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 « Journée de la recherche franco-arménienne » 

Communiqué  

Afin de valoriser le travail des chercheurs français et arméniens et les programmes d’échanges d’étudiants, l’Ambassade de 

France en Arménie organise la Journée de la recherche franco-arménienne le 19 septembre 2017 à 10h, à l’Académie 

Nationale des Sciences de la République d’Arménie (Hall des conférences).  

Cette conférence permettra aux étudiants arméniens de se renseigner sur les opportunités de mobilité doctorale en France et 

en Arménie et de mieux connaître les projets de recherche franco-arméniens. Des professeurs, chercheurs et étudiants 

français et arméniens dans les domaines de l’architecture, de l’archéologie, de la géologie, de l’informatique, du droit et du 

marketing auront l’occasion de témoigner au cours de ces rencontres. 

L’Ambassade de France en Arménie remercie par avance les établissements concernés de bien vouloir diffuser le 

programme de cette conférence aux étudiants et professeurs de leurs établissements, et de faciliter la participation des 

personnes intéressées à cet évènement. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Mme Frédérique Reinbold, attachée de coopération 

universitaire à l’Ambassade de France en Arménie : frederique.reinbold@diplomatie.gouv.fr Tél : 0 60 65 1993 

La conférence se déroulera en français et en arménien avec interprétation simultanée.  

Հայ-ֆրանսիական գիտահետազոտական ծրագրերի օր  

Հաղորդագրություն 

Հայ և ֆրանսիացի գիտաշխատողների աշխատանքը և ուսանողների փոխանակման ծրագրերն 

արժևորելու նպատակով, 2017թ. սեպտեմբերի 19-ին ժամը 10-ին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը 

Գիտություների ազգային ակադեմիայի գիտաժողովների դահլիճում կազմակերպում է « Հայ-ֆրանսիական 

գիտահետազոտական ծրագրերի օր »: 

Այս գիտաժողովը հայ ուսանողներին հնարավորություն կտա տեղեկանալու Ֆրանսիայում և 

Հայաստանում դոկտորանտուրայի շարժունակության հնարավորությունների մասին և ավելի մոտիկից 

ծանոթանալու հայ-ֆրանսիական գիտահետազոտական ծրագրերին:  Հանդիպման ընթացքում 

ճարտարապետության, հնագիտության, երկրաբանության, ինֆորմատիկայի, իրավունքի և 

շուկայագիտության ոլորտի հայ և ֆրանսիացի դասախոսները, գիտաշխատողները և ուսանողները 

հնարավորություն կունենան ներկայացնելու իրենց վկայությունները:   

Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը կանխավ շնորհակալություն է հայտնում 

համապատասխան ուսումնական հաստատություններին՝ գիտաժողովի  ծրագիրն իրենց ուսանողների և 

դասախոսների շրջանում տարածելու և հետաքրքրված անձանց մասնակցությունն այս միջոցառմանը 

ապահովելու համար: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության 

բուհական համագործակցության կցորդ Ֆրեդերիկ Ռենբոլդին՝ frederique.reinbold@diplomatie.gouv.fr էլ. 

հասցեով կամ 060 65 19 93 հեռախոսահամարով: 

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը և ֆրանսերենը՝ համաժամանակյա 

թարգմանությամբ: 

mailto:frederique.reinbold@diplomatie.gouv.fr
mailto:frederique.reinbold@diplomatie.gouv.fr
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Programme 

Mardi 19 septembre 2017 

Lieu : Hall des conférences 

Académie nationale des Sciences de la République d’Arménie 

 

09h30 : Accueil des participants 

10h00 : Discours d’introduction  

 

10h15 : Le système doctoral français 

Jean-Marc Lavest, Recteur de l’Université Française en Arménie ;  

Frédérique Reinbold, attachée de coopération universitaire et responsable Campus France Arménie, 

Ambassade de France en Arménie 

10h45: Les programmes européens de mobilité 

Agence Erasmus + 

11h00 : Présentations de programmes de recherche franco-arméniens 

- 11h00 : Architecture  

Université Nationale d’Architecture et de Construction d’Arménie 

- 11h20 : Archéologie  

Bruno Helly et Alain Rideaud, CNRS, Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Lyon ;  

Institut d’archéologie et d’ethnologie, Académie Nationale des Sciences de la RA 

11h40 : Géologie 

Ara Avagyan, Institut de Géologie, Académie Nationale des Sciences de la RA 

- 12h00 : Informatique  

Hrachya Astsatryan, Institut d’informatique et d’automatisation, Académie Nationale des Sciences de la 

RA 

- 12h20 : Droit  

Université Française en Arménie, Université Lyon III 

- 12h30 : Marketing  

Université Française en Arménie, Université Lyon III 

12h40 : Questions/Réponses et scène ouverte aux témoignages d’alumni,    

13h00 : Buffet 
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« Հայ-ֆրանսիական գիտահետազոտական ծրագրերի օր » 

Երեքշաբթի, 19 սեպտեմբերի 2017թ. 

Վայրը՝ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաժողովների դահլիճ 

Ծրագիր 

09:30 - Մասնակիցների դիմավորում  

10:00 - Բացման խոսք  

 

10:15 - Դոկտորանտուրայի ֆրանսիական համակարգ 

Ժան-Մարկ Լավեստ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր  

Ֆրեդերիկ Ռենբոլդ, բուհական համագործակցության կցորդ, Campus France Arménie-ի 

պատասխանատու, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանություն 

10:45 - Եվրոպական շարժունակության ծրագրեր  

Erasmus + գործակալություն 

11:00 -  Հայ-ֆրանսիական  գիտահետազոտական ծրագրերի շնորհանդես  

- 11:00 - Ճարտարապետություն  

Ճարտարապետության և շինարարության  Հայաստանի ազգային համալսարան 

- 11:20 - Հնագիտություն  

Բրունո Հելի և Ալեն  Ռիդո, ԳՀԱԿ, Միջերկրածովյա ավազանի և Արևելքի բաժին, Լիոն ,  

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության  և ազգագրության  ինստիտուտ,   

- 11:40 - Երկրաբանություն  

Արա Ավագյան, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանության ինստիտուտ,  

- 12:00 -Ինֆորմատիկա 

Հրաչյա Ասցատրյան , ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ լաբորատորիայի վարիչ 

- 12:20 - Իրավաբանություն  

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան, Լիոն-3 համալսարան,  

- 12:30 - Շուկայագիտություն  

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան, Լիոն 3 համալսարան 

12:40 - Հարց/պատասխան, ԱԼՈՒՄՆԻ-ի անդամների վկայություններ,  

13.00 - Ֆուրշետ  

 


