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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Ակադեմիա), կարևորելով բարձրագույն 
կրթության ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունները, նորագույն մարտահրավերները 
կանխատեսելու և դրանց արձագանքելու, շահառուների կարիքները լավագույնս 
բավարարելու, կրթության որակը և արդյունավետությունը էապես բարձրացնելու 
անհրաժեշտությունը, նպատակ ունի հետևողականորեն շարունակելու իր գործունեությունը 
մրցունակ մասնագետների պատրաստման, մասնագիտական կրթական ծրագրերի 
բարելավման, Ակադեմիայի միջազգայնացման և կարողությունների զարգացման, 
կրթական ծառայությունների բազմազանեցման, կառավարման գործընթացների 
կանոնակարգման, ֆինանսական կայունության ապահովման և այլ ուղղություններով:  

Ակադեմիան, իր առջև դրված նպատակներին համապատասխան, 2021 թվականին 
շարունակել է աշխատանքները՝ ուղղված լրացուցիչ և շարունակական կրթության 
բովանդակության հարստացմանը, ուսումնական գործընթացի կատարելագործմանը, 
կրթական ծրագրերի բովանդակության և ձևաչափի վերանայմանը, գիտահետազոտական 
աշխատանքների ակտիվացմանը, կրթության կազմակերպման աշխատանքների 
բարելավմանը, մեթոդների նորացմանը, կրթության որակի ապահովման համակարգի 
կատարելագործմանը, միջազգային գործընթացներում ներգրավվածության խորացմանը։  

Ակադեմիան հետևողականորեն շարունակել է աշխատանքը որակի ներքին 
ապահովման համակարգի զարգացման, դասավանդման որակի բարձրացման և մի շարք 
այլ ուղղություններով: 

2021 թվականին Ակադեմիայի կողմից իրականացված որակի ապահովմանն ու 
շարունակական բարելավմանն ուղղված գործունեությունը բխել է Ակադեմիայի 2019-2024 
թթ․ ռազմավարական ծրագրում և դրանից բխող միջոցառումների ծրագրում 
նախանշված ռազմավարական խնդիրներից և համապատասխան գործողություններից: 

Ստորև հանգամանորեն ներկայացնում ենք Ակադեմիայի 2021 թվականի 
գործունեությունը՝ ըստ ուղղությունների։  

 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հաշվետու ժամանակահատվածում Ակադեմիայի ուսումնամեթոդական 

գործունեությունը բխել է Ակադեմիայի 2019-2024 թթ․ ռազմավարական ծրագրում և 
դրանից բխող միջոցառումների ծրագրի 1-ին նպատակում նախանշված ռազմավարական 
խնդիրներից և համապատասխան գործողություններից: 

Ուսումնական գործընթացի պլանավորման, կազմակերպման, իրականացման 
աշխատանքներն ընթացել են սահմանված կարգով և խիստ համակարգված։  
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Աղյուսակ 1 

Ակադեմիայում մագիստրոսի կրթական ծրագրով իրականացվող 
մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերի ցանկ  

 
N Դասիչը Մասնագիտությունը/կրթական ծրագիրը 
 041301.00.7 «Կառավարում»  

1.1. 041301.17.7 Հանրային կառավարում 
1.2. 041301.21.7 Էլեկտրոնային հանրային կառավարում 
1.3. 041301.25.7 Հանրային ֆինանսների կառավարում 
1.4. 041301.04.7 Գործարար վարչարարություն /կառավարում/ 
1.5. 041301.03.7 Պետական կառավարում և տեղական 

ինքնակառավարում 
1.6. 041301.11.7 Զբոսաշրջության կառավարում 
1.7. 041301.27.7 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 
2. 042101.00.7 «Իրավագիտություն» 

2.1. 042101.01.7 Իրավագիտություն 
3. 031201.00.7 «Քաղաքագիտություն» 

3.1. 031201.02.7 Քաղաքական կառավարում և քաղաքական 
վերլուծություն 

3.2. 031201.07.7 Գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային 
քաղաքականություն 

3.3. 031201.12.7 Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR 
տեխնոլոգիաներ 

4. 031301.00.7 «Հոգեբանություն» 
4.1. 031301.05.7 Կառավարման հոգեբանություն 
5. 041201.00.7 «Ֆինանսներ» 

5.1. 041201.02.7 Ապահովագրական գործ 
 

2021-2022 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման 
ընդունելության քննությունների կազմակերպում 

 
2021-2022 ուսումնական տարում առկա ուսուցմամբ ընդունվել է 98 մագիստրանտ, 

ձևավորվել են «Կառավարում» մասնագիտության «Հանրային կառավարում», «Գործարար 
վարչարարություն (կառավարում)», «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» կրթական 
ծրագրերը, «Իրավագիտություն» մասնագիտությունը, «Քաղաքագիտություն» 
մասնագիտության «Գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային քաղաքականություն» 
կրթական ծրագիրը և «Հոգեբանություն» մասնագիտությունը (2019-2020 ուսումնական 
տարում առկա ուսուցմամբ ընդունվել է 140 մագիստրանտ, 2020-2021 ուսումնական 
տարում՝ 162 մագիստրանտ):  

2021-2022 ուսումնական տարում հեռակա ուսուցմամբ ընդունվել է 84 մագիստրանտ, 
ձևավորվել են «Կառավարում» մասնագիտության «Հանրային կառավարում», «Պետական 
կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» կրթական ծրագրերը, «Իրավագիտություն» 
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մասնագիտությունը և «Քաղաքագիտություն» մասնագիտության «Քաղաքական 
կառավարում և քաղաքական վերլուծություն» կրթական ծրագիրը (2019-2020 ուսումնական 
տարում հեռակա ուսուցմամբ ընդունվել է 140 մագիստրանտ, 2020-2021 ուսումնական 
տարում՝ 95 մագիստրանտ):  

Ինչպես տեսնում ենք, և՛ առկա, և՛ հեռակա կրթական համակարգերում Ակադեմիայում 
չի ձևավորվել «Հանրային ֆինանսների կառավարում» կրթական ծրագիրը: Կառավարման 
ամբիոնում նախատեսվում է հաջորդ ուսումնական տարի վերանայել և լուրջ 
փոփոխություններ կատարել ծրագրի ուսումնական պլաններում: 

Թեպետ Ակադեմիան առաջարկում է կրթական ծրագրերի բավական մեծ ընտրություն, 
սակայն ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, արդյունավետության և ֆինանսական 
տեսակետից նպատակահարմար է կրթական ծրագրերն իրականացնել առնվազն 10 
հոգանոց խմբերով: Այդ պատճառով կրթական ծրագրերն ընդունելությունից հետո 
ձևավորվում են՝ պահպանելով խմբերի քանակի սկզբունքը: 

 
Հեռավար ուսուցում 
 
Ներկայումս հեռավար ուսուցմամբ սովորում է 61 մագիստրանտ: Ակադեմիայի և ՀՀ 

Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի համատեղ 
հեռավար ուսուցման մագիստրատուրայի «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» 
կրթական ծրագրով սովորում է 12 մագիստրանտ, Ակադեմիայի հեռավար ուսուցմամբ 
մագիստրատուրայի «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» կրթական ծրագրով՝ 49 
մագիստրանտ:  

Ապահովվել է Ակադեմիայի հեռավար ուսուցման և համատեղ հեռավար ուսուցման 
հարթակներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը (կարգեր, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 
ժամանակացույցեր, միջանկյալ ստուգումների և եզրափակիչ քննությունների, 
ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման քննաշրջանների անցկացման գրաֆիկներ, 
հայտարարություններ, անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր): 

  
 Կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաներ 
  
 Ակադեմիան պետական կառավարման մարմինների և գործատուների հետ համատեղ 
քայլեր է անում՝ բարելավելու ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի և 
աշխատատեղերի որոնմանն աջակցող ծառայությունների որակն ու մատչելիությունը: 
Տարեցտարի ընդլայնվում են պրակտիկաների անցկացման վայրերը: 
 

2020-2021 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը 
կազմակերպվել և անցկացվել է սահմանված կարգին համապատասխան:  

Պահանջվող ժամկետներում հաստատվել են մագիստրոսական թեզերի թեմաները։ 
Բոլոր ամբիոններում կազմակերպվել են խորհրդատվություններ, մշտադիտարկումներ և 
նախապաշտպանություններ։ 
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Փոխատեղման (ռոտացիոն) համակարգ 
 
Փոխատեղման արդյունքում 13 ուսանող իրենց անվճար հիմունքներով սովորելու 

իրավունքը զիջել են առավել բարձր առաջադիմությամբ սովորողներին (2019-2020 
ուստարվա փոխատեղման արդյունքում 7 ուսանող անվճար հիմունքներով սովորելու 
իրավունքն էին զիջել առավել բարձր առաջադիմություն ունեցող սովորողների, 2018-2019 
ուստարվա փոխատեղման արդյունքում՝ 12 ուսանող, 2017-2018 ուստարվա փոխատեղման 
արդյունքում՝ 8 ուսանող, 2016-2017 ուստարվա փոխատեղման արդյունքում՝ 15 ուսանող, 
2015-2016 ուսումնական տարվա փոխատեղման արդյունքում՝ 6 ուսանող):  

 
Ֆրանսահայ բարերար Ռայմոնդ Եզեգելյանի կողմից ֆինանսավորվող սոցիալական 

աջակցության ծրագիր  
 

2016 թվականից Ակադեմիան առաջին անգամ ձեռնարկեց սոցիալական աջակցության 
ծրագիր Հայ-ֆրանսիական իրավաբանական մասնագիտացումների ֆեդերացիայի 
նախագահ, ակադեմիայի բարերար Ռայմոնդ Եզեգելյանի ֆինանսական աջակցության 
միջոցով: Այս նախաձեռնությունը Ակադեմիայի համար արդեն դարձել է բարի ավանդույթ: 
2021 թվականին Ռ. Եզեգելյանն ընդլայնել է օգնության ծավալը և ֆինանսական 
աջակցություն է տրամադրել նաև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում զոհված 5 
ակադեմիականների ընտանիքներին և Ակադեմիայի առկա, հեռակա և հեռավար ուսուցման 
ձևով սովորող 40 մագիստրանտի (բարեգործության ընդհանուր ֆոնդը՝ 25 000 ԱՄՆ 
դոլար): Օգնություն են ստացել 2020 թվականի մարտական գործողություններին 
մասնակցած, պայմանագրային զինվորական ծառայության մեջ գտնվող, սահմանամերձ 
գոտում բնակվող, սոցիալապես անապահով և տեղահանված մագիստրանտները:  

Առաջիկայում Ռայմոնդ Եզեգելյանի աջակցությամբ կվերանորոգվի նաև Ակադեմիայի 
մարզադահլիճը:  

 
Ուսանողներ 
 
Հաշվետու ժամանակահատվածում Ակադեմիայում կարևորվել է ոչ միայն կրթության 

որակի բարձրացման, ուսանողության ուսումնառության պայմանների բարելավման, այլև 
նրանց ինքնավարության, բուհի կառավարման գործընթացում ուսանողների 
ներգրավվածության հարցերը: 

Սովորողների իրավունքների պաշտպանության, կրթական, գիտական, սոցիալական և 
այլ կարիքների վերհանման հարցում մեծ դեր ունի Ուսանողական խորհուրդը:  

Այն ապահովում է Ակադեմիայի ուսանողական ինքնակառավարման գործընթացները, 
արտահայտում և պաշտպանում է ուսանողների շահերը: Թվարկենք ուսանողական 
խորհրդի մասնակցությամբ որոշ միջոցառումներ.  
 «Իրազեկում» ծրագրի իրականացում` միջանկյալ ստուգումներին ընդառաջ. 

Ծրագրի շրջանակում ներկայացվել է քննությունների և ստուգարքների գնահատման և 
բողոքարկման ընթացակարգը, ուսանողներն իրազեկվել են իրենց իրավունքների և տվյալ 
իրադրությունում իրենց գործողությունների մասին 
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 Մասնակցություն վոլեյբոլի մրցաշարին՝ Կրթության, գիտության, մշակույթի և 
սպորտի նախարարության կողմից կազմակերպված «Հանրապետական ուսանողական 22-
րդ մարզական խաղեր» միջոցառման շրջանակում  
 Այցելություն Հայաստանի ազգային պատկերասրահ՝ «Մեկ օր Պոմպեյում» 

խորագրով ցուցադրությանը 
 Շախմատի մրցաշար Ակադեմիայի մագիստրանտների և դասախոսների 

մասնակցությամբ և այլն: 
Ակադեմիայի ուսանողական խորհուրդն աջակցություն է ցուցաբերում ուսումնական 

գործընթացի կատարելագործման և բարելավման հարցերում, անհրաժեշտության դեպքում 
մասնակցում է Ակադեմիայի կողմից կազմակերպվող գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, կապեր է հաստատում հայաստանյան բուհերի ուսանողական 
ինքնակառավարման կառույցների հետ և համագործակցության եզրեր փնտրում նաև 
արտասահմանյան բուհերում սովորողների հետ: 
 Ակադեմիայի «Կառավարում» մասնագիտության «Պետական կառավարում և տեղական 
ինքնակառավարում» կրթական ծրագրով 2-րդ կուրսի մագիստրանտ Մխիթար 
Գասպարյանն ընդգրկվել է Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին 
կից հասարակական խորհրդի կազմում (Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2031-Ա/2 հրաման): 
 

 
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ակադեմիան իր գործունեության ողջ ընթացքում կարևոր դերակատարում է ունեցել 

հանրային ծառայողների վերապատրաստման համակարգի կայացման, 
վերապատրաստման ծրագրերի մշակման գործում: 

Ակադեմիայում վերապատրաստումն իրականացվում է բարձր որակավորում ունեցող 
դասախոսների կողմից, որոնք ՀՀ պետական կառավարման համակարգի մարմիններում՝ 
քաղաքական, վարչական, ինքնավար, հայեցողական և հանրային ծառայության 
պաշտոններում, ինչպես նաև բուհերում աշխատանքային ստաժ և դասախոսություններ 
կարդալու մեծ փորձ ունեն։ 

Ձեռնարկվել են բոլոր միջոցները` համապատասխան մարմինների քաղաքացիական 
ծառայողների կոմպետենցիաների վերաբերյալ վերապատրաստումների և 
վերապատրաստման կարիքների բավարարմանն ուղղված մասնագիտական գիտելիքների 
վերաբերյալ դասընթացներ (մոդուլներ) մշակելու համար:  

Նախատեսված դասընթացներն ու մոդուլները պարունակել են ուսումնական նյութի 
յուրացումն ստուգող թեստ: Յուրաքանչյուր դասընթացի թեստն ընդգրկել է 20 թեստային 
առաջադրանք: 

Դասընթացի ավարտից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Ակադեմիան 
կոմպետենցիաների վերաբերյալ վերապատրաստումների դեպքում քաղաքացիական 
ծառայության գրասենյակ, իսկ մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ 
վերապատրաստումների դեպքում համապատասխան մարմին է ներկայացրել տեղեկանք 
վերապատրաստման արդյունքների (թեստավորման առաջադրանքներից ստացված 
տոկոսների) մասին:  
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2021 թվականին Ակադեմիայի կողմից իրականացվել է 3371 ունկնդրի 
վերապատրաստման դասընթաց (2020 թվականին՝ 4078, 2019՝ 2416, 2018-ին՝ 2151, իսկ 
2017-ին՝ 727): 

 
Նկար 1. Վերապատրաստվածների թիվը` ըստ տարեթվերի 
 

1. Քաղաքացիական ծառայողների կոմպետենցիաների վերաբերյալ վերապատրաստում 
(հեռավար ուսուցման համակարգով) 

 
Համաձայն Վարչապետի աշխատակազմի և Ակադեմիայի միջև կնքված «Պետության 

կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման 
պետական գնման» 02.07.2021 թ. № ՀՀՎԱ-ԳՀԾՁԲ-21/38-1 պայմանագրի՝ 2021 թվականի 
սեպտեմբերի 20-ից դեկտեմբերի 17-ը իրականացվել է 1434 քաղաքացիական ծառայողի 
վերապատրաստում հեռավար ուսուցման համակարգով (Քաղաքացիական ծառայողների 
վերապատրաստման էլեկտրոնային դասընթացների MOODLE համակարգ): 

Յուրաքանչյուր ծրագրի համար ձևավորվել է համապատասխան դասախոսական կազմ 
և ըստ տեխնիկական բնութագրի մշակվել են դասընթացների մոդուլներ՝ 20-40 էջի 
սահմաններում: Վերապատրաստումները կատարվել են ստորև նշված ծրագրերով:  

 
Աղյուսակ 2 

Վերապատրաստված քաղաքացիական ծառայողների թիվը՝  
ըստ հեռավար մոդուլների 

№ Ծրագիր Խմբերի 
քանակը 

Պայմանագրով 
նախատեսված 
վերապատրաս
տման ենթակա 
քաղաքացիակա
ն ծառայողների 

թվաքանակը 

Ներկայաց-
ված 

հայտերի 
թիվը 

Վերապատրաս-
տում անցած 

քաղաքացիակա
ն ծառայողների 

թվաքանակը 

1.  Խնդրի լուծում 16 415 432 377 
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2.  
Տեղեկատվության 
հավաքագրում, 
վերլուծություն 

5 142 145 125 

3.  Հաշվետվությունների 
մշակում 6 165 168 147 

4.  Փաստաթղթերի 
նախապատրաստում 6 156 162 148 

5.  Ժամանակի կառավարում 8 212 216 194 

6.  Որոշումների կայացում 5 131 135 121 

7.  Բարեվարքություն 6 152 156 133 

8.  Կոնֆլիկտների 
կառավարում 4 103 108 93 

9.  Բողոքների բավարարում 2 64 66 62 

10.  
Ելույթների 
նախապատրաստում և 
կազմակերպում 

1 36 37 34 

Ընդամենը 59 1576 1625 1434 

 
2. Քաղաքացիական ծառայողների կոմպետենցիաների վերաբերյալ 

վերապատրաստում (առկա ուսուցման համակարգով) 
 
Համաձայն Վարչապետի աշխատակազմի և Ակադեմիայի միջև կնքված «Պետության 

կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման 
պետական գնման» 02.07.2021 թ. № ՀՀՎԱ-ԳՀԾՁԲ-21/38-1 պայմանագրի՝ 2021 թվականի 
սեպտեմբերի 13-ից հոկտեմբերի 27-ը իրականացվել է 369 քաղաքացիական ծառայողի 
վերապատրաստում առկա ուսուցման համակարգով:  

