվանից
ամբիոններում ստեղծվել և հաստատվել է թեմաների շտեմարան, որից ուսանողները
կարող են ընտրություն կատարել:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը,
«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
վարիչ, պատմ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Բարսեղյանը, «Օպերատորության, գեղարվեստական
լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ռ.Երզնկյանը և
«Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կ.Գևորգյանը,
«Հեռուստառադիոլրագրության

ամբիոնի

վարիչ,

դոցենտ

Լ.Գալստյանը»,

«Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի
վարիչ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ Ա.Գևորգյանը:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ

–

Ընդունել

ի

գիտություն

և

հաստատել

բակալավրիատի

մագիստրատուրայի դիպլոմային աշխատանքների և թեզերի թեմաները:

և

Նիստի նախագահ՝

Գ.Ս.Թադևոսյան

Նիստի քարտուղար՝

Ա.Ռ.Մարտիրոսյան

Արձանագրություն թիվ 3
ՀՊՄՀ-ի «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի նիստի
2014 թ. նոյեմբերի 28-ին՝ ժամը 14:00, տեղի ունեցավ «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի խորհրդի
հերթական նիստը՝ Խորհրդի 27 անդամներից 17-ի մասնակցությամբ:

ՕՐԱԿԱՐԳ՝
1. 2014-2015 ուսումնական տարվա 1-ին միջանկյալ ստուգումների արդյունքների

ամփոփում (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան):
2. Ֆակուլտետի

մասնագիտական ամբիոնների կողմից գիտական ինդեքս
ունեցող միջազգային հանդեսներում հոդվածների ներկայացման ընթացքի
հաշվետվություն (զեկուցող՝ փոխդեկան Ա.Ռ.Մարտիրոսյան):

3. Ընթացիկ հարցեր:

ԼՍԵՑԻՆ

-

2014-2015

ուսումնական

տարվա

1-ին

միջանկյալ

ստուգումների

արդյունքների ամփոփման մասին հարցը (զեկուցող՝ դեկան Գ.Ս.Թադևոսյան):
Բանախոսը, մասնավորապես, ըստ բաժինների ներկայացրեց 1-ին միջանկյալ
ստուգման արդյունքները, որոնք, ընդհանուր առմամբ, գնահատվեցին բավարար:
Հատուկ ուշադրություն հրավիրվեց 1-ին կուրսերում գնահատման էլետրոնային նոր
համակարգին անցնելու խնդիրների վրա: Մասնավորապես, նշվեց այն հանգամանքը,
որ մասնագիտական ամբիոնների մասնագետները պետք է օժանդակեն
դասախոսներին մաքուր և անթերի լրացնելու գնահատման տեղեկագրերը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – ֆակուլտետի փոխդեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մարտիրոսյանը,
«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
պրոֆեսոր, մանկ.գ.դ. Գ.Սուքիասյանը, «Օպերատորության, գեղարվեստական
լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ռ.Երզնկյանը,
«Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կ.Գևորգյանը,

«Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի
վարիչ Ա.Գևորգյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Դիտողություններն ընդունել ի գիտություն:
ԼՍԵՑԻՆ - Ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների կողմից գիտական ինդեքս

ունեցող միջազգային հանդեսներում հոդվածների ներկայացման ընթացքի
հաշվետվության մասին հարցը (զեկուցող՝ փոխդեկան Ա.Ռ.Մարտիրոսյան):
Բանախոսը, մասնավորապես, նշեց, որ համաձայն Համալսարանի՝ տարեսկզբյան
գիտխորհրդի որոշման՝ յուրաքանչյուր մասնագիտական ամբիոն պետք է տարեկան
առնվազն մեկ գիտական հոդվածով հանդես գա գիտական ինդեքս ունեցող
միջազգային հանդեսներում:
Այդ
առումով
ֆակուլտետի
արդեն երկու
մասնագիտական

