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ների և Մագիստրատուրայի բաժնի վարիչի հաշվետվությունները` 2019-2020
ուստարվա Աշնանային քննաշրջանի արդյունքների վերաբերյալ
(Զեկուցողներ` ՖԴԱՏ ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Ա. Հարությունյան, ՍՄԿ
ֆակուլտետի
դեկանի ԺՊ Ե. Դավթյան, Մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ Ա. Ստեփանյան)
4.«Ֆիզիկական

դաստիարակության

և

առողջարարական

տեխնոլոգիաների»

ֆակուլտետի դեկանի ընտրություն
(Զեկուցող` գիտքարտուղար Ա. Չատինյան)
5.Այլ հարցեր` Որոշել ուսանողների անվանական կրթաթոշակի չափը
(Զեկուցող` ռեկտորի ԺՊ Դ. Խիթարյան)

1.Լսեցին` Գիտական քարտուղար Ա. Չատինյանին, որը ներկայացրեց ՀՖԿՍՊԻ-ում
արտաքին կարծիքների և գրախոսականների սակագների նախագիծը (Նախագիծը
կցվում է):
Սակագների նախագծի վերաբերյալ այլ առաջարկություններ չեղան:
Քվեարկություն. կողմ` 29, դեմ, ձեռնպահ չկա:
Որոշեցին` հաստատել ՀՖԿՍՊԻ-ում արտաքին կարծիքների և գրախոսականների
սակագները:
2.Լսեցին`

Որակի

«Մենեջմենտ»,

ապահովման

«Մարկետինգ»,

բաժնի

պետ

«Լրագրություն».

Գ.

Մուրադյանի
2019-2020

զեկույցը`
ուստարվա

մագիստրոսական կրթական ծրագրերի հաստատման վերաբերյալ:
Քվեարկություն. կողմ` 29, դեմ, ձեռնպահ չկա:
Որոշեցին`

հաստատել

2019-2020

ուստարվա

«Մենեջմենտ»,

«Մարկետինգ»,

«Լրագրություն» 2019-2020 ուստարվա մագիստրոսական կրթական ծրագրերը:
3.Լսեցին` ՍՄԿ ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Ե. Դավթյանի և Մագիստրատուրայի
բաժնի վարիչ Ա. Ստեփանյանի հաշվետվությունները` 2019-2020 ուստարվա
Աշնանային քննաշրջանի արդյունքների վերաբերյալ (Հաշվետվությունները կցված
են):
Արտահայտվեցին` Ա. Նուշիկյանը և Օ. Պետրոսյանը, որոնք մասնավորապես
նշեցին` հաշվետվությունները նկարագրողական, վիճակագրական բնույթ չպետք է
կրեն. վերլուծություն պետք է լինի:
Քվեարկություն. կողմ` 29, դեմ, ձեռնպահ չկա:
Որոշեցին` 1. Հավանություն տալ կատարված աշխատանքներին: 2. Հաստատել
հաշվետվության արդյունքները:
4. Լսեցին` Գիտական խորհրդի քարտուղար Ա. Չատինյանին. նա ներկայացրեց
«Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների»
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