 
Աղյուսակ 3 

Վերապատրաստված քաղաքացիական ծառայողների թիվը՝ ըստ առկա մոդուլների 
 

№ Ծրագիր Խմբերի 
քանակը 

Պայմանագրով 
նախատեսված 
վերապատրաս
տման ենթակա 
քաղաքացիակա
ն ծառայողների 

թիվը 

Ներկայաց-
ված 

հայտերի 
թիվը 

Վերապատրաս-
տում անցած 

քաղաքացիակա
ն ծառայողների 

թիվը 

1.  Աշխատակազմի 
կառավարում 1 41 41 38 

2.  Ծրագրերի կառավարում 1 43 41 34 

3.  Բանակցությունների վարում 4 138 135 118 

4.  Տարածքային կառավարում 1 33 33 32 
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5.  
Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ և հեռա-
հաղորդակցություն 

2 55 62 58 

6.  
Ժողովների և 
խորհրդակցությունների 
կազմակերպում և վարում 

1 26 26 24 

7.  Ֆինանսների և 
ռեսուրսների կառավարում 2 72 70 65 

Ընդամենը 12 408 408 369 

 

3. Քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ 
վերապատրաստում (առկա ուսուցման համակարգով) 

 
Համաձայն Ակադեմիայի և «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 2-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 16 համապատասխան մարմինների միջև կնքված 
«Պետության կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների 
մատուցման» պայմանագրերի՝ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 9-ը 
իրականացվել է 767 քաղաքացիական ծառայողի մասնագիտական գիտելիքների 
վերաբերյալ վերապատրաստումներ առկա ուսուցման համակարգով:  

 
Աղյուսակ 4 

Վերապատրաստված քաղաքացիական ծառայողների թիվը՝ ըստ առկա մոդուլների 

№ Ծրագիր Խմբերի 
քանակը 

Պայմանա-
գրերով 

նախատեսված 
վերապատրաս
տման ենթակա 
քաղաքացիակա
ն ծառայողների 

թիվը 

Վերապատրաստում 
անցած 

քաղաքացիական 
ծառայողների 

թիվը 

1.  ՀՀ Սահմանադրություն 3 120 108 
2.  Աշխատանքային օրենսդրություն 1 42 38 

3.  Քաղաքացիական ծառայության 
մասին ՀՀ օրենսդրություն 5 209 197 

4.  Հանրային ծառայության մասին ՀՀ 
օրենսդրություն 2 81 72 

5.  Մարդկային ռեսուրսների 
կառավարում 3 103 96 

6.  Միջազգային հարաբերություններ և 
դիվանագիտություն 1 42 35 

7.  Ֆինանսաբյուջետային 
քաղաքականություն 1 35 30 

8.  Փաստաթղթաշրջանառություն 
(գործավարություն, արխիվային 1 33 29 
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գործ) 

9.  Գնումների գործընթացի 
կազմակերպում 1 20 14 

10.  Իրավական ակտերի 
նախապատրաստում 4 149 135 

11.  Վարչական և մասնագիտական 
հսկողության կազմակերպում 1 15 13 

Ընդամենը 23 849 767 

 

4. ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական 
ծառայողների վերապատրաստում 

 
Համաձայն ՀՀ պաշտպանության նախարարության և Ակադեմիայի միջև կնքված 

«Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման» 
23.06.2021 թ. № ԳՀԾՁԲ-21-6/2-1 պայմանագրի՝ 2021 թվականի սեպտեմբերի 14-ից 
հոկտեմբերի 21-ն իրականացվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի 
153 քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստում:  

 
Աղյուսակ 5 

ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի վերապատրաստված 
քաղաքացիական ծառայողների թիվը (առկա ուսուցում)  

 

№ Ծրագրի անվանում Խմբերի 
քանակը 

Ներկայացված 
հայտերի թիվը 

Վերապատրաստում 
անցած 

քաղաքացիական 
ծառայողների 

թիվը 
1.  Իրավագիտություն 3 36 33 

2.  Անձնակազմի կառավարում 3 40 38 

3.  Համակարգչային հմտություններ 3 44 42 

4.  Տնտեսագիտություն 2 24 22 

5.  Միջազգային հարաբերություններ 2 20 18 

Ընդամենը 13 164 153 
 

Դասընթացներն ավարտած ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի 
քաղաքացիական ծառայողները, ըստ նախատեսված պահանջների, հանձնել են ծրագրերի 
շրջանակում կազմված թեստ, որը բաղկացած է եղել 20 հարցից և գնահատվել է ըստ ճիշտ 
պատասխանների տոկոսի (յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատվել է 5%): 
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Դասընթացներն ավարտած, թեստային առաջադրանքի 80 տոկոսի շեմը հաղթահարած 
ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի 94 քաղաքացիական 
ծառայողի հանձնվել են վերապատրաստման վկայականներ: 

 
5. ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների 

վերապատրաստում 
 

Համաձայն ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի և Ակադեմիայի միջև կնքված 
«Պետության կարիքների համար վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման 
պետական գնման» 02.06.2021թ. № ՀՀ ԱԺ ԳՀԾՁԲ-21/15 պայմանագրի՝ իրականացվել է 
Ազգային ժողովի աշխատակազմի 37 պետական ծառայողի վերապատրաստում՝ 
«Կառավարչական հմտություններ և պետական ծառայություն» ծրագրով (40 ժամ)։ 

 

6. ՀՀ մարզերի համայնքների ղեկավարների և ավագանիների անդամների 
վերապատրաստում 

 
Համաձայն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 

ու Ակադեմիայի միջև կնքված «Պետության կարիքների համար տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների և համայնքային ծառայողների վերապատրաստման 
ծառայությունների մատուցման պետական գնման» 25.01.2021թ. № ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-
2021/10Ծ-1 պայմանագրի՝ իրականացվել է ՀՀ մարզերի 522 համայնքների ղեկավարների 
և ավագանու անդամների վերապատրաստում (109 համայնքի ղեկավար և 413 ավագանու 
անդամ)։ 
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Նկար 2. ՀՀ մարզերի համայնքների ղեկավարների և ավագանու անդամների 

վերապատրաստում 
 

7. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների մասնագիտական 
վերապատրաստում 

Համաձայն «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի և Ակադեմիայի միջև կնքված 
24.03.2021թ. № ՆՅՈՒ-У116121 վճարովի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի՝ 2021 
թվականի մարտի 24-ին և 31-ին իրականացվել է «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի 
35 աշխատակցի մասնագիտական վերապատրաստում «Ուղևորների սպասարկման 
հաճախորդամետ մոտեցում» ծրագրով: 

 

8. Վճարովի կարճաժամկետ թեմատիկ վերապատրաստում 
Համաձայն Ակադեմիայի ռեկտորի 2021 թվականի հունվարի 21-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում կարճաժամկետ թեմատիկ 

Համայնքի ղեկավար 

Ավագանու անդամ 
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վերապատրաստումների ծրագրերի ցանկը և նախահաշիվը հաստատելու մասին» № 11-Ա 
հրամանի՝  

2021 թվականի փետրվարի 4-9-ը իրականացվել է 11 ունկնդրի վճարովի 
կարճաժամկետ թեմատիկ վերապատրաստում՝ Գնումների գործընթացի 
կազմակերպում ծրագրով (16 ժամ), 

2021 թվականի փետրվարի 22-ից մարտի 6-ն իրականացվել է 9 ունկնդրի վճարովի 
կարճաժամկետ թեմատիկ վերապատրաստում՝ Մարդկային ռեսուրսների 
կառավարում ծրագրով (36 ժամ):  

 
9.  «Հակակոռուպցիոն ակադեմիա» դասընթաց 

2020 թվականի սեպտեմբերի 15-ից 2021 թվականի մայիսի 26-ը «Հակակոռուպցիոն 
ակադեմիա» դասընթացին (1-ին թողարկում) մասնակցության արդյունքում ունեցել ենք 12 
շրջանավարտ (մասնակցել են պարտադիր և ընտրովի մոդուլներին):  

«Հակակոռուպցիոն ակադեմիա» դասընթացի տարբեր մոդուլներով (ընտրովի 
մոդուլներ) դասընթացին մասնակցել է 22 ունկնդիր:  

 Ութամսյա դասընթացի ընթացքում ներկայացվել են «Կոռուպցիայի ներածություն», 
«Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն և հաստատություններ», «Հանրային ծառայության 
բարեվարքության համակարգ», «Կոռուպցիայի համար պատասխանատվությունը», 
«Կոռուպցիան քաղաքական գործունեության մեջ», «Կոռուպցիան տնտեսական 
գործունեության մեջ» մոդուլները, որոնք ներառել են բազմաթիվ դասախոսություններ, 
սեմինարներ, բանավեճեր: Դրանց նպատակը ուսանողներին կոռուպցիայի, այն ծնող 
գործոնների, տեսակների, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական ոլորտներում 
կոռուպցիոն ռիսկերի, դրա հետևանքների, հակակոռուպցիոն քաղաքականության և 
հաստատությունների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիքակազմի և բարեվարքության, 
աշխարհում և Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի 
մասին բազմակողմանի գիտելիքներ տրամադրելն էր: 

Եվրասիական ակադեմիական հակակոռուպցիոն ցանցը մեկնարկել է ուսումնական 
այցերի շարք դեպի ցանցի ազգային կենտրոնները ներկայացնող երկրներ: Առաջին 
ուսումնական այցը կազմակերպվում է Մոլդովայում:  

Ուսումնական այցը հատուկ մշակվել է հակակոռուպցիոն ուսումնասիրությունների 
շրջանավարտների համար, որոնք կա՛մ մասնակցել են հակակոռուպցիոն դասընթացների, 
կա՛մ ավարտել են հակակոռուպցիոն ծրագրերը Ուկրաինայում, Վրաստանում, 
Ղրղզստանում, Հայաստանում և ցանկանում են բարելավել իրենց կարողությունները 
կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում։ 

Ուսումնական այցը տեղի կունենա 2022 թվականի հունվարի 17-21-ը: 
Դասընթացի և դրա բաղկացուցիչ մոդուլների ու թեմաների ընտրությունը հիմնվել է 

միջազգային փորձի և հայաստանյան իրողությունների վերլուծության վրա:  
 
2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ին մեկնարկել է «Հակակոռուպցիոն ակադեմիա» 

դասընթացի 2-րդ թողարկումը:  
 
«Հակակոռուպցիոն ակադեմիա» դասընթացի 1-ին՝ «Կոռուպցիայի ներածություն» 

մոդուլի դասավանդումն իրականացվել է 2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ից հոկտեմբերի 
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21-ը (30 մասնակից), 2-րդ՝ «Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն և հաստատություններ» 
մոդուլի դասավանդումը՝ 2021 թվականի հոկտեմբերի 25-ից նոյեմբերի 25-ը (24 
մասնակից), իսկ 5-րդ՝ «Կոռուպցիան քաղաքական գործունեության մեջ» մոդուլի 
դասավանդումը՝ 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 23-ը (29 մասնակից):  

 
«Ներգրավված քաղաքացի» քաղաքացիական կրթության դասընթաց 

 
Աշխատանքներ են տարվել Ընտրական համակարգերի միջազգային 

հաստատության հայաստանյան գրասենյակի («ԱՅ ԷՖ Ի ԷՍ-ի հայաստանյան 
մասնաճյուղ») հետ փոխըմբռնման հուշագիր կնքելու ուղղությամբ: Այս 
համագործակցության նպատակը Հայաստանում կրթության զարգացմանը աջակցելն է 
«Ներգրավված քաղաքացի» քաղաքացիական կրթության դասընթացի և այն 
գործողությունների միջոցով, որոնք ուղղված են դասախոսներին/դասավանդողներին և 
ուսանողներին Հայաստանում հասարակական կյանքի մասնակցության և քաղաքացիական 
պատասխանատվության վերաբերյալ իրազեկմանը և ուսուցման որակի բարելավմանը: 

 
ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

 
Որակի ներքին ապահովման գործընթացի փոխկապակցված բաղադրիչներն են՝ 
 որակի մշակույթի տարածմանը նպաստող կառավարման գործուն կառուցակարգերի 

ներդրումը, 
 հրապարակայնության, թափանցիկության, հաշվետվողականության ապահովումը1,  
 կրթական ծրագրերի և ուսումնաօժանդակ ծառայությունների իրականացման 

համար համապատասխան ռեսուրսների ապահովումը, 
 Ակադեմիայի ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքների բավարարմանն 

ուղղված գործընթացների շարունակական իրականացումը,  
 Ակադեմիայի որակի ներքին և արտաքին ապահովման կառուցակարգերի 

արդյունավետ գործադրումը և որակի շարունակական բարելավման մշակույթի խթանումը:  
Ակադեմիայի որակի ապահովման կենտրոնը հետևողականորեն շարունակել է 

աշխատանքները որակի ներքին ապահովման համակարգի զարգացման, դասավանդման 
որակի բարձրացման և մի շարք այլ ուղղություններով: 

2021 թվականին Ակադեմիայի որակի ապահովմանն ու շարունակական բարելավմանն 
ուղղված գործունեությունը բխել է Ակադեմիայի 2019-2024 թթ. ռազմավարական 
ծրագրում և դրանից բխող միջոցառումների ծրագրում նախանշված ռազմավարական 
խնդիրներից և համապատասխան գործողություններից, որոնց ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքների արդյունքները հակիրճ ներկայացված են ստորև։ 

 
Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթաց 

                                                 
1 Ակադեմիայի գործունեության բոլոր ոլորտները, այդ թվում` ուսումնական, գիտահետազոտական և 
վարչական, ենթակա են գնահատման և հաշվետվողականության: 
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Ակադեմիան 2021 թվականի մայիսի 12-ին «Մասնագիտական կրթության որակի 
ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ է ներկայացրել «Մասնագիտական 
կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» (ՈԱԱԿ) հիմնադրամի 
հավատարմագրման հանձնաժողովի 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 37 որոշումը 
վերանայելու մասին» դիմում-բողոք: 2021 թվականի հուլիսի 26-ին ՈԱԱԿ-ի և Ակադեմիայի 
միջև կնքված ծառայությունների վճարովի մատուցման N Բ-09/21 պայմանագրի, 
հավատարմագրման հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության ընթացակարգին 
համապատասխան՝ ձևավորվել է Բողոքարկման հանձնախումբ՝ Ակադեմիայի դիմում-
բողոքն ուսումնասիրելու և եզրակացություն տալու նպատակով:  

 «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ 
(ՈԱԱԿ) է ներկայացվել Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 
փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման գործողությունների` 
Ակադեմիայի կողմից հաստատված ծրագիրը և համապատասխան ժամանակացույցը 
(հաստատված է Ակադեմիայի 2021 թվականի հունիսի 25-ի գիտական խորհրդի նիստում, 
արձանագրություն N 11, Ակադեմիայի ռեկտորի 28.06.2021 թ. N 01/451 գրություն): 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի հունիսի 
30-ի N 978-Ն որոշմամբ հաստատված` «Հայաստանի Հանրապետությունում 
մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և 
դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման կարգի» 12.3-րդ կետի՝ 
«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ է 
ներկայացվել «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 
փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման մասին զեկույցը (88 էջ): 

2021 թվականի մայիսի 12-ի «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 
ազգային կենտրոն» հիմնադրամի հավատարմագրման հանձնաժողովի 2020 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 37 որոշումը վերանայելու մասին» դիմում-բողոքը քննելու շրջանակում 
«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ 
(ՈԱԱԿ) է ներկայացվել համապատասխան տեղեկություն (75 էջ): 

Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից շարունակաբար հավաքագրվում 
են տվյալներ, ինքնավերլուծություններ և հիմքեր՝ Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների ինքնավերլուծության զեկույցի պատրաստման նպատակով: 

 
2019-2024 թթ. ռազմավարական ծրագրից բխող միջոցառումների ծրագրի 

իրականացման գնահատում 
 
Ակադեմիայի 2019-2024 թվականների համապարփակ ռազմավարական ծրագիրը 

վերածվել է գործողությունների ծրագրի, որտեղ մանրամասն նկարագրված են 
յուրաքանչյուր ռազմավարական նպատակի համար ձեռնարկվելիք քայլերը, ինչպես նաև 
պատասխանատու անձանց ցանկը, ժամանակացույցը, ցուցանիշները, ձեռքբերումները և 
ֆինանսավորման աղբյուրները: Գործողությունների ծրագիրն ամրագրում է խնդիրներ և 
առաջարկում հստակ միջոցառումներ/քայլեր՝ փորձագիտական զեկույցում առկա որոշ 
խնդիրների լուծման ուղղությամբ: Այն հնարավորություն է տալիս վերահսկել 
Ռազմավարական ծրագրի իրականացումը, ինչպես նաև հիմք է հանդիսանում 
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կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից տարեկան կտրվածքով գործունեության 
պլանավորման համար:  

Նախանշված վեց նպատակների իրականացման համար Ակադեմիան պլանավորել է 
լուծել 47 խնդիր և իրականացնել 99 միջոցառում՝ նպատակաուղղված Ակադեմիայում 
որակյալ կրթության ապահովմանը, արդիական հետազոտությունների և 
նորարարությունների իրականացմանը, որակյալ ծառայությունների տրամադրմանը, 
ֆինանսական կայունությանն ու կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, 
Ակադեմիայի միջազգայնացմանը: 

Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում 
նշված թերությունների վերացման գործողությունների` Ակադեմիայի կողմից հաստատված 
ծրագրի և համապատասխան ժամանակացույցի 1-ին չափանիշի 4-րդ և 5-րդ կետերի 
կատարում. այն է՝ ապահովվել է Ռազմավարական ծրագրի նպատակների իրականացման 
2020-2024 թվականների գործողությունների ծրագրի կատարման ընթացքի նկատմամբ 
հսկողություն և հաշվետվությունների ներկայացում, ակտիվացել է շահակիցների 
մասնակցությունը Ակադեմիայի առաքելության, նպատակների և խնդիրների մշակման, 
իրականացման գնահատման և բարելավման գործընթացներին: 

Ռազմավարական ծրագրի և միջոցառումների ծրագրի առանձին նպատակների ու 
խնդիրների գնահատումը կատարվել է Ակադեմիայի 2019-2024 թվականների 
ռազմավարական ծրագրից բխող միջոցառումների ծրագրի 4.1.2-րդ ենթակետի դրույթների 
համաձայն։ 

Գնահատումը կատարվել է հետևյալ տվյալների ու տեղեկությունների հիման վրա. 
 ռազմավարական ծրագրի առանձին միջոցառումների իրականացման ընթացքի 

վերաբերյալ տեղեկություն, 
 Ակադեմիայի զարգացման ռազմավարական ծրագրի կատարման վերաբերյալ 

տեղեկություն՝ արտահայտված տոկոսներով, 
 տարբեր միջոցառումների չկատարման պատճառների վերաբերյալ տեղեկություն՝ 

հստակ հիմնավորմամբ:  
Ակադեմիայի 2019-2024 թվականների ռազմավարական ծրագրի և միջոցառումների 

ծրագրի արդյունքները գնահատելու հարցը քննարկվել է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 
նիստում և գնահատվել դրական (2021 թվականի գիտական խորհրդի նիստի № 4 
արձանագրություն, Ակադեմիայի 2019-2024 թվականների ռազմավարական ծրագրից 
բխող միջոցառումների ծրագրի 4.1.2-րդ ենթակետի ապահովում): Հաշվետվությունը 
գիտական խորհրդի նիստում ներկայացրել է Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավարը 
(հաշվետվության ծավալը՝ 58 էջ): 

