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2013 թվական,
նոյեմբեր

1.

Կենտրոնի կայք էջի
համալրում

Կենտրոնի կայք էջում
երկու նոր բաժինների
ստեղծում

-անհրաժեշտ
նյութերի և
աղբյուրների
շրջանակի որոշում
-համապատասխան
տեխնիկական մասի
պատրաստում
- բաժինների
բովանդակության
համալրում

Շահագրգիրռ խմբերի
շրջանում Կենտրոնի
խորհրդատվական ծառայությունների և շրջակա միջավայրի
պետական կառավարման
գործառույթների վերաբերյալ
անհրաժեշտ տեղեկատվության
տարածում/ կայքի
համապատասխան բաժինների
առկայություն

2.

Խորհրդատվություն
պետական
կառավարման
մարմիններին և այլ
շահագրգիռ խմբերին
էկոլոգիական
օրենսդրության
հիմնախնդիրների
վերաբերյալ

Պետական
կառավարման
մարմինների և այլ
շահագրգիռ խմբերի
դիմումների հիման վրա
նախապես
համաձայնեցված
հիմնախնդիրների
վերաբերյալ
խորհրդատվության
տրամադրում

-հիմնախնդիրների
համաձայնեցում,

- պետական կառավարաման
մարմինների իրազեկության և
գործառույթների
արդյունավետության
բարձրացում

ՀՀ էկոլոգիական
միջազգային
պայմանագրերի

Հետազոտության
շրջանակներում
նախատեսվում է ՀՀ

-միջազգային
պայմանագրերի
տեքստերի

3.

-խորհրդատվության
շրջանակների
որոշակիացում
-եզրակացությունների տրամադրում

շարունակական

-խորհրդատվական
եզրակացություններ

ՀՀ շրջակա միջավայրի
պահպանության ոլորտի
միջազգային պայմանագրերի

2013 թվական,
հոկտեմբեր

իմպլեմենտացիայի
վերաբերյալ
հետազոտության
իրականացման
կոնցեպցիայի
նախապատրաստում

շրջակա միջավայրի
ոլորտի միջազգային
պայմանագրերի
հայերեն տեքստերի
համահավաք
ուղեցույցի
հրատարակում`
համապատասխան
մեկնաբանություններով:

հավաքագրում,

հայալեզու աղբյուրի
կոնցեպցիա

-տեքստերի
համակարգում և
դասակարգում
-ըստ
անհրաժեշտության
թարգմանության
իրականացում

4.

Գիտաժողովի
անցկացում

Էկոլոգիական
իրավունքի արդի
հիմնախնդիրների
վերաբերյալ
գիտաժողովի
անցկացում:

- գիտաժողովի
թեմայի
որոշակիացում,
- հայտրարության
տարածում,
-դասախոսների և
ուսանողների
համատեղ
աշխատանքների
ամփոփում,
- գիտաժողովի
անցկացում

ԵՊՀ և այլ Բուհերի
պրոֆեսորադասախոսական
կազմի և ուսանողների
համատեղ
հետազոտություններ/Կենտրոնի
կայք-էջում տեզիսների
հրապարակում

2013 թվական,
Նոյեմբեր-դեկտեմբեր

5.

Միջբուհական
դատախաղ-մրցույթ

Գործնական ոլորտի
օրինակի հիման վրա
դատախաղ մրցույթի
անցկացում

-դատական գործի
իդենտիֆիկացում,
-դատախաղի թիմերի
ձևավորում
-նախապատրաստ.
աշխատանքներ

- ուսումնական գործընթացում
էկոլոգիական օրենսդրության
կիրառման համար
ուսանողներին անհրաժեշտ
հմտությունների ձևավորում

2013 թվական,
հոկտեմբեր

6.