ամբիոններ

(«Հեռուստառադիոլրագրություն»՝

2

հոդված,

«Ռեժիսուրա»՝ 1) ունեն տպագրված 3 հոդված. ընթացքի մեջ են ևս երեքը՝
(«Թանգարանագիտության,

գրադարանագիտության

և

մատենագիտության»՝

2,

«Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի»՝ 1):
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ

–

«Թանգարանագիտության,

գրադարանագիտության

և

մատենագիտության»
ամբիոնի
պրոֆեսոր,
մանկ.գ.դ.
Գ.Սուքիասյանը,
«Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի
վարիչ, պրոֆեսոր Ռ.Երզնկյանը, «Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի
վարիչ, պրոֆեսոր Կ.Գևորգյանը, «Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Ա.Էլբակյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի վարիչ Ա.Գևորգյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Ընդունել ի գիտություն:
Ընթացիկ հարցեր:
ԼՍԵՑԻՆ - «Կուլտուրայի» ֆակուլտետի՝ 2013-2014 ուստարվա ասպիրանտների և

հայցորդների ատեստավորման մասին հարցը (զեկուցող՝ «Թանգարանագիտության,
գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկ.գ.դ.
Գ.Սուքիասյան): Բանախոսը, մասնավորապես, նշեց, որ ամբիոնն ունի 1 ասպիրանտ
և

1

հայցորդ

(ղեկավար՝

պրոֆեսոր,

մանկ.գ.դ.

Գ.Սուքիասյան),

որոնց

հաշվետվությանը ծանոթ է «Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և
մատենագիտության» ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Բարսեղյանը, ով
հիվանդության պատճառով չի մասնակցում Խորհրդի այսօրվա նիստին, ուստի
հարցը կներկայացնի ինքը: Այնուհետև բանախոսը հանգամանորեն ներկայացրեց
«Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության» ամբիոնի
ասպիրանտ

Տաթևիկ

տեղեկատվական

Ռազմիկի

տեխնոլոգիաների

Թամազյանի՝
զարգացման

«Գիրքը

գրադարանային-

համատեքստում»

(Ժ.01.09.

մասնագիտությամբ) թեմայով ատենախոսության և Լ.Գ.Արուբջանյանի՝ «Ռուս
գրականության հայերեն թարգմանությունների մատենագիտություն (20-րդ դարի 80ական թթ. մինչև մեր օրերը)»

թեմայով ատենախոսության 2013-2014 ուստարվա

հաշվետվությունները՝ կատարված աշխատանքները գնահատելով բավարար և
առաջարկելով Խորհրդին հաստատելու դրանք:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր Գ.Ս.Թադևոսյանը, փոխդեկան,
բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ռ.Մարտիրոսյանը, «Օպերատորության, գեղարվեստական
լուսանկարչության և մենեջմենթի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ռ.Երզնկյանը,
«Պարարվեստի մանկավարժության» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կ.Գևորգյանը,
«Ռեժիսուրայի» ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Էլբակյանը, «Երաժշտության» ամբիոնի
վարիչ Ա.Գևորգյանը և այլք:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Հաստատել «Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և
մատենագիտության» ամբիոնի ասպիրանտ Տաթևիկ Ռազմիկի Թամազյանի՝ «Գիրքը
գրադարանային-տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման համատեքստում»
(Ժ.01.09.

մասնագիտությամբ)

և

Լուսինե

Գերասիմի

Արուբջանյանի՝

«Ռուս

գրականության հայերեն թարգմանությունների մատենագիտություն (20-րդ դարի 80ական

թթ.

մինչև

ատենախոսությունների

մեր

օրերը)»
2013-2014

(Ժ.01.09.

մասնագիտությամբ)

ուստարվա

թեմայով

հաշվետվությունները

ատեստավորել:

Նիստի նախագահ՝

Գ.Ս.Թադևոսյան

Նիստի քարտուղար՝

Ա.Ռ.Մարտիրոսյան

և