 
Որակի մշակույթի տարածմանը նպաստող կառավարման գործուն 

կառուցակարգերի ներդրում 
 
Կրթության որակն ապահովելու համար Ակադեմիան պետք է վստահեցնի, որ ունի 

քաղաքականություն, ընթացակարգեր և կառուցակարգեր, որոնք նպատակաուղղված են 
ապահովելու և բարելավելու կրթության որակը:  

Կառավարման գործընթացի որակի ապահովման ներքոնշյալ փաստաթղթային հենքի 
ստեղծման շնորհիվ որոշակիորեն կանոնակարգվել են կառավարման գործընթացները, 
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մասնագիտական կրթական ծրագրերի և դասավանդման, ուսումնառության ու 
գնահատման, ինչպես նաև միջազգայնացման և սոցիալական համագործակցության 
որակը: 

Ուսումնասիրվել է ՀՀ բուհերի որակի ապահովման ներբուհական համակարգերն ու 
դրանց գործառումն ապահովող համապատասխան բաղադրիչները (քաղաքականություն, 
ընթացակարգեր, ներքին կանոնակարգեր և այլն)՝ լավագույն և առաջավոր փորձը վեր 
հանելու և դրա արդյունքների հիման վրա Ակադեմիայի որակի ներքին ապահովման 
համակարգը բարելավելու նպատակով: Լավագույն փորձի ներդրման գործընթացները 
շարունակական բնույթ են կրում: Որակի ապահովման ոլորտի համեմատական 
վերլուծության (բենչմարքինգ) համար հիմք են հանդիսացել՝ 

- բուհերի զարգացման ռազմավարական ծրագրերը, 
- բուհերի տարեկան հաշվետվությունները, 
- բուհերի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման վերաբերյալ տվյալները, 
- բուհերի որակի ներքին ապահովման համակարգերն ու քաղաքականությունները, 

դրանց փաստաթղթային հենքերը (ընթացակարգեր, կանոնակարգեր և այլն), 
- բուհերի որակի ներքին ապահովման պատասխանատու ստորաբաժանումների 

գործառութային շրջանակները, 
- որակի ապահովման ոլորտում բուհերի գործունեության առանցքային ցուցանիշները 

(ԳԱՑ-երը): 
 
Մշակվել և հաստատվել են հետևյալ փաստաթղթերը. 
1. Ակադեմիայի միջազգայնացման հայեցակարգը (հաստատվել է Ակադեմիայի 

գիտական խորհրդի 2021 թվականի հունվարի 29-ի նիստում): Հայեցակարգի ընդունման 
անհրաժեշտությունը բխում է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 
28-ի որոշմամբ (արձանագրություն N 2) և ռեկտորի 2020 թվականի մարտի 2-ի N 51/1-Ա 
հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 
Ակադեմիայի 2019-2024 թվականների ռազմավարական ծրագրից բխող միջոցառումների 
ծրագրի 6.1-րդ կետի 6.1.1-րդ ենթակետի պահանջից: 

2. Ակադեմիայում լրացուցիչ մասնագիտական կրթության համակարգի զարգացման 
ռազմավարության հայեցակարգը 2021-2025 թթ. (հաստատվել է Ակադեմիայի գիտական 
խորհրդի 2021 թվականի ապրիլի 30-ի նիստում): Հայեցակարգի ընդունման 
անհրաժեշտությունը բխում է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 
28-ի որոշմամբ (արձանագրություն N 2) և ռեկտորի 2020 թվականի մարտի 2-ի N 51/1-Ա 
հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 
Ակադեմիայի 2019-2024 թվականների ռազմավարական ծրագրից բխող միջոցառումների 
ծրագրի 2.2-րդ կետի 2.2.1-րդ ենթակետի պահանջից: 

3. Ակադեմիայի ռեկտորատի աշխատակարգը (հաստատվել է Ակադեմիայի 
գիտական խորհրդի 2021 թվականի ապրիլի 30-ի նիստում) 

4.  «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում 
մագիստրատուրայի ընդունելության կազմակերպման կարգը» և «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում մագիստրատուրայի 
ընդունելության քննության և հարցազրույցի անցկացման կարգը» (հաստատվել են 
Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2021 թվականի մայիսի 17-ի նիստում) 
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5. Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում 
նշված թերությունների վերացման գործողությունների` Ակադեմիայի կողմից 
հաստատված ծրագիրը և համապատասխան ժամանակացույցը (հաստատվել է 
Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2021 թվականի հունիսի 25-ի նիստում) 

6. Ակադեմիայի ռեկտորի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ներքին կարգապահական 
կանոնները հաստատելու մասին» № 21-Լ հրամանում փոփոխությունները և լրացումներ 
կատարելու մասին (հաստատվել է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2021 թվականի 
սեպտեմբերի 27-ի նիստում) 

7. «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի ընտրության կանոնակարգը 
(հաստատվել է Խորհրդի 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ի № 3 որոշմամբ)  

8. «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում գիտական կադրերի որակավորման 
չափանիշները և տարակարգերը» և «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական 
աշխատողների ատեստավորման անցկացման կարգը» (հաստատվել են Ակադեմիայի 
գիտական խորհրդի 2021 թվականի հոկտեմբերի 28-ի նիստում) 

9. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հայեցակարգը (հաստատվել է 
Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ի նիստում): 
Հայեցակարգի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 
2020 թվականի փետրվարի 28-ի որոշմամբ (արձանագրություն N 2), ռեկտորի 2020 
թվականի մարտի 2-ի N 51/1-Ա հրամանով հաստատված «Հայաստանի 
Հանրապետության պետական կառավարման Ակադեմիայի 2019-2024 թվականների 
ռազմավարական ծրագրից բխող միջոցառումների ծրագրի 4.2-րդ կետի 4.2.1-րդ 
ենթակետի և Ակադեմիայի 2021 թվականի հունիսի 25-ի գիտական խորհրդի որոշմամբ 
(արձանագրություն N 11) Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 
փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման գործողությունների` 
Ակադեմիայի կողմից հաստատված ծրագրի և համապատասխան ժամանակացույցի 
պահանջից (2-րդ չափանիշի 1-ին կետ):  

 
 Լրամշակվել և հստակեցվել են կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
կանոնադրությունները, պաշտոնների անձնագրերը (աշխատողների գործառույթները, 
լիազորություններն ու պարտականությունները):  

Որակի ապահովման կենտրոնը նախաձեռնել է բենչմարքինգի կառուցակարգերի և 
մեթոդաբանության կիրառումը «Վարքագծի կանոնագրքի» բարելավված տարբերակն 
ունենալու և միջոցառման 4.7.1.-րդ դրույթը ապահովելու համար․ այն է՝ «Բարեվարքության 
և ակադեմիական մնայուն արժեքների պահպանման ու զարգացման քաղաքականության 
մշակում և ներդրում»: 

Ակադեմիան կարևորում է շահառուների մասնակցությունը «Վարքագծի կանոնագրքի» 
վերանայման և նոր դրույթներով համալրելու գործին: Այդ նպատակով Ակադեմիայի որակի 
ապահովման կենտրոնն անցկացրել է հարցում՝ համոզված լինելով, որ հարցման 
արդյունքները մեծապես կօգնեն վարքագծի նոր կանոնագրքի կազմման աշխատանքին: 
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Ակադեմիայում մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում առկա իրավիճակի 
վերաբերյալ Ակադեմիայի անձնակազմի և ուսանողների շրջանում անցկացված 
հարցումները տեղեկատվության աղբյուր են և մեծապես կնպաստեն վարքագծի 
կանոնագրքի ու գործիքակազմի լրամշակմանը: 

Հարցման արդյունքները տե՛ս Ուսանողների և աշխատողների շրջանում անցկացված 
«Վարքագծի կանոնագիրքը ակադեմիական միջավայրում» հարցման 
արդյունքների մասին հաշվետվություն, https://paara.am/wp-
content/uploads/2012/10/վարքագիծ.pdf: 

Կարևորելով բուհերի կառավարման կառուցվածքում էթիկական օրենսգրքի՝ որպես 
ցանկացած կրթական հաստատության կորպորատիվ մշակույթի ձևավորման համար 
անհրաժեշտ հիմնարար փաստաթղթի մշակման ու ներդրման անհրաժեշտությունը՝ 
ուսումնասիրվել են մի շարք բուհերի բարեվարքության կանոնագրքեր2: 

 
Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկում 

 
Ակադեմիայի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 2021 թվականի 

սեպտեմբերի 9-ի N 211-Ա հրամանի համաձայն՝ սկսվել է կրթական ծրագրերի 
մշտադիտարկման գործընթաց: Հիմք ընդունելով ռեկտորի 2020 թվականի ապրիլի 30-ի 
№ 80-Ա հրամանով հաստատված՝ «Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման կարգի» 5-րդ 
կետը՝ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 2021 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 211-
Ա հրամանով հաստատվել է մշտադիտարկման ենթակա կրթական ծրագրերի ցանկը և 
դրանք մշտադիտարկելու ժամանակացույցը: 
 

«Կյանքի որակ և կրթության որակ» խորագրով առցանց հանդիպում 
 
Նոյեմբերի 11-ին միջազգային հանրությունը նշում է Որակի համաշխարհային օրը։ Այդ 

առիթով Ակադեմիայում կազմակերպվել էր առցանց հանդիպում՝ «Կյանքի որակ և 
կրթության որակ» խորագրով (https://paara.am/krtutyan-voraki-barelavumy-mrtsunak/): 
Հանդիպմանը մասնակցել են Ակադեմիայի չորս տասնյակից ավելի աշխատողներ, 
դասախոսներ, մագիստրանտներ, ասպիրանտներ ու հայցորդներ: Միջոցառման նպատակը 
Ակադեմիայում աշխատանքային միջավայրի բարելավումն էր, ինչպես նաև կրթության 
որակի ապահովման գործընթացներում ակադեմիականների մասնակցությունն ու 
ներգրավվածությունը խթանելը: 

 

                                                 
2 Stanford University Code of Conduct, https://adminguide.stanford.edu/chapter-1/subchapter-1/policy-1-1-1., 
HOWARD UNIVERSITY CODE OF ETHICS AND CONDUCT, http://www.howard.edu/policy/codeofethics.pdf,  
Harvard Honor Code. URL: https://honor.fas.harvard.edu/honor-code 
Кодекс этики научно-педагогического работника НИУ ВШЭ, 2020 г. 
https://www.hse.ru/our/news/357670900.html, 
Кодекс этики обучающихся НИУ ВШЭ, 2020 г. https://www.hse.ru/our/news/424081845.html 
American University of Armenia, Student Code of Conduct, Faculty Code of Conduct, Competence of the Ethics and 
Grievance Committee.  
 

https://paara.am/wp-content/uploads/2012/10/%D5%BE%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/10/%D5%BE%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/10/%D5%BE%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/10/%D5%BE%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/10/%D5%BE%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE.pdf
https://paara.am/krtutyan-voraki-barelavumy-mrtsunak/
https://adminguide.stanford.edu/chapter-1/subchapter-1/policy-1-1-1
http://www.howard.edu/policy/codeofethics.pdf
https://honor.fas.harvard.edu/honor-code
https://www.hse.ru/our/news/357670900.html
https://www.hse.ru/our/news/424081845.html
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Ստանդարտացմանն ու չափագիտությանն առնչվող սեմինար առցանց հարթակում 

Նոյեմբերի 3-ին «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ն 
և Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպությունը (ԻՍՕ) համատեղ անցկացրին 
միջազգային սեմինար՝ «Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպությունը (ԻՍՕ) և 
նրա դերը համալսարանների ուսանողների կյանքն ավելի ապահով, հեշտ և լավը 
դարձնելու գործում» թեմայով (https://paara.am/standartatsmann-u-chapagitutyann-
arnchvox/): Ակադեմիայի որակի ապահովման կենտրոնի նախաձեռնությամբ առցանց 
հարթակում սեմինարի աշխատանքին մասնակցելու հնարավորություն ունեցան նաև 
Ակադեմիայի աշխատակիցներն ու ուսանողները։ 

Սեմինարը վարում էր Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության (ԻՍՕ) 
ԴԵՎԿՈ կոմիտեի նախագահ, դոկտոր Մոջդե Ռ. Թաբարին: Տիկին Թաբարին 
հանգամանալից ներկայացրեց ԻՍՕ-ի կայացման, որակի չափանիշների ներդրման 
բավական բարդ գործընթացը։  

 
Շահառուների և շահակիցների կարիքների վերհանման և մատուցված կրթական 

ու այլ ծառայություններից նրանց բավարարվածության աստիճանի գնահատման 
նպատակով իրականացված ուսումնասիրություններ 

 
Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրով պլանավորվել և իրականացվում է ներքին և 

արտաքին շահակիցների կարիքների բավարարմանն ուղղված գործունեություն։ Այն հստակ 
արտացոլված է հիմնական ծրագրային փաստաթղթում և 2019-2024 թթ. ռազմավարական 
ծրագրից բխող միջոցառումների ծրագրում։ 

Կրթության որակի խնդիրների բացահայտման և մատուցվող ծառայություններից 
բավարարվածության աստիճանը գնահատելու նպատակով իրականացվում են հարցումներ 
(սոցիոլոգիական հարցում մագիստրանտների շրջանում՝ դասախոսներից և ուսուցանվող 
դասընթացներից բավարարվածության աստիճանը գնահատելու համար, 
շրջանավարտների շրջանում հարցումներ և այլն) բոլոր կրթական ծրագրերով սովորող 
ուսանողների շրջանում (առկա, հեռակա և հեռավար ուսուցման համակարգերում)։ 
Հարցումների արդյունքներն ամփոփվում են Որակի ապահովման կենտրոնի կողմից, 
քննարկվում գիտական խորհրդի ու ամբիոնների նիստերում և ներկայացվում առանցքային 
շահակիցներին: Հարցումների արդյունքները հիմք են հանդիսանում դասախոսների հետ 
պայմանագրեր կնքելու համար: 

1. 2020-2021 թթ. ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում ուսանողների 
շրջանում անցկացված հարցում (առկա ուսուցում) 

2. 2020-2021 թթ. ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում ուսանողների 
շրջանում անցկացված հարցում (հեռավար ուսուցում) 

3. 2020-2021 թթ. ուսումնական տարվա շրջանավարտների շրջանում անցկացված 
հարցում (առկա ուսուցում) 

4. 2020-2021 թթ. ուսումնական տարվա շրջանավարտների շրջանում անցկացված 
հարցում (հեռակա ուսուցում) 

5. 2020-2021 թթ. ուսումնական տարվա շրջանավարտների շրջանում անցկացված 
հարցում (հեռավար ուսուցում) 

https://paara.am/standartatsmann-u-chapagitutyann-arnchvox/
https://paara.am/standartatsmann-u-chapagitutyann-arnchvox/


20 

6. 2021-2022 թթ. ուսումնական տարվա առկա ուսուցման դիմորդների շրջանում 
անցկացված հարցում  

7. 2021 թվականին դասախոսների շրջանում անցկացված հարցում 
8. 2020-2021 թթ. հեռակա ուսուցման համակարգում ուսումնառության 

արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողների շրջանում անցկացված հարցում 
9. Ուսանողների և աշխատողների շրջանում անցկացված «Վարքագծի կանոնագիրքը 

ակադեմիական միջավայրում» հարցման արդյունքների 
մասին հաշվետվություն, https://paara.am/wp-content/uploads/2012/10/վարքագիծ.pdf 

10. 2020-2021 թթ. ուս. տարվա մասնագիտական պրակտիկային մասնակցած 
ուսանողների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքների մասին հաշվետվություն, 
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/10պրակտիկա.pdf  

11. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների (նախագահներ և անդամներ) 
մասնակցություն որակի ապահովման կենտրոնի կողմից կազմակերպված հարցմանը 

12. Ակադեմիայի ասպիրանտուրայում ուսումնառությունից բավարարվածությունը 
հետազոտելու նպատակով անցկացված հարցում 

 
Գնահատման արդյունքները ներկայացվում են յուրաքանչյուր դասախոսի (դասընթացի) 

համար հաշվարկված գնահատականների միջին թվաբանականով: 
Գրեթե բոլոր դասախոսների գնահատականները միջինից բարձր են: 
Վերլուծության արդյունքները ղեկավար կազմի կողմից կարող են օգտագործվել որպես 

հիմք՝ պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքային պայմանագրի վերակնքման, 
երկարաձգման կամ լուծման ժամանակ, դասախոսական կազմի նյութական և բարոյական 
աջակցության համար, ինչպես նաև կադրերի վերապատրաստման միջոցառումներ 
կազմակերպելիս: 

Ուսանողական հարցման արդյունքները Որակի ապահովման կենտրոնը ներկայացնում 
է համապատասխան ամբիոն, իսկ յուրաքանչյուր առանձին դասընթացի գնահատման 
արդյունքները տրամադրվում են համապատասխան դասախոսին էլեկտրոնային փոստով: 
Ահրաժեշտության դեպքում հարցման արդյունքները ներկայացվում են նաև այլ 
ստորաբաժանումներ: Ուսանողների շրջանում կատարված հարցման արդյունքները 
քննարկվում են համապատասխան ամբիոնում: Ուսանողների գրավոր կարծիքները 
քննարկվում են ամբիոնի նիստում: 

Ուսանողական հարցման արդյունքներն օգտագործվում են՝  
• աջակցելու դասախոսներին՝ վերլուծելու, զարգացնելու իրենց դասավանդման 

մոտեցումները և կիրառվող մեթոդներն ու գործիքները,  
• դասախոսների պաշտոնակալման, առաջխաղացման և խրախուսման նպատակով: 

 
Ակադեմիայի 27-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ 

«Լավագույն դասախոս» և «Ամենաարհեստավարժ դասախոս» կոչումների 
հասցեատերերը որոշվել էին ուսանողների շրջանում կատարված հարցախույզի 
արդյունքում: 

 
Որակի ապահովման կենտրոնը ներկայումս իրականացնում է հարցումներ՝ 
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- 2021-2022 թթ. ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում ուսանողների շրջանում 
(առկա, հեռակա և հեռավար)՝ դասախոսի և դասընթացի որակից ուսանողների 
բավարարվածությունը գնահատելու, 

- հեռակա ուսուցմամբ 3-րդ կուրսի ուսանողների շրջանում՝ Ակադեմիայի կողմից 
կազմակերպվող պրակտիկայի արդյունավետությունը պարզելու և ուսանողների 
գոհունակության աստիճանը բացահայտելու նպատակով:  
 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆ 