Էկոլոգիական
հիմնախնդիրների
վերաբերյալ
հասարակական

Ներկայացված
հիմնախնդրի լուծման
նպատակով
միջազգային և

- աշխատանքային
հանդիպման
շրջանակի որոշում

- շրջակա միջավայրի
պահպանության հարցերով
հասարակական
կազմակերպությունների

2013 թվական,
մայիս-հունիս

կազմակերպությունների
դատավարական
իրավասուբյեկտության
հիմնախնդրի
վերաբերյալ ազգային
աշխատանքային
հանդիպում

տեղական
փորձագետների
մասնակցությամբ
աշխատանքային
հանդիպման
անցկացում` լուծման
հնարավոր ուղիների
քննարկման
նպատակով:

-միջազգային
փորձագետների
մասնակցությունն
ապահովող
ֆինանսական
միջոցների
հայթայթում

դատավարական
իրավասուբյեկտության
օրենսդրական չափանիշների
վերաբերյալ
առաջարկություններ/
աշխատանքային հանդիպման
եզրակացություններ

- աշխատանքային
հանդիպման
անցկացում
եզրակացությունների
մշակում և
ներկայացում
լիազորված
պետական
մարմիններին

7.

Իրավական ակտերի
նախագծերի
փորձաքննություն

ՀՀ ԱԺ և ՀՀ
բնապահպանության
նախարարության
կողմից մշակված
իրավական ակտերի
նախագծերի
քննարկումներ,
եզրակացության և
առաջարկությունների
պատրաստում

-արձանագրությունների,
եզրակացությունների
և փորձագիտական
կարծիքների
տրամադրում

Նախագծերի վերաբերյալ
փորձագիտական կարծիքներ,
Հանրային քննարկումների
եզրակացություններ և
արձանագրություններ

շարունակական

8.

Թեմատիկ
դասընթացներ

էկոլոգիական
իրավունքի
դասընթացներ
քաղաքացիական
ծառայողների,
դատավորների, տարբեր

-դասընթացի
կազմակերպում,

իրազեկվածության
մակարդակի բարձրացում

շարունակական

-ծրագրերի մշակում,
նյութերի
պատրաստում

մասնագիտական
խմբերի, բիզնեսի և ՀԿների
ներկայացուցիչների
համար
9.

Հրապարակային
դասախոսություններ

Էոլոգիական
իրավունքի
հիմնախնդիրների
վերաբերյալ
հրապարակային
դասախոսություններ
շարք ՀՀ
համապատասխան
ոլորտի
հետազոտողների
կողմից

-դասախոսության
թեմայի ընտրություն

Մասնագիտական խմբերի և
ուսանողների իրազեկության
մակարդակի բարձրացում

շարունակական

-դասախոսության
անցկացում

10.

ՀՀ էկոլոգիական
իրավունք/դասագիրք

ՀՀ էկոլոգիական
իրավունք դասագրքի
տպագրություն

-վերջնական
խմբագրում և
տպագրություն

ՀՀ էկոլոգիական իրավունքի
դասագիրք (իրավագիտության
ֆակուլտետի բակալավրի
ուսանողների համար)

2013 թվական, առաջին
կիսամյակ

11.

ՀՀ օրենսդրության արդի
հիմնախնդիրների
վերաբերյալ
ուսումնասիրություն

Գենետիկորեն
ձևափոխված
օրգանիզմներ
պարունակող սննդի
վերաբերյալ
տեղեկատվության
մատչելիության
իրավունք իրացման
վիճակի
հետազոտության
իրականացում

-ուսումնասիրության
խնդրի և մեթոդների
որոշակիացում
- հետազոտության
իրականացում
-արդյունքների
տպագրություն

Ուսումնասիրության
տպագրություն և
համապատասխան
առաջարկների ներկայացում
լիազորված պետական
մարմիններին

2013 թվական,
Առաջին կիսամյակ

12.

Գիտական հոդվածների
տպագրություն

Էկոլոգիական
օրենսդրության արդի
հիմնախնդիրների
վերաբերյալ գիտական
հոդվածների
տպագրություն

-հոդվածների
նախապատրաստում
և տպագրություն

Էկոլոգիական իրավունքի
գիտության և օրենսդրության
հիմնախնդիրների վերաբերյալ
գիտականորեն հիմնավորված
առաջարկների ներկայացում

շարունակական