 
Ակադեմիան ունի ասպիրանտուրա իրականացնելու իրավունք հետևյալ 

մասնագիտությունների գծով՝ 
ԺԲ.00.02- Հանրային իրավունք 
Ը.00.02- Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում 
ԻԳ .00.02- Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ 
ԺԹ.00.01- Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի 
հոգեբանություն 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ Ակադեմիան ունի 23 ասպիրանտ (առկա՝ 
16, հեռակա՝ 7), 20 հայցորդ և 1 դոկտորանտ։ 

 
 
Նկար 3. Ակադեմիայի բարձրագույն կրթության 3-րդ աստիճանում սովորողների 

թիվը՝ ըստ տարեթվերի 
 

2021 թ. հունվարին կազմակերպվել է 2020-2021 ուսումնական տարվա առաջին տարվա 
առկա և հեռակա ուսուցման ասպիրանտների «օտար լեզու», «տեղեկատվական և կրթական 
նոր տեխնոլոգիաներ» առարկաների դասընթացները։ 

2021 թ. փետրվարին կազմակերպվել է 2020-2021 ուսումնական տարվա առաջին 
տարվա առկա և հեռակա ուսուցման ասպիրանտների «օտար լեզու», «տեղեկատվական և 
կրթական նոր տեխնոլոգիաներ» առարկաների քննությունները։ 
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2021 թ. հունիսին կազմակերպվել է ասպիրանտուրայի առկա ուսուցման անվճար և 
վճարովի տեղերի ընդունելություն, որի արդյունքում ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք» 
մասնագիտությամբ մեկ ասպիրանտ ընդունվել է անվճար հիմունքով, ԻԳ.00.02 
«Քաղաքական գործընթացներ և ինստիտուտներ» մասնագիտությամբ՝ մեկ ասպիրանտ 
վճարովի հիմունքով։ 

2021 թ. հունիսին կազմակերպվել է գարնանային որակավորման քննությունները և 
ստուգարք։ 

 

Առարկայի անվանում 

Գնահատականներ 

գերա-
զանց լավ բավա-

րար 
անբա-
վարար 

չի 
ներկա-
յացել 

Օտար լեզու 4 0 0 0 0 
ԺԲ.00.02 «Հանրային 
իրավունք» 0 0 0 1 0 

ԺԹ.00.01 «Հոգեբանության 
տեսություն և պատմություն» 0 2 1 0 1 

ԻԳ.00.02 «Քաղաքական 
գործընթացներ և 
ինստիտուտներ» 

1 0 0 0 0 

«Քաղաքական գործընթացներ 
և ինստիտուտներ» լրացուցիչ 1 0 0 0 0 

Ինֆորմատիկա 
Ստուգված Չստուգված 

2 1 

 
2021 թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կազմակերպվել է ասպիրանտուրայի հեռակա 

ուսուցման վճարովի տեղերի ընդունելություն, որի արդյունքում Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա 
ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ ընդունվել է մեկ 
ասպիրանտ վճարովի հիմունքով։ 

2021 թ. նոյեմբերին Ակադեմիայի ամբիոնների հետ համատեղ վերանայվել են 2021-2022 
և 2020-2021 ուս. տարիների ուսումնական պլանները, որոնք հաստատվել են Ակադեմիայի 
գիտական խորհրդի նիստում։ 

2021 թ. նոյեմբերին կազմվել է 2021-2022 ուսումնական տարվա ժամանակացույցը և 
հաստատվել Ակադեմիայի գիտական խորհրդի նիստում։ 

2021 թ. դեկտեմբերին կազմակերպվել են գարնանային որակավորման քննությունները 
և ստուգարք։ 

Առարկայի անվանում 
Գնահատականներ 

գերա-
զանց լավ բավա-

րար 
անբավա-

րար 
Օտար լեզու 6 0 0 0 
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա 2 0 0 0 
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Առարկայի անվանում 
Գնահատականներ 

գերա-
զանց լավ բավա-

րար 
անբավա-

րար 
ոլորտների տնտեսագիտու-
թյուն և կառավարում» 
ԺԹ.00.01 «Հոգեբանության 
տեսություն և պատմություն» 1 1 0 0 

ԻԳ.00.02 «Քաղաքական 
գործընթացներ և 
ինստիտուտներ» 

1 0 0 0 

Ինֆորմատիկա 
Ստուգված Չստուգված 

3 2 

 
2021 թ. դեկտեմբերի 6-ից մեկնարկել են 2021-2022 ուս. տարվա ուսումնական պլանով 

և ժամանակացույցով նախատեսված լսարանային պարապմունքները, որոնք ավարտվել են 
2021 թ. դեկտեմբերի 30-ին։ 

 
Ակադեմիան, որպես առաջատար կազմակերպություն, կարծիք է տվել 

դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների վերաբերյալ:  
Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները որպես 

պաշտոնական ընդդիմախոսներ են հանդես եկել թեկնածուական ատենախոսությունների 
պաշտպանության ժամանակ: 

 
2021 թվականին տեղի է ունեցել Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 20 նիստ, որոնց 

ընթացքում քննարկվել և ընդունվել են Ակադեմիայի գիտական, կրթական, վարչական և 
գործունեության այլ ձևերին վերաբերող որոշումներ։  

 
Գիտական խորհրդի երաշխավորմանն են ներկայացվել հետևյալ գիտական 

թեմաները․ 
1) ՀՀ ԿԳՄՍ ԳԿ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 

(թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների մրցույթին «Կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի արդի իրավական միջոցները և հակակոռուպցիոն ռազմավարական 
ուղղությունները պետական ծառայության համակարգում» վերտառությամբ գիտական 
թեման 

2) ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների 
մրցույթին «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ․նոր մարտահրավերներ և նոր հնարավորություններ 
Հայաստանի համար» վերտառությամբ գիտական թեման  

3) ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների 
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մրցույթին «Ժամանակակից կառավարչի ստեղծարարության հոգեբանական 
ուսումնասիրություն» վերտառությամբ գիտական թեման  

4) ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների 
մրցույթին «Կոգնիտիվ հետազոտությունների կենտրոն» վերտառությամբ գիտական թեման:  

 
Գիտական խորհրդի կողմից մեկ դոցենտի կոչում է շնորհվել Կառավարման ամբիոնի 

դասախոս Գայանե Թովմասյանին՝ «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ:  
Գիտական խորհրդի կողմից տպագրության են երաշխավորվել երեք մենագրություն, 

որոնցից մեկը՝ կոլեկտիվ.  
1. «Գունավոր հեղափոխություն. տեսություն և տեխնոլոգիաներ» վերտառությամբ 

մենագրություն (հեղինակներ՝ Մարիամ Մարգարյան, Մերի Մարգարյան, Լուսինե 
Նիկողոսյան) 

2. «Զբոսաշրջությունը Հայաստանում. ներկա վիճակը և զարգացման 
հնարավորությունները» վերտառությամբ մենագրություն (հեղինակ՝ Գայանե Թովմասյան)  

3. «Անձի ստեղծարարության բացահայտման և դրսևորման 
առանձնահատկությունները» վերտառությամբ մենագրություն (հեղինակ՝ Սոնա Հրայրի 
Պողոսյան)  
 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման 
ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրեր «Հումանիտար 
հետազոտությունների կենտրոն» ծրագրի շրջանակում («Կառավարչական 
գործունեության հոգեբանություն» գիտահետազոտական լաբորատորիա, 

«Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն»,  
«Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն») 

 
Ընդհանուր առմամբ, նշված ծրագրերի շրջանակում հրատարակվել է 12 գիտական 

հոդված, գիտական աշխատողները հանդես են եկել դասախոսություններով, ինչպես նաև 
30-ից ավելի զեկուցումներով միջազգային և տեղական գիտաժողովներում, 
համաժողովներում, ֆորումներում և սեմինարներում: 

Թվարկենք դրանցից մի քանիսը. 
 Ամենամյա «Պրիմակովյան լսումներ» համաժողով և «Ինտեգրման գործընթացները 

Եվրասիական տարածքում. միտումներ, խնդիրներ, հեռանկարներ» կլոր սեղան-
գիտաժողով ՌԴ ԳԱ Համաշխարհային տնտեսության և միջազգային հարաբերությունների 
ինստիտուտի (ИМЭМО РАН), ՌԴ, Մոսկվա, 
 9-րդ մոսկվյան միջազգային անվտանգության համաժողով (IX Moscow Conference 

on International Security), ՌԴ, Մոսկվա, 
 «Արդարադատության ոլորտի բարեփոխումները․ հայացք ընտրությունների 

տեսանկյունից» հայ-վրացական սեմինար՝ Նիդեռլանդների թագավորության ու «Բազմազգ 
Վրաստան» ՀԿ-ի կողմից, Վրաստան, ք. Թբիլիսի, 
 «Гуманитарное сотрудничество и молодежная дипломатия ЕС-ЕАЭС в период 

пандемии Covid-19: новые практики, риски и тенденции» խորագրով համաժողով, 
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Վոլգոգրադի պետական համալսարանի Հանրային դիվանագիտության կենտրոն, ՌԴ, ք. 
Վոլգոգրադ, 
 «Տարածաշրջանային համագործակցությունը՝ որպես քայլ դեպի խաղաղություն 

Հարավային Կովկասում» խորագրով համատեղ համաժողով, Վրաստանի ԱԳՆ-ին կից Լ. 
Միկելաձեի անվան վերապատրաստման ու վերլուծական կենտրոն և ԵՄ-ի LINKS 
հետազոտական կենտրոն, Վրաստան, Կախեթիայի շրջան, 
 Համագործակցություն հանուն խաղաղության կոնսորցիումի (“PfP Consortium of 

Defense Academies and Securities Studies Institutes”) Հարավկովկասյան կայունություն 
աշխատանքային խմբի 22-րդ նիստ, Ավստրիա, ք. Ռայխենաու, 
 VII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

психологического сопровождения профессиональной и учебно-профессиональной 
деятельности», пленарный доклад, ,,Психологические основы и особенности учебно-
профессиональной деятельности’’, 
 II Международная научно-практическая конференция “Проблема психологического 

здоровья и развития субъектов учебной и профессиональной деятельности”, 
пленарный доклад, “Психологические проблемы профессионального образования в высшей 
школе”. Белгородский государственный научно-исследовательский университет, г Белгород, 
 Международная научно-практическая конференция “Формирование здорового 

образа“, “Психологические особенности безопасности профессиональной деятельности”, 
Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна, 
 Международная научно-практическая конференция “Кадровый потенциал 

инновационного развития промышленного комплекса Российской федерации”, 
“Психологическое сопровождение подготовки современного специалиста”, МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, г. Москва. 
 Научный семинар “Психология профессиональной деятельности” (к 90-летию со 

дня рождения профессора В. А. Бодрова), “Личность профессора В. А.Бодрова”, Институт 
психологии РАН, г.Москва. 
 Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 8-րդ 

միջազգային գիտաժողով, 
 The International Scientific Conference “Ethical values in today’s society. New 

challenges and trends”, Transilvania University of Brasov, 
 «Горчаковские чтения», Северо-Западный институт управления федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, научно-практическая конференции по вопросам государственного 
управления и общественного развития, “Профессиональное развитие гражданских служащих 
Республики Армения” և այլն: 
 

 «Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գիտահետազոտական 
լաբորատորիա 

 
Ժամանակակից պայմաններում կառավարման ոլորտի մասնագետների առջև 

կառավարչական գործունեության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված 
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գործնական միջոցների և ռազմավարությունների մշակման հստակ պահանջներ են դրվում: 
Այս համատեքստում հոգեբանական տեսանկյունից հիմնաքարային է համարվում կադրային 
քաղաքականությունը, մասնագետի անձնային և մասնագիտական հոգեբանական 
առանձնահատկությունները: Կադրային քաղաքականությունը, որը գործունեության 
արդյունավետության երաշխիք է, հիմնականում հենվում է մասնագիտական հոգեբանական 
ընտրության վրա:  

«Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գիտահետազոտական 
լաբորատորիայի կողմից 2021 թվականին իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 
 Շարունակվել են կառավարչական հոգեբանական որակների զարգացման 

արդյունավետությունը չափող թեստային և այլ մեթոդիկաների ստեղծման ու մշակման 
(ադապտացման) աշխատանքները: 
 Մշակվել է կառավարիչների մասնագիտական կարևոր հոգեբանական որակների 

գնահատման հոգեբանական մեթոդիկա՝ հետազոտության ռազմավարություն և 
հետազոտական մոտեցում: Չորս մասնագիտությունների համար առանձնացվել են 
հոգեբանական որակները և կազմվել են դրանց մեթոդական փաթեթները:  
 Իրականացվել է տարբեր ոլորտների կառավարիչների հոգեբանական ընտրություն՝ 

կիրառելով յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտի համար մշակված մեթոդական 
փաթեթները: 

 
 «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն» ծրագիր  

Ուսումնասիրվել են տարածաշրջանում ՀՀ-ի համար հետաքրքրություն ներկայացնող 
երկրներում (առաջին հերթին՝ անմիջական հարևան երկրներում) ընթացող 
հասարակական, տնտեսական, գիտակրթական, քաղաքական գործընթացները։ 

Կենտրոնն իր գործունեության ընթացքում հետազոտություններ է իրականացրել մի 
քանի արդիական խնդիրների վերաբերյալ։ Այսպես. 

• Հասարակական-քաղաքական, ռազմական, տնտեսական զարգացումները 
տարածաշրջանում և դրանց ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության վրա, 

• Տարածաշրջանային տրանսպորտային և լոգիստիկ նախագծերը՝ որպես 
մարտահրավերներ և հնարավորություններ, 

• Տարածաշրջանային ինտեգրացիոն գործընթացները և դրանց տնտեսական ու 
հասարակական բաղադրիչները, 

• Գիտական և կրթական գործընթացները տարածաշրջանում։ Հայաստանը և նրա 
հնարավոր դերը տարածաշրջանային գիտական համագործակցության զարգացման 
ոլորտում, 

• Հասարակական, տնտեսական և գիտական նորարարությունների 
տարածաշրջանային փորձի ուսումնասիրություն։ Հնարավորություններ և 
մարտահրավերներ Հայաստանի համար, 

• Կրթություն – գիտություն – ինովացիոն կազմակերպություն – արտադրություն կապի 
միջազգային փորձի և Հայաստանում կիրառելիության հնարավորության 
ուսումնասիրություն, 

• Միջազգային և միջպետական համատեղ ծրագրերի իրականացման, ռեսուրսների 
ներգրավման, գիտական ու գիտաարտադրական կենտրոնների ստեղծման 
հնարավորությունների ուսումնասիրություն։ 
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Կենտրոնի աշխատակիցները հանդես են եկել յոթ տասնյակից ավելի 

հարցազրույցներով ու մամուլի ասուլիսներով։ 
 

 «Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն» ծրագիր 
 

• Ուսումնասիրվել է գիտության կառավարման ոլորտի միջազգային փորձը:  
• Գիտության ոլորտի կառավարման հետագա բարելավման և արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով իրականացվել է գիտության կառավարման ոլորտի 
մասնագետների գործառույթների ճշգրտում:  

• Կատարվել է գիտական աշխատողների աշխատանքային հարաբերությունների 
իրավական կարգավորման առանձնահատկությունների բացահայտում, առանձնացվել է 
արդյունավետ գործունեության համար գիտական աշխատողի համար անհրաժեշտ 
իրավունքների և ազատությունների ցանկ:  

• Իրականացվել է «ՀՀ-ում կորոնավիրուսով պայմանավորված արտակարգ 
իրավիճակի պայմաններում գիտակրթական հաստատությունների աշխատողների 
սոցիալ-տնտեսական խնդիրների և աշխատանքային գործառույթների 
դժվարությունների բացահայտման վերաբերյալ» հետազոտությունը:  

ՀՀ-ում և, ընդհանրապես, աշխարհում տիրող արտակարգ իրավիճակը, 
պայմանավորված COVID-19 համաճարակով, իր ուղղակի ազդեցությունն է թողնում 
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների, այդ թվում՝ կրթության կազմակերպման 
աշխատանքների իրականացման վրա: Հետազոտության նպատակն է եղել՝  

• բացահայտել արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված կրթական 
գործընթացների կազմակերպման դժվարությունները, 

• մշակել միջոցառումներ՝ ուղղված առցանց դասավանդման գործընթացի 
արդյունքում կրթության որակի հետագա բարելավմանը:  

Հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են. տե՛ս «Հայաստանի 
Հանրապետությունում գիտակրթական կազմակերպությունների աշխատողների 
աշխատանքային գործառույթների վրա ՀՀ-ում տիրող արտակարգ իրավիճակի 
ազդեցության ուսումնասիրություն» հետազոտության հաշվետվություն, https://paara.am/wp-
content/uploads/2017/07/հետզոտ.pdf:  
 

Ղեկավարվելով «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով, Հայաստանի 
Հանրապետության Կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության գիտական կազմակերպություններում գիտական կադրերի 
որակավորման կարգը և գնահատման չափանիշները հաստատելու մասին» N 935 որոշման, 
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի 
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման կարգը 
հաստատելու մասին» N 1121-Լ որոշման դրույթներով՝ մշակվել են հետևյալ նախագծերը. 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունում գիտական կադրերի որակավորման չափանիշները և 
տարակարգերը», 

https://paara.am/wp-content/uploads/2017/07/հետզոտ.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2017/07/հետզոտ.pdf
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«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության գիտական աշխատողների ատեստավորման 
անցկացման կարգը»: 

 
 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 
ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաներ  

 
 «Խարիզմատիկ առաջնորդությունը Արևելքի ժամանակակից քաղաքական 
մշակույթներում (մարդաբանական ասպեկտ)» գիտական թեմա, 2021-2023 թթ.  

 
«Խարիզմատիկ առաջնորդությունը Արևելքի ժամանակակից քաղաքական 

մշակույթներում (մարդաբանական ասպեկտ)» թեմայով հետազոտական ծրագրի նպատակն 
է համակողմանիորեն ուսումնասիրել խարիզմատիկ առաջնորդության խնդիրը և 
առանձնահատկությունները ՀՀ և հարևան երկրներում (Իրանի Իսլամական 
Հանրապետություն, Ադրբեջանի Հանրապետություն, Թուրքիա) ընթացող քաղաքական- 
մշակութային գործընթացների ծիրում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով խնդրի 
ուսումնասիրության մեթոդաբանական այն նորարարություններին, որոնք վերջին 
տարիներին ձեռք են բերվել սոցիալ-քաղաքական մարդաբանության ոլորտում։ 
 

 «Ժամանակակից կառավարչի ստեղծարարության հոգեբանական 
ուսումնասիրություն» գիտական թեմա, 2021-2024 թթ. 

 
Այսօր կառավարչական գործունեության մեջ մասնագետի պատրաստման հիմնահարցը 

պահանջում է կատարելագործում, ինչը ենթադրում է այնպիսի մասնագետների 
պատրաստում, որոնք կարող են դիմակայել ժամանակակից մարտահրավերներին: 
Ժամանակակից կառավարչական գործունեության մեջ խրախուսվում են, ավելին՝ 
պահանջված են կրեատիվ անձինք, որոնք կարող են աշխատել անորոշ, դժվար, 
արտակարգ իրավիճակներում: Կրեատիվության դրսևորման համար անհրաժեշտ են 
անձնային որակներ: Բավարար ուսումնասիրված չէ անձի ստեղծարարության և անձնային 
որակների հարաբերակցությունը կառավարչական գործունեության մեջ: Ավելին՝ կարիք կա 
առանձնահատուկ ուսումնասիրելու, թե կրեատիվության և անձնային որակների ինչպիսի 
փոխհարաբերակցության դեպքում անձը ստեղծարարության ո՛ր մեթոդն է կիրառում, քանի 
որ ստեղծարար մեթոդների կիրառությունը կապված է անձնային որակների հետ: Սակայն 
եթե բոլոր որակների հիմքում դնենք ստեղծարարությունը՝ որպես համակարգաստեղծ 
որակ, ապա, առանձնացնելով ստեղծարար անձանց որակները, կարող ենք ենթադրել, թե 
ստեղծարարության առկայության դեպքում անձը ինչպիսի որակներ կդրսևորի:  

 Նպատակն է` ուսումնասիրել մասնագետի ստեղծարարությունը՝ որպես 
համակարգաստեղծ որակ, որը, համադրվելով անձնային որակների և ստեղծարար 
մեթոդների կիրառության հետ, նպաստում է յուրօրինակ, նոր գաղափարների 
առաջադրմանը: Մշակել մասնագետի վերապատրաստման ծրագիր` հիմնված 
ստեղծարարության զարգացման վրա: 
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Հետազոտության նորույթը հենց ստեղծարարության զարգացման նոր մոդելն է, որում 
որպես համակարգաստեղծ որակ է հանդես գալիս ստեղծարարությունը: Համադրվելով 
անձնային որակների և ստեղծարար մեթոդների կիրառության հետ՝ այն նպաստում է 
յուրօրինակ, նոր գաղափարների առաջադրմանը: 

 
 «Արհեստական բանականություն և ապագա պատերազմներ. կողմնորոշիչներ 

հայկական ռազմարդյունաբերության զարգացման համար» գիտական թեմա, 2021-2024 
թթ. 

 
Աշխատանքի նպատակն է Հայաստանում ռազմարդյունաբերության զարգացման 

ուղենիշները քննարկել արհեստական բանականության զարգացմամբ պայմանավորված 
ապագա պատերազմների բնույթի հավանական կերպափոխումների, նոր տիպի 
սպառազինությունների նկատմամբ պահանջարկի աճի համատեքստում՝ ըստ այդմ 
առաջարկելով ռազմարդյունաբերության զարգացման նոր լուծումներ: Այդ նպատակով 
իրականացվելու են միջգիտակարգային (տնտեսագիտական, քաղաքագիտական ու 
ռազմագիտական) լայն տիրույթ ընդգրկող գիտական հետազոտություններ ժամանակակից 
պատերազմների բնույթի ուսումնասիրության, ապագա պատերազմների վերաբերյալ 
կանխատեսումների, ժամանակակից սպառազինությունների համաշխարհային շուկայի և 
դրա հիմնական միտումների, թվային տեխնոլոգիաների և մասնավորապես արհեստական 
բանականությունը ռազմական նշանակությամբ կիրառելու, ինչպես նաև Հայաստանի 
տնտեսության թվային փոխակերպման հնարավորությունների, տեխնոլոգիական 
էկոհամակարգի գնահատման, նոր տեխնոլոգիական հիմքով ռազմարդյունաբերության 
զարգացման ներուժի բացահայտման ուղղություններով: Հետազոտական աշխատանքի 
արդյունքում առաջարկվելու է Հայաստանում արհեստական բանականության կիրառմամբ 
զարգացած ռազմարդյունաբերություն ունենալու հիմնավոր տեսլական` դրան հասնելու 
հստակ ճանապարհային քարտեզով: 
 

«ԽԱՐԻԶՄԱՏԻԿ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԵՎԵԼՔՈՒՄ»  
ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐ 

 
Հոկտեմբերի 5-7-ը Ակադեմիայում տեղի ունեցավ «Խարիզմատիկ առաջնորդությունը 

Արևելքում» խորագրով գիտական սեմինար՝ «Խարիզմատիկ առաջնորդությունը Արևելքի 
ժամանակակից քաղաքական մշակույթներում» հայ-ռուսական համատեղ դրամաշնորհային 
ծրագրի շրջանակում։ Սեմինարին մասնակցել են Ակադեմիայի, Երևանի պետական 
համալսարանի և Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի գիտնականներից 
կազմված հետազոտական խմբերը։ 

Սեմինարի մասնակիցները հանդես եկան Արևելյան երկրներում խարիզմայի 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ զեկուցումներով` պատմա-մարդաբանական, 
քաղաքագիտական, գրական և լեզվական նյութերի հիման վրա: Անդրադարձ եղավ Արևելք-
Արևմուտք փոխհարաբերություններում խարիզմայի ընկալման տարբերություններին, 
խարիզմայի զարգացմանը և գլոբալ ու գլոկալ քաղաքակրթությունների զարգացման մեջ 
նրա դերին: 
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Ընդհանուր առմամբ, Ակադեմիայի աշխատակիցները (այդ թվում՝ գիտական 
աշխատողներ) 60-ից ավելի զեկուցում են կարդացել միջազգային և տեղական 
գիտաժողովներում, հրապարակել են 8 մենագրություն (այդ թվում՝ կոլեկտիվ 
մենագրություն) և 85-ից ավելի գիտական հոդված: Հրապարակված մենագրությունների 
և գիտական հոդվածների մասին տեղեկությունը ներկայացված է սույն հաշվետվության N 1 
հավելվածում: 

 
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ  

(ՈՒԳԸ) ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
 
 2021 թվականին Ակադեմիայի ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ) և 
Ակադեմիայի քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնը 
համատեղ կազմակերպել են գարնանային, ամառային ու աշնանային քաղաքական 
դպրոցներ:  
 

ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ՝ «ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՏՈՒՐԲՈՒԼԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ․ 
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԵՎ ՀՀ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ» 
ԹԵՄԱՅՈՎ, 2021 թվական, մարտի 1-7  
 

Գարնանային քաղաքական դպրոցին մասնակցել են ինչպես Ակադեմիայի, այնպես էլ 
այլ բուհերի ուսանողներ, ուսանողական գիտական ընկերությունների ներկայացուցիչներ, 
թեմայով հետաքրքրված այլ անձինք։ 

Գարնանային քաղաքական դպրոցի շուրջ հարյուր մասնակից ոլորտի լավագույն 
մասնագետների միջոցով հաղորդակից դարձան քաղաքական գիտության նորագույն 
մոտեցումներին՝ հընթացս ստանալով իրեն հուզող հարցերի պատասխանները: 
Պատահական չէր, որ ծրագրի ավարտին քաղաքական դպրոցի ունկնդիրները ցանկություն 
էին հայտնել ևս մեկ նման դպրոցի մասնակիցը դառնալու, ինչը վկայում է նրանց 
գոհունակության, դասընթացներից բավարարվածության մասին: 
 

ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ՝ «ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՆՈՐ 
ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՊԱԳԱՅԻ 
ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ, 2021 թվական, հունիսի 15-23  

 
Ամառային դպրոցի շուրջ հարյուր ունկնդիր մասնակցել են հայկական ինքնությանը, 

աշխարհակարգային փոփոխություններին, հոգևոր անվտանգության ու հոգեբանական 
անվտանգության հարցերին վերաբերող քննարկումների: 

 
«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ 
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ, 2021 թվական, նոյեմբերի 2-3 

 
Երկօրյա գիտաժողովին մասնակցության հայտ էին ներկայացրել Ակադեմիայի և այլ 

բուհերի 26 թեկնածու: 
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Քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ Մարիամ 
Մարգարյանը բարձր է գնահատել ուսանողության նախաձեռնողականությունն ու նման 
կարևոր գիտական միջոցառումների մասնակցելու պատրաստակամությունը, ինչը բուհի 
ղեկավարության ուսանողակենտրոն քաղաքականության արդյունքն է: Պրոֆեսորը 
հանգամանորեն անդրադարձել է երիտասարդության քաղաքական սոցիալականացմանը: 
 

2021 թվականին Ակադեմիայի ուսանողական գիտական ընկերության կողմից 
կազմակերպվել են նաև հետևյալ միջոցառումները. 
 Ակադեմիայի մագիստրանտների ճանաչողական այցեր (2021) ՀՀ Ազգային ժողով։ 

Այցի ընթացքում մագիստրանտները հանդիպել են ԱԺ պատգամավորներ Վիկտոր 
Ենգիբարյանի, Նիկոլայ Բաղդասարյանի և Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի 
նախագահ Արման Եղոյանի հետ: Հանդիպումների ընթացում քննարկվել են կրթության 
ոլորտին վերաբերող մի շարք առանցքային խնդիրներ և այլ կարևորագույն հարցեր: 
 ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարանի (ԲԱ) կողմից 

իր հիմնադրման 75-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպված «Ամրապնդենք կրթության 
և գիտության կապը» խորագրով նախաձեռնություն 

Նախաձեռնության նպատակն էր ուսանողների և գիտական հանրության միջև կապի 
ստեղծումը, ինչպես նաև հնարավոր համագործակցությունների և ապագա միջոցառումների 
քննարկումը։ Նախաձեռնության մասնակիցները ՀՀ տարբեր համալսարանների 
ուսանողական խորհուրդների և ուսանողական գիտական ընկերությունների 
նախագահները և նրանց ներկայացուցիչներն էին։  
 Ակադեմիայի ուսանողական գիտական ընկերության և «Bau Branding»-ի կողմից 

կազմակերպված «Բրենդինգ... պետությունների իմիջ» սեմինար: Սեմինարի ընթացքում 
խոսվել է բրենդինգի կարևորության, տարբեր ժամանակահատվածներում պետությունների 
իմիջի և կրած փոփոխությունների մասին։ 
 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Հաշվետու ժամանակահատվածում հրատարակվել է «Հանրային կառավարում» 

գիտական հանդեսի երկու համար: 
Առաջին թողարկման գրախոսման ներկայացված 31 հոդվածից մերժվել է 

տպագրության 4 (12,9 տոկոս) և երաշխավորվել 27 հոդված (87,1 տոկոս)։ 
Երկրորդ թողարկման գրախոսման ներկայացված 23 հոդվածից մերժվել է 

տպագրության 7 (30,4 տոկոս) և երաշխավորվել 16 հոդված (69,6 տոկոս)։ 
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2021 թ. գրախոսման ներկայացված հոդվածների ընդհանուր թիվը կազմել է 54, որից 
մերժվել է տպագրության 11 (20,37 տոկոս), երաշխավորվել 43 հոդված (79,63 տոկոս)։  

Նկար 4. 2021 թ. հրապարակման ներկայացված հոդվածների քանակը 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Ակադեմիան շարունակել է անդամակցությունը NISPAcee (Կենտրոնական և Արևելյան 
Եվրոպայի երկրների կառավարման դպրոցների և ինստիտուտների միություն), ENTO 
(Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմինների 
վերապատրաստում իրականացնող եվրոպական կազմակերպությունների միություն) և 
IASIA (Կառավարման դպրոցների և ինստիտուտների միջազգային ասոցիացիա) և ECBE 
(Գործարարության կրթության եվրոպական խորհուրդ) կազմակերպություններին:  

 
Փոխըմբռնման հուշագրեր և համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել 

հետևյալ հաստատությունների հետ. 
 Հնդկաստանի Լոյոլայի գործարար վարչարարության ինստիտուտ (LIBA),  
 Եվրոպական համալսարանի գործարարության դպրոց (EU Business School), 
 Բելառուսի Բարանավիչիի պետական համալսարան, 
 Ուկրաինայի Օստրոհի ակադեմիական ազգային համալսարան, 
 «Մաջիդ Ալ Ֆութաիմ Հայփերմարքեթս Էյ-Էմ» ՍՊԸ, 
 «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ, 
 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի աշխատակազմ,  
 «Քարֆուր Արմենիա» ընկերություն:  

 
Ակադեմիայի միջազգայնացմանը նպաստող միջոցառումներ 

 
ԵՄ ֆինանսավորմամբ Էրազմուս+ ծրագրի «Բարձրագույն կրթության 

կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հավանության է արժանացել 
երկու ծրագիր՝ «Բարձրագույն կրթության կարողությունների զարգացման»՝ SMARTI - 
Support for Innovative Methodology, Approaches and Tools for Teaching through the 

[CATEGORY 
NAME] 

[VALUE] 

[CATEGORY 
NAME] 

[VALUE] 

[CATEGORY 
NAME]  

[VALUE] 

https://www.ecbe.eu/
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Medium of English in order to improve Educational Yield, Sustainability and 
Internationalization (Կրթության ոլորտը, շարունակականությունը և միջազգայնացումը 
բարելավելու նպատակով անգլերենով դասավանդման նորարարական մեթոդաբանության, 
մոտեցումների և գործիքների աջակցություն) ծրագիրը, և մեկ «Ժան Մոնե» ծրագիր` 
PROMՕEU - Promotion of European Studies in Armenia (Եվրոպագիտության խթանումը 
Հայաստանում), որը միտված է հայաստանյան բուհերում եվրոպագիտության ոլորտում 
հետազոտությունների իրականացմանը և դասընթացների մշակմանն ու ներդրմանը: 

SMARTI ծրագրի դրամաշնորհառուն և համակարգողն է Դրեզդենի տեխնոլոգիական 
համալսարանը (Գերմանիա), իսկ Ակադեմիան ծրագրի հայաստանյան համակարգողն է: 

PROMՕEU ծրագրի դրամաշնորհառուն և համակարգողն է Մարիբորի համալսարանը 
(Սլովենիա): 

 
Ակադեմիայի «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի երկրորդ համարում լույս է 

տեսել Լիբանանի պետական կառավարման դպրոցի պրոֆեսոր Ջորջ Լաբակիի՝ 
«Թվային փոխակերպում. էլեկտրոնային կառավարությունից թվային կառավարություն. 
հարացույցի փոփոխություն» խորագրով հոդվածը, որը կնպաստի գիտական հանդեսի 
միջազգային վարկանիշի բարձրացմանը: 
 

Էրազմուս+ «Բարձրագույն կրթության կարողությունների զարգացում»  
ծրագրի շրջանակում իրականացվող SMARTI ծրագիր 

 
ԵՄ Էրազմուս+ ծրագրի 2020 թ. դրամաշնորհառու բուհերի՝ 2021 թ. հունվարի 27-ին 

տեղի ունեցած SMARTI ծրագրի ղեկավարի՝ Կարլո Իմարիսիոյի հետ առցանց հանդիպում 
(մասնակցել է Թ. Խեչոյանը՝ որպես ծրագրի հայաստանյան բուհերի համակարգող):  

Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Ծրագրի դրամաշնորհառուի՝ Դրեզդենի 
տեխնոլոգիական համալսարանի ներկայացուցիչ, ծրագրի ղեկավար Ջերարդ Քուլլենը, 
ռուսաստանյան բուհերի համակարգող Օլգա Սաֆոնկինան, ինչպես նաև գործընկեր 
երկրների՝ Հայաստանի և Ռուսաստանի Էրազմուս+ գրասենյակների ղեկավարները՝ Լանա 
Կարլովան և Օլգա Օլեյնիկովան: Քննարկվել են ծրագրի գործողությունների և 
Գործընկերային համաձայնագրի (Partnershipp Agreement) մանրամասների հետ կապված 
հարցեր: 

 
2021 թ. մարտի 17-18-ին Ակադեմիայի ներկայացուցիչները մասնակցել են Էրազմուս+ 

հայաստանյան գրասենյակի կողմից կազմակերպված 2020 թ. Եվրոպական հանձնաժողովի 
կողմից հավանության արժանացած, դրամաշնորհառու 7 ծրագրերի առցանց հանդիպմանը, 
որոնցում ընդգրկված են հայաստանյան բուհեր:  

Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման ծրագրի SMARTI ծրագրի հայաստանյան 
համակարգող Թ. Խեչոյանը ներկայացրել է ծրագրի նպատակները, գործողությունները, 
ակնկալվող արդյունքները և գործընկեր համալսարանների դերակատարությունը ծրագրում: 

 
2021 թ. մարտի 30-ից ապրիլի 1-ը տեղի է ունեցել SMARTI ծրագրի մեկնարկային 

հանդիպում առցանց ձևաչափով: Կոնսորցիումի անդամ բուհերի ներկայացուցիչները (15 
հաստատություն Եվրոպական Միությունից՝ Գերմանիայից, Միացյալ Թագավորությունից, 
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Պորտուգալիայից, Լատվիայից, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից և Հայաստանից) 
քննարկեցին հետագա գործողությունները, ծրագրի ֆինանսական կառավարման հետ 
կապված հարցեր, աշխատանքային փաթեթների շրջանակներում գործընկեր 
հաստատությունների անելիքները: 

 
2021 թ. հոկտեմբերի 5-9-ը Ակադեմիայի ներկայացուցիչները ռեկտորի 

գլխավորությամբ մասնակցել են Erasmus+ SMARTI ծրագրի շրջանակում անցկացված մի 
շարք հանդիպում-քննարկումներին ծրագրի կոնսորցիումի անդամ երկրների՝ Ռուսաստանի, 
Հայաստանի, Գերմանիայի, Լատվիայի հաստատությունների ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ: Հանդիպումները կայացել են Երևանում՝ Ակադեմիայում, Էրազմուս+ 
ազգային գրասենյակում, Որակի ապահովման ազգային կենտրոնում և Գորիսի պետական 
համալսարանում:  

Հանդիպումների ընթացքում մշակվել են ծրագրի ճանապարհային քարտեզը, 
տեղեկատվության տարածման գործողությունների ծրագիրը, վեր են հանվել 
մարտահրավերները և կատարվել են դրանց հաղթահարման առաջարկներ: 

Կատարվել են մի շարք աշխատանքներ SMARTI ծրագրի իրագործման ուղղությամբ. 
մշակվել են մի շարք փաստաթղթեր, իրականացվել է հարցում հայաստանյան բարձրագույն 
կրթության ոլորտում անգլերենով դասավանդման փորձի և նշված ոլորտում կարիքների 
վերհանման նպատակով: Հարցմանը մասնակցել է 850 ուսանող և աշխատակից 
հայաստանյան 15 բուհից: Հարցման արդյունքներն ամփոփվել և ներկայացվել են մեկ 
ամբողջական զեկույցում:  

 
 2021 թ. հոկտեմբերի 15-ին կազմակերպվել է SMARTI ծրագրի մշտադիտարկումը 

հայաստանյան Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի համակարգող տիկին Լանա 
Կառլովայի ղեկավարությամբ, որին ներկա էին ծրագրի կոնսորցիումի անդամ 
հայաստանյան հաստատությունների ներկայացուցիչները: Նրանք ներկայացրել են 
կատարված աշխատանքները, հետագա անելիքներն ու մարտահրավերները՝ կապված 
COVID 19-ի հետ, ինչպես նաև պատասխանել են Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի 
ներկայացուցիչների հարցերին: 

 
2021 թ. նոյեմբերի 11-ին Որակի համաշխարհային օրվա շրջանակում Ակադեմիայում 

կազմակերպված «Կյանքի որակ և կրթության որակ» խորագրով առցանց հանդիպման 
ժամանակ Թ. Խեչոյանը հանդես է եկել Եվրամիության Էրազմուս+ «Բարձրագույն 
կրթության կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող 
SMARTI (Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական 
մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության 
արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու 
նպատակով) ծրագրի և դրա շրջանակում իրականացված գործողությունների մասին 
զեկույցով:  

 
2021 թ. նոյեմբերի 25-ին լույս է տեսել SMARTI ծրագրի հայաստանյան լրատուի առաջին 

թողարկումը:  
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Ծրագրի շրջանակում տեղի են ունեցել մի շարք առցանց հանդիպումներ կոնսորցիումի 
անդամ հայաստանյան հաստատությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ 
նախատեսված աշխատանքներն ուղղորդելու և համակարգելու նպատակով: 

Ակադեմիայի միջազգային համագործակցության և զարգացման կենտրոնը վարում է 
SMARTI ծրագրի ֆեյսբուքյան և թվիթերյան էջերը՝ համապատասխան հայերեն և անգլերեն 
տեղեկություն մշակելով և հրապարակելով վերոնշյալ կայքէջերում: 

 
Մասնակցություն գիտաժողովներին, համաժողովներին,  

սեմինարներին, քննարկումներին, դասընթացներին 
 
 Գայդարյան ֆորում, Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահին կից Ռուսաստանի 

ժողովրդական տնտեսության և պետական ծառայության ակադեմիա, զեկույց՝ ՀՀ 
պետական կառավարման էվոլյուցիան 1991-2021 թթ., անդրադարձ է կատարվել ՀՀ 
պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման և զարգացման, ծրագրերի և 
համագործակցության հարցերին՝ «Эволюция государственного управления стран 
постсоветского пространства (1991-2021 гг.)» սեկցիայում: Նույն խորագրով գրքի 
ստեղծման աշխատանքներին որպես փորձագետներ/համահեղինակներ Ակադեմիայից 
մասնակցել են Ա. Լոքյանը, Խ. Բեզիրջյանը, Ա. Զալինյանը, Վ. Խաչատրյանը, Ա. 
Այվազյանը: Այն հրատարակվել է Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահին կից 
Ռուսաստանի ժողովրդական տնտեսության և պետական ծառայության ակադեմիայի 
կողմից: 
 «Ուսուցում և ուսուցանում» (2021 Learning & Teaching Forum) 2021 թ. ֆորում, 

փետրվարի 18-19 
 «Եռաչափ տպագրություն ուսանողների համար» խորագրով առցանց 

աշխատաժողով, Բրաշովի Տրանսիլվանիա համալսարան, 2021 թ. մարտի 12 
 ECBE (Գործարարության կրթության եվրոպական խորհուրդ) կազմակերպության 

առցանց նիստ. քննարկվել և հավանության է արժանացել կազմակերպության փոփոխված 
կանոնադրությունը  
 ECBE-ի ամփոփիչ համաժողով. քննարկվել է տարեկան հաշվետվությունը և կայացել 

են կառավարման խորհրդի անդամների ընտրությունները, 2021թ. դեկտեմբերի 4 
 Եվրամիության Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում համաֆինանսավորվող 

«Դոկտորական կրթության բարեփոխումը ՀՀ-ում՝ ակադեմիական համայնքի, 
արդյունաբերության և ԵՄ փորձին համապատասխան» (ARMDOCT) և «Ասպիրանտական 
կրթության արդիականացումը և ուսուցման մեթոդների բարելավումը» (MODEST) 
կարողությունների զարգացման երկու նախագծերի առցանց վեբինարներ. Իտալիայի, 
Լատվիայի, Լեհաստանի և Ֆրանսիայի փորձագետները ներկայացրել են իրենց փորձը և 
երկրում գործող կարգը 
 Ռումինիայի Լուսիան Բլագա համալսարանի, Տիմիշոարայի պոլիտեխնիկական 

համալսարանի և Տրանսիլվանիա համալսարանի կողմից կազմակերպված ICISIL (The 11th 
International Conference on Information Science and Information Literacy: The Role of 
Information in Services Provided to Innovative Users) միջազգային գիտաժողով, 2021 թ. 
մարտի 11-12  

http://www.ranepa.ru/eng/
http://www.ranepa.ru/eng/
http://www.ranepa.ru/eng/
http://www.ranepa.ru/eng/
https://msp.bigmarker.com/links/PdU2nTZNw9/5SOVr3ND0M/dF789aTh0W/Gg9vx7nMp?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.bigmarker.com%2Feuropean-university-associat3%2F2021-L-T-Equipped-to-thrive-How-can-higher-education-facilitate-the-skills-needed-in-sustainable-societies%3Fbmid%3Dc121e3d7b538
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Ներկայացվել է «Գիտելիքի հասարակության և ցկյանս ուսուցման հիմնախնդիրների 
վերլուծությունը Հայաստանի տնտեսագիտական և բիզնես կրթության ոլորտում» 
վերտառությամբ գիտական հոդվածը: Ակադեմիայի արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր 
Թերեզա Խեչոյանը գիտաժողովի գիտական խորհրդի անդամ էր (ICISIL Scientific 
Committee; https://www.icisil2021.com/): Ներկայացված գիտական հոդվածը լույս է տեսել 
Sciendo հրատարակչության կողմից և տեղադրվել բաց մատչելիության համակարգում: 
 “More than ESP” (Ավելին, քան անգլերենը հատուկ նպատակների համար) 

խորագրով միջազգային գիտաժողով, ITMO համալսարան, 2021 թ. ապրիլի 8-9 
 «Համագործակցության, ուսուցման և հետազոտությունների 

հնարավորություններ» խորագրով առցանց աշխատաժողով, Տիմիշոարայի արևմտյան 
համալսարան, 2021 թ. մայիսի 27 
 «Էթիկական արժեքները նորօրյա հասարակությունում: Նոր մարտահրավերներ և 

միտումներ» (VESA 2021) խորագրով միջազգային գիտաժողով. Տրանսիլվանիա 
համալսարան, 2021 թ. հունիսի 3-5: Թ. Խեչոյանը մասնակցել է նաև որպես գիտաժողովի 
գիտական խորհրդի անդամ. նա հրավեր էր ստացել Տրանսիլվանիայի համալսարանի 
էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ, նշված գիտաժողովի համակարգող, դոկտոր 
Քրիստինա Սալկա-Ռոտարուից:  
 ԵՄ Էրազմուս+ Ժան Մոնե ծրագրով իրականացվող PROMOEU (Եվրոպական 

հետազոտությունների խթանումը Հայաստանում) ծրագրի շրջանակում 
եվրոպագիտության՝ գործընկեր բուհերում հետագա զարգացման հարցերին նվիրված 
առցանց սեմինար. մասնակցել են Ակադեմիայի 9 ներկայացուցիչ (դասախոսներ և 
ասպիրանտներ), 2021 թ. հունիսի 10 
 «Երիտասարդական եվրասիական նորարարական առցանց ժողովին» և 

«Որակական և քանակական մեթոդները գրադարանում» 13-րդ միջազգային առցանց 
գիտաժողով (INNO3D ծրագրի շրջանակում) ՌԴ Նախագահին կից ժողովրդական 
տնտեսության և պետական կառավարման ակադեմիայի հյուսիս-արևմտյան ինստիտուտ, 
2021 թ. մայիսի 27-28 
 Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) հանրային 

կառավարման բարեփոխումների Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանային 
հիմնադրամի՝ «Մասնագիտական քաղաքացիական ծառայությունը և տեխնիկական ու 
մասնագիտական կրթությունն ու ուսուցումը Արևելյան գործընկերության երկրներում» 
ծրագրի շրջանակում առաջին առցանց կլոր սեղան-հանդիպում, 2021 թ. օգոստոսի 30 
 Հնդկաստանի Լոյոլայի գործարար վարչարարության ինստիտուտի հետ 

համագործակցության շրջանակում «Կայուն զարգացում, նորարարություն և 
տեխնոձեռներեցություն» խորագրով վեբինար, 2021 թ. սեպտեմբերի 9 
 Հնդկաստանի Լոյոլայի գործարար վարչարարության ինստիտուտի հետ 

համագործակցության շրջանակում «Հասարակական մարտահրավերներին 
անդրադարձող գործարարության դպրոցներ» խորագրով վեբինար, 2021 թ. նոյեմբերի 29 
 ERASMUS+ PRINTeL ծրագրի ամփոփիչ՝ «Փոփոխություն լսարանում» խորագրով 

տեղեկատվական հանդիպում-գիտաժողով, 2021 թ. սեպտեմբերի 29 
 Էրազմուս+ հայաստանյան գրասենյակի կողմից հայաստանյան բուհերի միջազգային 

կապերի ղեկավարների հետ կազմակերպված առցանց քննարկումներ 

https://www.icisil2020.com/
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 Հայաստանում Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի կողմից կազմակերպված՝ բուհերի 
միջազգային համագործակցության բաժինների ներկայացուցիչների հիբրիդային 
հանդիպում, 2021 թ. հոկտեմբերի 21 
 Եվրոպայի քոլեջի շրջանավարտների հայաստանյան ասոցիացիայի 

«Շրջանավարտների դեսպանության ծրագրի» շրջանակում Եվրոպայի քոլեջի 
ակադեմիական և կրթաթոշակային ծրագրերի ներկայացմանը նվիրված առցանց 
հանդիպում Ակադեմիայի ուսանողների համար, 2021 թ. դեկտեմբերի 3 
 Հայաստանում Էրազմուս+ բարձրագույն կրթության բարեփոխումների 

փորձագետների ազգային թիմի կազմակերպած՝ «Ինստիտուցիոնալ կարգերի և փորձի 
բարելավումը Հայաստանում ներառական բարձրագույն կրթության համար» խորագրով 
առցանց հանդիպում-քննարկում, 2021 թ. դեկտեմբերի 6 
 «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթական 

համակարգում» առցանց աշխատաժողով, 2021 թ. դեկտեմբերի 7-9 
 Գրքի 10-րդ համաշխարհային առցանց գագաթնաժողով (10th International Summit 

of the Book) և Արևմտյան Բալկանների տեղեկատվական և մեդիագրագիտության 
գիտաժողով՝ կազմակերպված Բիհաչի համալսարանի (Բոսնիա և Հերցեգովինա) և 
Շենոնի տեխնիկական համալսարանի (Իռլանդիա) կողմից, 2021 թ. դեկտեմբերի 9-10 
 ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Ռազմավարական գործընկերությունը 

բարձրագույն կրթության ոլորտում» ծրագրով՝ «Տեղեկատվական գիտություն և 
տեղեկատվական գրագիտություն (ICISIL)» խորագրով 11-րդ միջազգային գիտաժողովի 
շրջանակում կայացած աշխատաժողով «3D տպագրական ծառայությունը նորարար 
քաղաքացիների համար (INNO3D)», Բրաշովի Տրանսիլվանիա համալսարան,  
 «APRM (African Peer Review Mechanism) ելակետային ուսումնասիրություն 

Աֆրիկայում Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) արդյունավետ կառավարման 
Հանրային կառավարման փորձագետների կոմիտեի (Committee of Experts of Public 
Administration (CEPA-)) սկզբունքների վերաբերյալ» խորագրով սեմինար (Նայրոբի, 
Քենիա (առցանց)) 
 «Շահառուների թիրախավորման կարևորությունը Covid-19 ճգնաժամային 

քաղաքականությանն արձագանքելիս» խորագրով սեմինար (Տնտեսական 
քաղաքականության գործընկերություն (Partnership for Economic Policy (PEP)), Բուենոս 
Այրես, Արգենտինա (առցանց)) 
 «Ուսանելու և աշխատելու ապագան. ուսանողների աշխատունակության 

զարգացումը առցանց ուսուցման միջոցով» խորագրով վեբինար (Պատրիկ Բրադերս 
(HolonIQ) և Էնթոնի Թաթերսալ (Enterprise EMEA) (առցանց)) 
 «Նոր աշխարհ. միջազգային գործընկերության ռիսկերի գնահատումը» 

խորագրով աշխատաժողով (Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիա (EUA), Բրյուսել, 
Բելգիա (առցանց)) 
 Skillman EU-2021 Redefining the future of learning in the advanced manufacturing 

sector խորագրով միջազգային ֆորում 
 WISE (World Innovation Summit for Education) Կրթության նորարարության 

համաշխարհային գագաթնաժողով (Դոհա, Քաթար (առցանց)) 
 «Горчаковские чтения», Северо-Западный институт управления федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, научно-практическая конференция по вопросам государственного 
управления и общественного развития  
 Եվրասիական ակադեմիական հակակոռուպցիոն ցանցի (the Eurasian Academic 

Anti-Corruption Network) և Կիև Մոհիլա ակադեմիայի ազգային համալսարանի 
հակակոռուպցիոն հետազոտությունների և կրթական կենտրոնի՝ 2021թ. մայիսի 27-28-ին 
տեղի ունեցած համատեղ համաժողով. դասախոսությամբ հանդես եկան Հարվարդի 
համալսարանի իրավագիտության դպրոցի պրոֆեսոր Մեթյու Սթիվենսոնը և 5 
երկրների ներկայացուցիչներ: Ցանցում ընդգրկված են Հայաստանը, Վրաստանը, 
Ղրղզստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան: 
 «Համալսարան-բիզնես համագործակցություն. նորարարություն և աշխատանքի 

վրա հիմնված ուսուցում» խորագրով կլաստերային հանդիպում, ինչպես նաև Էրազմուս+ 
«Շրջանավարտների աշխատունակությունը բարձրացնելու նպատակով աշխատանքի 
վրա հիմնված ուսումնառության (ԱՀՈՒ) ներդրում Հայաստանի և Մոլդովայի 
բարձրագույն կրթության համակարգերում» (WBL4JOB) ծրագրի շրջանակում անցկացված 
առցանց վերապատրաստում 

 Նոյեմբերի 2-5-ը Ակադեմիայի յոթ աշխատող և մեկ ասպիրանտ մասնակցել են 
Միավորված ազգերի կազմակերպության տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան ավազանի երկրների տեղեկատվական և 
հաղորդակցության տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնի (UN–APCICT/ESCAP) 
կազմակերպած «Թվային կառավարություն և փոխակերպում. Հարավ-Հարավ և 
եռանկյուն համագործակցության նորարարությունների ուսումնասիրում» թեմայով, իսկ 
նոյեմբերի 9-12-ը՝ «Տվյալահեն կառավարում» թեմայով կարողությունների զարգացման 
դասընթացներին և ստացել հավաստագրեր 

 Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական 
կենտրոնի (ENIC Armenia) կողմից կազմակերպված «Օտարերկրյա որակավորումների 
ճանաչման արդի հիմնախնդիրներ և սկզբունքներ» թեմայով ամենամյա դասընթաց, 
2021 թ. դեկտեմբերի 23 և այլն: 

 
Դասախոսների փոխանակման և շարժունության ծրագրեր 

 
Մարտի 17-ին Ակադեմիայի «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» կրթական 

ծրագրի մագիստրանտների համար Սիրիայի Մանարա համալսարանի հետ 
կազմակերպվել է «Բիզնեսի վերլուծություն» թեմայով առցանց դասախոսություն, որին 
մասնակցել է Ակադեմիայի 27 ուսանող (դասախոսը նշված համալսարանից էր):  

Մարտի 24-ին Մանարա համալսարանի ուսանողների համար կազմակերպվել է 2-րդ 
առցանց դասախոսությունը՝ «Առաջնորդություն» խորագրով, որը վարում էր Ակադեմիայի 
դասախոս Արթուր Խաչատրյանը:  

Մայիսի 25-ին Ակադեմիայի «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» կրթական 
ծրագրի ուսանողների համար Մանարա համալսարանի հետ կազմակերպվել է «Թվային 
շուկայավարում» (Digital Marketing) խորագրով առցանց դասախոսություն, որը վարել է 
Մանարա համալսարանի դասախոսը, Ակադեմիայից մասնակցել է 12 ուսանող:  
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Հոկտեմբերի 27-ին Մանարա համալսարանի համար կազմակերպվել է առցանց 
դասախոսություն-քննարկում՝ «ZARA Case» թեմայով: Բանախոսը Ակադեմիայի դասախոս 
Մարիամ Գեդեոնյանն էր:  
 

2021 թ. հուլիսի 20-ին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան հյուրընկալեց 
Միկոլաս Ռոմերիս համալսարանի Էրազմուս+ ծրագրի ներգնա ուսանողների 
շարժունության պատասխանատու Ինեսա Ցվետկովային: 

Հանդիպման ընթացքում Ակադեմիայի ռեկտորի ժամանակավոր 
պաշտոնակատար Խաչատուր Ղազեյանը, արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Թերեզա 
Խեչոյանը և Միկոլաս Ռոմերիս համալսարանի ներկայացուցիչ Ինեսա 
Ցվետկովան քննարկեցին երկու բուհերի միջև համագործակցության զարգացման 
հեռանկարները՝ կարևորելով հատկապես ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի ներկայացուցիչների շարժունության, Լիտվայի պետական կրթաթոշակային 
ծրագրերին Ակադեմիայի ուսանողների մասնակցության հնարավորությունները և այլ 
համատեղ նախագծեր: 
 

2021 թ. հունիսի 23-25-ին Թ. Խեչոյանը մասնակցել է Տրանսիլվանիա համալսարանի 
հետ վիրտուալ աշխատաժողովին՝ կրեդիտների միջազգային շարժունության 
հնարավորությունների և մարտահրավերների վերաբերյալ: Նպատակն էր՝ խթանել 
Բրաշովի Տրանսիլվանիա համալսարանի և գործընկեր բուհերի միջև ուսանողների և 
դասախոսների շարժունության որակը (iweek.unitbv.ro): 
 

Միջազգային զարգացմանը միտված այլ գործունեություն 
 
Մշակվել և հաստատվել է Ակադեմիայի միջազգայնացման հայեցակարգը, 

հաստատված է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2021 թվականի հունվարի 29-ի նիստում 
(արձանագրություն № 1), https://paara.am/wp-content/uploads/2012/05/Հրաման-ՀՀ-ՊԿԱ-
միջազգայնացման-հայեցակարգ_03.02.2021.pdf.  

Կանադայի Դալհաուզի համալսարանի հանրային կառավարման դպրոցի պրոֆեսոր 
Փոլ Բրաունի և նույն համալսարանի ԵՄ Ժան Մոնե ծրագրի գերազանցության կենտրոնի 
տնօրեն Ռուբեն Զաիոտտիի հետ բանակցություններ են տարվել և Ակադեմիայի հետ 
համատեղ ծրագրի նախագիծ է ուրվագծվել, սակայն Covid-19 համավարակի պատճառով 
աշխատանքները ժամանակավորապես հետաձգվել են: 

2021 թ. հունիսի 1-ին տեղի ունեցավ GIZ Գերմանիայի միջազգային 
համագործակցության ընկերության Արևելյան գործընկերության հանրային 
կառավարման բարեփոխումների տարածաշրջանային հիմնադրամի գործունեության 
համակարգող Հ. Յարմալոյանի և Տարածաշրջանային հիմնադրամի տնօրենի տեղակալ 
Էթեր Չաչանիձեի առցանց հանդիպումը: Քննարկվեցին Տարածաշրջանային հիմնադրամի 
նոր ծրագրի շրջանակներում Ակադեմիայի հետ համագործակցության 
հնարավորությունները:  

2021 թ. սեպտեմբերի 6-ին Թ. Խեչոյանը և Տ. Մովսիսյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի 
տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ասիական և խաղաղօվկիանոսյան 
երկրների վերապատրաստման կենտրոնի ղեկավարի և ներկայացուցիչների հետ առցանց 

https://paara.am/wp-content/uploads/2012/05/Հրաման-ՀՀ-ՊԿԱ-միջազգայնացման-հայեցակարգ_03.02.2021.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/05/Հրաման-ՀՀ-ՊԿԱ-միջազգայնացման-հայեցակարգ_03.02.2021.pdf
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հանդիպմանը. քննարկվել են համագործակցության շրջանակում նախատեսվող 
վերապատրաստումները և սահմանվել վերապատրաստումների ժամկետներն ու թեմաները: 

2021 թ. սեպտեմբերի 7-ին Թ. Խեչոյանը և Տ. Մովսիսյանը առցանց հանդիպում են  
ունեցել Սիրիայի Մանարա համալսարանի ներկայացուցչի հետ՝ հետագա 
համագործակցության ուղղությունները և գործողությունները քննարկելու նպատակով: 

 
ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ 

 
Գրադարանի խնդիրը դասախոսների և ուսանողների, ինչպես նաև այլ շահակիցների 

գիտակրթական, տեղեկատվական կարիքներն ուսումնասիրելն ու դրանք հնարավորինս 
բավարարելն է: 

Ակադեմիայի գիտատեխնիկական գրադարանը՝ որպես ուսումնական հաստատության 
կարևորագույն օղակ, էական նշանակություն ունի հարուստ գիտելիքներով զինված, 
որակյալ մասնագետների պատրաստման, ուսումնական գործընթացի արդյունավետ 
կազմակերպման, գիտական հետազոտությունների իրականացման արդյունավետության 
բարձրացման, քաղաքակիրթ և տեղեկացված հասարակություն ձևավորելու գործում: 

Գրադարանի հիմնական գործառույթներն են՝ 
 գրքային ֆոնդի համալրումն ու պահպանումը, 
 ընթերցողների սպասարկումը (գրքային, մատենագիտական), 
 պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ակադեմիայի ստորաբաժանումների հետ 

համագործակցությունը, 
 այլ գրադարանների և կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը: 

2021 թվականին իրականացվել է գրադարանային ֆոնդի նպատակային համալրում` 
ելնելով կրթական ծրագրերի և Ակադեմիայի գիտական գործընթացի պահանջներից:  

Գրադարանային հավաքածուն համալրվել է 135 միավոր (95 անուն) 
գրականությամբ.  

 հայերեն գրականություն - 78 միավոր / 43 անուն  
 ռուսերեն գրականություն - 52 միավոր / 48 անուն 
 անգլերեն գրականություն - 5 միավոր / 4 անուն 

 
Գրքային ամբողջ ֆոնդը 17 371 միավոր է (հայերեն՝ 12 866, այլ լեզուներով՝ 4 505):3 
 
Գնումներով ձեռք է բերվել 19 միավոր գրականություն։ Նվիրատվության 

աղբյուրներով համալրված գրականությունը կազմում է 116 միավոր։ Հավաքածուից ելքը 
կազմել է 23 միավոր։  

Ստացել ենք ամսագրեր, պարբերական հրատարակություններ (80), սեղմագրեր (44 
օրինակ), ատենախոսություններ (22 օրինակ)։ 

Ակադեմիայի գրադարան է հանձնվել 485 մագիստրոսական թեզ՝ ըստ ուսուցման 
ձևերի և կրթական ծրագրերի:  

                                                 
3 2020 թ. գրքային ամբողջ ֆոնդը 17 259 միավոր էր (հայերեն՝ 12 811, այլ լեզուներով՝ 4 448), իսկ 2019 թ՝ 17 
060 միավոր (հայերեն՝ 12 619, այլ լեզուներով՝ 4 441): 
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Ընթերցողների ընդհանուր թիվը կազմում է 433 (առկա ուսուցմամբ՝ 157, հեռակա 
ուսուցմամբ՝ 197 ուսանող, 28 ասպիրանտ և հայցորդ, 51 աշխատող և դասախոս)4։ 

 

 
 

Նկար 5. Ընթերցողների ընդհանուր թիվը (2020-2021 թթ.) 
 
Ելնելով ժամանակի թելադրանքից՝ կատարվում են տեղեկությունը հասանելի 

դարձնելուն և գրադարանային ծառայությունների բարելավմանն ուղղված քայլեր։ 
Այժմ գրադարանում կա 996 թվայնացված գիրք (2020 թ. գրադարանում առկա էր 

735 թվայնացված գիրք, 2019 թ․՝ 617, 2018 թ․՝ 456, 2017 թ․՝ 253):  
 

 
 
Նկար 6. Թվայնացված գրքերի դինամիկա (2017-2021 թթ.) 

                                                 
4 2020 թ. ընթերցողների ընդհանուր թիվը կազմել է 365 (առկա ուսուցմամբ՝ 128, հեռակա ուսուցմամբ՝ 148 
ուսանող, 32 ասպիրանտ և հայցորդ, 57 աշխատող և դասախոս)։ 
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Կատարվում է թվայնացված գրքերի էլեկտրոնային սպասարկում: 2021 թվականին 

ստացվել է գրքերի առցանց պատվերի 1421 նամակ։ 
 
Ակադեմիայի պաշտոնական կայքի «Գրադարան» ենթաբաժնում պարբերաբար 

կատարվել է նյութերի թարմացում. տեղեկույթ նոր գրքերի, էլեկտրոնային ռեսուրսների 
մասին՝ ուսանողների և դասախոսների համար ավելի հասանելի դարձնելով 
գրադարանային հավաքածուն: Այն թույլ է տալիս ընթերցողներին տեղեկանալ 
գրադարանում առկա գրականության մասին, ինչպես նաև ցանկացած վայրից համացանցի 
միջոցով կատարել էլեկտրոնային պատվեր։ 

2021 թ. միջգրադարանային բաժնույթից օգտվելու պայմանագիր է կնքվել Հայաստանի 
ազգային գրադարանի հետ։  

Կնքվել է «Հայաստանի թվային գրադարանների ասոցիացիա» ՀԿ-ի անդամակցության 
պայմանագիր։ 

Թերթերի և ամսագրերի բաժանորդագրություն՝ «Հայաստանի Հանրապետություն» 
օրաթերթ, «Կրթություն» շաբաթաթերթ, «Полис», «Политическая наука» ամսագրեր: 

 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

 
Ակտիվ գործարկվել է Ակադեմիայի Google G Suite համակարգը։ Համակարգից 

օգտվելու համար աշխատողներին, դասախոսներին և ուսանողներին տրամադրվել են 
էլեկտրոնային հասցեներ: 

Իրականացվել են Ակադեմիայի պաշտոնական կայքի արդիականացման 
աշխատանքներ, գործարկվել են նոր ենթաբաժիններ: Կատարվել է Ակադեմիայի 
պաշտոնական կայքի դինամիկ թարմացում երեք լեզվով: Ապահովվել է Ակադեմիայի 
պաշտոնական ներկայությունը սոցիալական ցանցերում՝ Ֆեյսբուք (Facebook), ՅուԹյուբ 
(YouTube), Գուգլ+ (Google+), Թվիթեր (Twitter) (տեսանյութերի տեղակայում, 
տեղեկատվության լուսաբանում ու տարածում): 

Անհրաժեշտ տեխնիկական օժանդակություն է ցուցաբերվել դասախոսներին և 
ուսանողներին` հեռավար հարթակի գործիքներից և մոդուլներից օգտվելու համար: 
Կատարվել է էլեկտրոնային ուսուցման կառավարման Moodle հարթակի սպասարկում՝ 
որպես ուսումնական գործընթացի կազմակերպման օժանդակ միջոց:  

Կատարվել են՝ 
տարբեր գիտական թեմաների ծրագրերի շրջանակներում նախատեսված 

համակարգչային սարքերի, համակարգիչների, դյուրակիր համակարգիչների, տպող և 
հարակից սարքերի ձեռքբերման հետ կապված աշխատանքներ,  

Ակադեմիայի համակարգիչներն արդիական ծրագրերով (այդ թվում՝ հակավիրուսային 
լոկալ և ցանցային ծրագրերով) ապահովելու, դրանց ձեռքբերման, տեղադրման, 
գործարկման և ընթացիկ շահագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,  

Ակադեմիայի համակարգիչների, տպող և հարակից սարքերի շահագործման համար 
անհրաժեշտ նյութերի՝ փոխարինող մասերի, ներկերի, տոներների, թղթի և այլ նյութերի 
ձեռքբերման հետ կապված աշխատանքներ՝ գնումների գործընթացին համապատասխան, 
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Ակադեմիայի համակարգիչների, տպող և հարակից սարքերի վերանորոգման ու 
ընթացիկ սպասարկման համար անհրաժեշտ ծառայությունների ձեռքբերման և 
գործընթացի կազմակերպման աշխատանքներ: 

Ակադեմիայի ուսումնական գործընթացը առկա և հեռավար ձևաչափերով 
կազմակերպելու, տեսակապի ապահովման և անհրաժեշտ տեսանյութերի ցուցադրման 
նպատակով կատարվել են նոր լսարանները պրոյեկտորներով, սմարթ գրատախտակներով 
ու համակարգիչներով համալրելու և կահավորելու աշխատանքներ, մշտապես 
իրականացվել է լսարաններում առկա տեխնիկայի սպասարկում, արդիականացում, 
վերահսկում: 

Ապահովվել է անվտանգության տեսախցիկների 24/7 ռեժիմով գրանցումներ: 
Կատարվում են սերվերների կարգավորման և ծրագրային կարգաբերման 

աշխատանքներ՝ Ակադեմիայի պաշտոնական կայքի, ուսումնական հարթակների, հեռավար 
և միջգրադարանային համակարգերի անխափան ու անվտանգ աշխատանքի ապահովման 
համար: Ակադեմիայի սերվերային համակարգի վրա տեղադրվել է CISCO անվտանգության 
համակարգ: 

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով` կատարվել են անցակետային համակարգի 
(HIKVISION) գործարկում և տվյալների ծրագրային ընթացիկ ու պարբերական թարմացում՝ 
Ակադեմիայի ուսումնական գործընթացն անվտանգ կազմակերպելու նպատակով: 
 

Ակադեմիայի ուսումնառության ռեսուրսների (ներառյալ գրադարանային և 
տեղեկատվական ռեսուրսները) մասին տեղեկությունը ներկայացված է սույն 
հաշվետվության N 2 հավելվածում: 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ 
 

Ակադեմիայի գործունեության թափանցիկության ու հաշվետվողականության 
բարձրացումը, ինչպես նաև հանրությանը Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ 
մատչելի և ընկալելի տեղեկատվությամբ ապահովելը Ակադեմիայի գործունեության 
առաջնահերթ ուղղություններից են: 

Ակադեմիայի գործունեությունը և բոլոր միջոցառումները լուսաբանող նյութերը 
տեղադրվում են Ակադեմիայի պաշտոնական կայքում` www.paara.am: 2021 թ. հունվարից 
մինչև դեկտեմբեր կայքում տեղադրվել է 77 տեղեկատվական նյութ:  

 
Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի առկա ուսուցման ընդունելությանն ընդառաջ 

պատրաստվել են 15 գովազդային տեսահոլովակներ և ընթացիկ տեղեկատվական 
հայտարարություններ: 

 
Լուսաբանվում են Ակադեմիային առնչվող բոլոր միջոցառումները, հանդիպումները, 

Ակադեմիայի անձնակազմի հարցազրույցները, դասախոսների հոդվածները, ուսանողների 
համապատասխան աշխատանքները, ձեռքբերումները: Թվարկենք դրանցից մի քանիսը.  
 «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» կրթական ծրագրի լուսաբանում՝ 

https://www.facebook.com/230006807104781/videos/830524750924515 

http://www.paara.am/
https://www.facebook.com/230006807104781/videos/830524750924515
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 «Զբոսաշրջության կառավարում» կրթական ծրագրի լուսաբանում՝ 
https://www.facebook.com/230006807104781/videos/497916671550168 
 Տեղեկատվական հոլովակ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և 

համայնքային ծառայողներին վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման մասին՝ 
https://www.facebook.com/230006807104781/videos/4571401212890025 

Նյութը՝ https://paara.am/karavarman-akademian-sharunakume/ 
 Տեսահոլովակ Ակադեմիայում ժամանակակից տեխնիկական սարքավորումներով 

հագեցած և բարեկարգված լսարանների վերաբերյալ՝ 
https://www.facebook.com/230006807104781/videos/541919806953908 
 Ակադեմիայի 27-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումը՝  
https://paara.am/27-tari-akntart-te-haverzhutyun/  
https://www.facebook.com/230006807104781/videos/513131943176958 
 Ի հիշատակ արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած ակադեմիականների՝ 

սեպտեմբերի 27-ին Ակադեմիայում կազմակերպված հատուկ միջոցառումների շարք.  
https://paara.am/i-hishatak-anmahatsats-
akademiakanneri/?fbclid=IwAR2viAE2gzkOcFaknhJQcfwiK9_UaRJ5lEVhPXr1kL8NIg2emNv-ttx4kns 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=381163446934217 
https://www.facebook.com/paara.am/videos/400696155096514 

 
2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում զոհված ակադեմիականների հիշատակը 

հավերժացնելու համար Ակադեմիայի ղեկավարությունը հանդես էր եկել Ակադեմիայի 
լսարաններից մեկը անմահացած ակադեմիականների անունով կոչելու և նրանց 
հիշատակին բակում եղևնի տնկելու նախաձեռնությամբ: 

Նրանց անունը կրող լսարանում կազմակերպված հիշատակի արարողությանը 
հրավիրվել էին զոհվածների հարազատները՝ ծնողները, զավակները, եղբայրները, կանայք:  

Միջոցառման վերջում Ակադեմիայի բակում զոհվածների հարազատները եղևնի 
տնկեցին:  

 
Ակադեմիայի նախասրահի համար պատրաստվել և տպագրվել են «ՀՀ ազգային 

հերոսներ» և «Ժամանակագրական տարեգրություն» տեղեկատվական պաստառները: 
 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ 
 
Ակադեմիան իր ռազմավարական խնդիրների լուծման ճանապարհին առանձնահատուկ 

կարևորում է Ակադեմիայի բոլոր տարիների շրջանավարտների հետ 
համագործակցությունը, նրանց ներուժի ճիշտ կիրառումը: 

Ակադեմիայի շրջանավարտների միության բազան ամեն տարի համալրվում է նոր 
շրջանավարտների տվյալներով (էլեկտրոնային հասցեներ, ինքնակենսագրություններ): 
Համագործակցելով մի շարք մասնավոր ընկերությունների հետ՝ Կենտրոնը պարբերաբար 
ստանում է թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ նոր հայտարարություններ, որոնք 
նախատեսվում են հատուկ Ակադեմիայի սովորողների համար և ուղարկվում են 
մագիստրանտների ու շրջանավարտների էլեկտրոնային հասցեներին: 

https://www.facebook.com/230006807104781/videos/497916671550168
https://www.facebook.com/230006807104781/videos/4571401212890025
https://paara.am/karavarman-akademian-sharunakume/
https://www.facebook.com/230006807104781/videos/541919806953908
https://paara.am/27-tari-akntart-te-haverzhutyun/
https://www.facebook.com/230006807104781/videos/513131943176958
https://paara.am/i-hishatak-anmahatsats-akademiakanneri/?fbclid=IwAR2viAE2gzkOcFaknhJQcfwiK9_UaRJ5lEVhPXr1kL8NIg2emNv-ttx4kns
https://paara.am/i-hishatak-anmahatsats-akademiakanneri/?fbclid=IwAR2viAE2gzkOcFaknhJQcfwiK9_UaRJ5lEVhPXr1kL8NIg2emNv-ttx4kns
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=381163446934217
https://www.facebook.com/paara.am/videos/400696155096514
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Ակադեմիայի պաշտոնական կայքում (https://paara.am/shrjanavartneri-miutyun/) և 
ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում տեղադրվում են Կառավարման դպրոցի և Ակադեմիայի 
բոլոր տարիների շրջանավարտների ձեռքբերումները, այդ թվում՝ ՀՀ վարչապետի՝ 
պետական պաշտոններում նշանակվելու համապատասխան որոշումները: 

 
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի միջոցով փետրվարին 

«Քարֆուր Արմենիա» ընկերության գլխավոր տնօրեն Վաչե Արսենը հյուրընկալվեց 
Ակադեմիայում և հանդիպեց Ակադեմիայի ղեկավարության ու մագիստրանտների հետ` 
https://paara.am/qarfur-ynkerutyuny-petakan-karavarman/: Իսկ արդեն ապրիլի 16-ին 
համագործակցությունը պաշտոնական բնույթ ստացավ. կնքվեց համագործակցության 
հուշագիր՝ https://paara.am/masnavor-ynkerutyuny-hhpka-gortsynker/: 

 
Իրականացված հարցման հիման վրա կատարվել է համապատասխան վերլուծություն՝ 

Ակադեմիայի բոլոր կրթական ծրագրերով մագիստրանտների՝ ներկայումս աշխատանքով 
ապահովվածության վերաբերյալ: 

 
Շրջանավարտների միության և կարիերայի կենտրոնի կողմից շրջանավարտների 

էլեկտրոնային հասցեներին ուղարկվում են թափուր աշխատատեղերի, վերապատրաստման 
ծրագրերի մասին համապատասխան առաջարկներ և հայտարարություններ (gov.am, 
staff.am, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, ԹԻՀԿ, «Ատովմյան» 
իրավաբանական ընկերություն, «Carrefour Armenia» և այլ մասնավոր ընկերություններ և 
այլն): 

 
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Կրթության որակի բարելավման նպատակով հետևողական աշխատանքներ են 
տարվում Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման, աշխատավարձերի 
օպտիմալացման, ինչպես նաև լսարանային ժամերն արդյունավետ օգտագործելու և 
դասերն անխափան անցկացնելու ուղղությամբ: 

Կրթական ծրագրերն իրականացնելիս, դասավանդման բարձր որակն ապահովելու 
նպատակով, համատեղությամբ և ժամավճարային հիմունքներով աշխատողի 
կարգավիճակով հրավիրվում են պաշտոնատար անձինք, գիտությունների դոկտորներ, 
թեկնածուներ, կրթության և տնտեսության տարբեր ոլորտների առաջատար մասնագետներ. 

1) Հաստիքացուցակով աշխատողներ - 87 
2) Ժամավճարային հիմունքներով հրավիրված դասախոսներ, թեզի 

ղեկավարներ/գրախոսներ - 148 
3) Վերապատրաստման գործընթացում ընդգրկված դասախոսներ – 104 
4) Ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր. որոշ ծառայություններ մատուցողներ 

– 46 
5) Արտահաստիքային աշխատողներ - 8 

 

https://paara.am/shrjanavartneri-miutyun/
https://paara.am/qarfur-ynkerutyuny-petakan-karavarman/
https://paara.am/masnavor-ynkerutyuny-hhpka-gortsynker/
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Նկար 7. Ակադեմիայի վարչական կազմ, պրոֆեսորադասախոսական կազմ, տնտեսական և 

այլ աշխատողներ  
 

 
 
Նկար 8. Պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ ըստ սեռի  
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Նկար 9. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընդհանրական գնահատականը՝ ըստ տարիքային 
խմբերի բաշխվածության մակարդակի 
 

Ակադեմիայի 22 աշխատող մասնակցել է վերապատրաստման տարբեր 
դասընթացների՝  
 «Հակակոռուպցիոն ակադեմիա» դասընթաց, 
 «Ժամանակի կառավարում և աշխատանքների առաջնահերթությունների 

սահմանում» վերապատրաստման դասընթաց, 
 Հակակոռուպցիոն և բարեվարքության հարցերով վերապատրաստողների 

վերապատրաստում, Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ, 
 «Համակարգչային հմտություններ»,  
 «MOODLE հարթակը՝ որպես ուսուցման օժանդակ միջոց» վերապատրաստման 

դասընթաց, 32 ժամ տևողությամբ, 
 Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական 

կենտրոնի (ENIC Armenia) կողմից կազմակերպված «Օտարերկրյա որակավորումների 
ճանաչման արդի հիմնախնդիրներ և սկզբունքներ» թեմայով ամենամյա դասընթաց, 
 Միավորված ազգերի կազմակերպության տնտեսական և սոցիալական 

հանձնաժողովի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան ավազանի երկրների տեղեկատվական և 
հաղորդակցության տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնի (UN–APCICT/ESCAP) 
կազմակերպած «Թվային կառավարություն և փոխակերպում. Հարավ-Հարավ և 
եռանկյուն համագործակցության նորարարությունների ուսումնասիրում» թեմայով 
դասընթաց, ինչպես նաև «Տվյալահեն կառավարում» թեմայով կարողությունների 
զարգացման դասընթացներ, 
 «Դասավանդման ժամանակակից մեթոդները բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում» թեմայով վերապատրասում,  
 Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված 

«Ուսուցում և ուսուցանում» (2021 Learning & Teaching Forum)  խորագրով ֆորում, 
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 Կիև-Մոհիլա Ակադեմիայի ազգային համալսարանի (Ուկրաինա) հակակոռուպցիոն 
հետազոտությունների և կրթության կենտրոնի կողմից կազմակերպված մեկշաբաթյա 
վերապատրաստում (TOT), 
 «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի և 

Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության (ԻՍՕ) համատեղ հեռավար սեմինար՝ 
«Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպությունը (ԻՍՕ) և նրա դերը 
համալսարանների ուսանողների կյանքն ավելի ապահով, հեշտ և լավը դարձնելու 
գործում» թեմայով և այլն: 

 
Ըստ Ակադեմիայի դասախոսների շրջանում անցկացված հարցումների՝ դասախոսների 

ճնշող մեծամասնությունը կարծում է, որ վերապատրաստման կարիք կա: Դա նշանակում է, 
որ դասախոսների վերապատրաստումները կադրերի հավաքագրման և նրանց 
աշխատանքը արդյունավետ կազմակերպելու կարևոր բաղադրիչ են: 

 
Ընթացիկ տարում վերապատրաստում անցած վարչական կազմի աշխատողների թիվը և 

տեսակարար կշիռը վարչական աշխատողների ընդհանուր թվում 23,9 % է: 
Մրցութային և մրցակցային նշանակումների տեսակարար կշիռը նշանակումների 

ընդհանուր կառուցվածքում 4,3 % է: 
 

ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Ակադեմիայում ակտիվ գործունեություն է ծավալում նաև արհեստակցական 

կազմակերպությունը: Իրականացվել են աշխատողների աջակցության սոցիալական, 
մշակութային, առողջապահական ծրագրեր:  

2021 թվականին Ակադեմիայի արհեստակցական կազմակերպության ֆինանսական 
միջոցներից հատկացվել է՝ 
 դրամական աջակցություն աշխատողի հարազատի մահվան կապակցությամբ՝ 

90 000 ՀՀ դրամ, 
 դրամական աջակցություն սոցիալական նպատակով՝ 100 000 ՀՀ դրամ, 
 Արհեստակցական կազմակերպության անդամի և անդամի հարազատի մահվան 

կապակցությամբ ծաղկեպսակի համար՝ 179 000 ՀՀ դրամ, 
 դրամական աջակցություն առողջապահական (վիրահատություն) նպատակով՝ 

250 000 ՀՀ դրամ, 
 հոբելյանական տարեդարձերի կապակցությամբ՝ 160 000 ՀՀ դրամ, 
 «Կորպորատիվ մշակույթ» նախաձեռնության շրջանակում Ակադեմիայի 

աշխատողների համար գործնական հանդիպման և հանգստի կազմակերպման 
նպատակով՝ 200 000 ՀՀ դրամ, 

 դրամական աջակցություն արհեստակցական կազմակերպության անդամի մահվան 
կապակցությամբ՝ 50 000 ՀՀ դրամ, 

 երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ աշխատակիցների 
երեխաներին ներկայացման տոմսերի ձեռքբերման նպատակով՝ 100 000 ՀՀ դրամ, 

 Ակադեմիայի կին աշխատողների համար կանանց միջազգային տոնի` մարտի 8-ի 
կապակցությամբ միջոցառում` 78 140 ՀՀ դրամ, 
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 Ակադեմիայի արհեստակցական կազմակերպության անդամների հանգստի 
կազմակերպման համար՝ 394 330 ՀՀ դրամ, 

 Երեխայի ծննդի կապակցությամբ՝ 30 000 ՀՀ դրամ, 
 Ակադեմիայի աշխատողների համար դիսպենսերով ջերմաչափի ձեռքբերում՝ 2 հատ, 

150 000 ՀՀ դրամ, 
 Ակադեմիայի աշխատողների համար Ամանորյա միջոցառման կազմակերպում՝ 600 

000 ՀՀ դրամ։ 
 

2021 թ. տարեսկզբին հիմք դրվեց «Ակադեմիայի կորպորատիվ մշակույթ» 
նախաձեռնությանը, որի նպատակն է` խթանել աշխատավայրից դուրս անձնակազմի ավելի 
սերտ փոխգործակցությունը համապատասխան թրեյնինգների, ղեկավարության հետ մի 
շարք հարցերի` ավելի ազատ քննարկման, թիմային ոգու ամրապնդման միջոցով։  

 
Ակադեմիայի ռեկտորը պաշտոնական գրությամբ դիմել է Վարչապետի աշխատակազմ՝ 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունը ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 
«Սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը և փաթեթի մեջ մտնող ծառայությունների 
բովանդակությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1917-Ն և N 1923-Ն, ինչպես նաև 2012 թվականի ապրիլի 19-ի 
N 594-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1691-Ն որոշման N 1 հավելվածում 
նշված՝ սոցիալական փաթեթում ներառված ծառայություններից օգտվող 
կազմակերպությունների շարքում ընդգրկելու համար: 

 
 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Ակադեմիայում կիրառվել է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: 
Համակարգի հիմնական խնդիրներն են՝ Ակադեմիայում փաստաթղթերի հոսքի 

արդյունավետ կառավարում, փաստաթղթերի կենտրոնացված պահպանում, միասնական 
ձևի ապահովում, մի քանի ստորաբաժանումների միաժամանակյա աշխատանքի 
ապահովում և փաստաթղթերի կորստի բացառում:  

Ակադեմիայի գործառույթներին առնչվող բոլոր գրությունների, դիմումների, իրավական 
ակտերի նախագծերի վերաբերյալ սահմանված ժամկետներում ներկայացվել են 
պատասխաններ, առաջարկություններ և դիտողություններ: 

• Ակադեմիայի ռեկտորի անհատական և ներքին իրավական ակտեր - 450 
• Դիմումներ – 1043  
• Մտից պաշտոնական գրություններ – 649  
• Մտից ոչ պաշտոնական գրություններ – 100 
• Ելից պաշտոնական գրություններ – 938 

Կատարվել է Ակադեմիայի գործունեության ընթացքում ստեղծված փաստաթղթերի 
դասակարգում, հաշվառում և արխիվացում: 
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 
Ակադեմիայի հիմնական մասնաշենքի 5 լսարանների և 3 աշխատասենյակների 

վերանորոգում: 
Հիմնական մասնաշենքի 4 լսարանների կահավորում նոր սեղան-աթոռներով 

(օգտագործված սեղան-աթոռները նվիրաբերվել են Գյումրու պետական տնտեսագիտական 
քոլեջին): 

2 լսարանների կահավորում նոր պրոյեկտորներով: 
Հիմնական մասնաշենքի 50 պատուհաններին նոր շերտավարագույրների տեղադրում: 
Հիմնական մասնաշենքի լրացուցիչ մուտքի կահավորում և շահագործում, ինչպես նաև 

աշխատակիցների համար ավտոկայանատեղիի շահագործում:  
Հիմնական մասնաշենքի առաջին հարկի բոլոր լսարանների և աշխատասենյակների, 

ինչպես նաև 2-րդ և 3-րդ հարկերի միջանցքների կահավորում նոր լեդ լուսատուներով (60 
հատ): 

Հիմնական մասնաշենքի գլխավոր մուտքի կահավորում հաշվառման ինքնաշխատ 
համակարգով (տուռնիկետ): 

44-օրյա պատերազմում զոհված ակադեմիականների հիշատակին նվիրված անկյան 
ձևավորում: 

Ակադեմիայի արտաքին տարածքի շուրջ 250 գծամետր երկարությամբ կոյուղատարի 
պրոֆիլակտիկ մաքրում հատուկ բարձր ճնշման մեքենա-մեխանիզմի միջոցով: 

Նոր արգելափակոցի (շլագբաում) տեղադրում: 
Արտաքին տարածքի լուսավորման կետերի ավելացում: 
 
Ակադեմիայի կաթսայատան պրոֆիլակտիկ աշխատանքների կատարում և որոշ 

հանգույցների վերանորոգում՝ նոր ջեռուցման սեզոնին ընդառաջ: 
Ակադեմիայի մասնաշենքերի, էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի մատակարարման և 

դրանց խնայողաբար օգտագործման, ինչպես նաև պահակային ծառայության 
աշխատանքների հսկողություն: 

Կազմակերպվել են Ակադեմիայի հաշվեկշռում գտնվող ավտոմեքենաների 
շահագործման և սպասարկման աշխատանքներ: 

Կազմակերպվել են տնտեսական ապրանքների, համակարգչային տեխնիկայի և 
նյութերի, գրասենյակային ապրանքների, բենզինի և դիզվառելիքի գնումները: 

Կատարվել են Ակադեմիայի մասնաշենքերի և արտաքին տարածքների, կանաչ 
գոտիների մաքրման, ծառերի էտման ու պահպանման աշխատանքներ: 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Ակադեմիայի համախմբված բյուջեն 2021 թվականի համար նախատեսված էր 597 

միլիոն 536,7 հազար դրամ, սակայն փաստացի մուտքը կազմել է 530 միլիոն 419.1 հազար 
դրամ: Մուտքերի 31.2%-ը ձևավորվել է ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցներից, 
իսկ 68.8%-ը կազմում են արտաբյուջետային միջոցները: 

 

 
 
Նկար 10. Ակադեմիայի 2021 թվականի բյուջետային և արտաբյուջետային միջոցներ  
  

31% 

69% 

Բյուջետային միջոցներ -            165 504.5 հազ.դրամ 

Արտաբյուջետային միջոցներ -    364 914.6 հազ.դրամ  
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Ակադեմիայի 2021 թվականի բյուջեի կատարողական (համախմբված) 
   

  (հազ.դրամ) 

Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇ Նախատեսված 
բյուջե 

Փաստացի մուտքեր/ծախսեր 
 

   Ընդամենը բյուջե ա/բյուջե 

  ՄՆԱՑՈՐԴՆ ԱՌ 01.01.2021 թ. 71015.8 71015.8  71015.8 

 ՄՈՒՏՔԵՐ, այդ թվում`     

1. ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված 
միջոցներ 169,524.6 165,504.5 165,504.5  

2. Ակադեմիայի արտաբյուջետային  
միջոցներ  428,012.1 364,914.6  364,914.6 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ՄՈՒՏՔ  597,536.7 530,419.1 165,504.5 364,914.6 

  ԾԱԽՍԵՐ,  այդ թվում`                                                                                                                                                                  Ընդամենը բյուջե ա/բյուջե 

1. Աշխատողների աշխատավարձ, 
հավելավճար, լրավճար և այլն. 518,807.6 450,031.0 104,619.5 345,411.5 

2. Էներգետիկ ծառայություններ 11,500.0 8,857.9 8,857.9  
3. Կոմունալ ծառայություններ 1,000.0 663.5 663.5  
4. Կապի ծառայություններ 2,000.0 1,873.7 1,873.7   
5. Ապահովագրական ծախսեր 5,000.0 66.0  66.0 

6. Ծառայողական գործուղումների գծով 
ծախսեր 6,000.0 3,862.4  3,862.4 

7. Տեղեկատվական  
ծառայություններ/գովազդ 5,000.0 1,224.3  1,224.3 

8. Ներկայացուցչական ծախսեր 2,000.0 1,379.7  1,379.7 

9. Ընդհանուր բնույթի այլ 
ծառայություններ 9,500.0  6,538.6 6,174.4 364.2 

10. Մասնագիտական ծառայություններ 3,000.0 276.7  276.7 

11. Շենքերի և կառույցների ընթացիկ 
վերանորոգում 10,000.0 17.0  17.0 

12. Մեքենաների և սարքավորումների 
ընթացիկ վերանորոգում 3,000.0 1,733.6  1,733.6 

13. Գրասենյակային  և տնտեսական 
նյութեր 10,500.0 7,762.0 450.0 7,312.0 

14. Տրանսպորտային նյութեր 2,000.0 128.0  128.0 
15. Կրթաթոշակ 53,202.9 49,822.0 42,610.1 7,211.9 

16. Հարկեր, տուրքեր, պարտադիր 
վճարներ 11,042.0 9,127.3 255.4 8,871.9 

17. Հիմնական միջոցների ձեռքբերում 15,000.0 4,668.0  4,668.0 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍ 668,552.5 548,031.7 165,504.5 382,527.2 

  ՄՆԱՑՈՐԴՆ ԱՌ 31.12.2021թ.  53,403.2 0 53,403.2 
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Ակադեմիայի բյուջետային միջոցների մուտքեր և ծախսեր 
 
Ակադեմիան հետբուհական մասնագիտական կրթությունն իրականացնում է երկու 

ծրագրով՝ «Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում» և 
«Հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ»: 

«Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում»  
ծրագրով 2021 թվականի պետական բյուջեով հատկացվել է 122 միլիոն 894.4  հազար 
դրամ:  

«Հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ» 
ծրագրով 2021 թվականին հատկացվել է 42 միլիոն 610.1 հազար դրամ: 

 
Ակադեմիայում առկա ուսուցման ձևով պետական պատվերի հիմունքով ուսուցումը 

երկու տարի է, մագիստրանտների թիվը՝ 82, կրթաթոշակի մեկ ամսվա չափը՝ 48 600  
ՀՀ դրամ: 

 

 
 
Նկար 11. Ակադեմիայի 2021 թվականի բյուջետային միջոցների ծախսեր 

62% 

5% 
1% 2% 

4% 
0% 

26% 

Աշխատավարձ - 62.2 % 

Էներգետիկ ծառայություններ - 
5.2% 

Կոմունալ ծառայություններ -  0.7 % 

Կապի ծառայություններ  -   1.6 % 

Ընդհանուր բնույթի այլ 
ծառայություններ   4.2 % 

Գրասենյակային նյութեր  - 0.3 % 

Կրթաթոշակ   - 25.8 % 
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ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈւՏՔԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ 
 
Բացի պետական պատվերով իրականացվող գործառույթներից, Ակադեմիան 

իրականացնում է նաև այլ գործառույթներ, որոնցից ստացված դրամական միջոցներից 
ձևավորվում են Ակադեմիայի արտաբյուջետային միջոցները, որոնք հետագայում նույնպես 
ուղղվում են Ակադեմիայի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ապահովմանը և 
իրականացմանը:  

 
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2021 Թ․ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈւՏՔԵՐ 

 
Ակադեմիայի արտաբյուջետային միջոցները ձևավորվում են առկա, հեռակա և հեռավար 

ուսուցման վարձավճարներից, արտաքին և ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներից, 
իրականացված վերապատրաստումներից և այլն: 

 
2021 թ․ արտաբյուջետային միջոցների ընդհանուր մուտքերը կազմել են՝ 
                                                                             

 364 միլիոն 914,6 հազար դրամ։ 
 
1. Ակադեմիայի 2021 թ. առկա, հեռակա և հեռավար ուսուցմամբ մուտքերը կազմել 

են՝  
                                                                       298 միլիոն 435.4 հազար դրամ:  
 
2. Ասպիրանտական, հայցորդական, դոկտորանտական ուսուցումներից մուտքերը 

կազմել են՝  
                                                                         19 միլիոն 353.1 հազար դրամ:   

 
3. Հանրային ծառայողների վերապատրաստումներից մուտքերը կազմել են՝                                                                                                                                                                                      
                                                            
                                                                           13 միլիոն 255.1 հազար դրամ: 
  
4. ՀՀ գիտության կոմիտեի կողմից տրամադրված Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և 
զարգացման ծրագրեր, ինչպես նաև գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաներ. 

• «Հումանիտար հետազոտությունների կենտրոն» ծրագիր («Կառավարչական 
գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա, «Տարածաշրջանային 
հետազոտությունների կենտրոն», «Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն») 

•  «Ժամանակակից կառավարչի ստեղծարարության հոգեբանական 
ուսումնասիրություն» գիտական թեմա 

• «Արհեստական բանականություն և ապագա պատերազմներ. կողմնորոշիչներ 
հայկական ռազմարդյունաբերության զարգացման համար»  գիտական թեմա 

• «Խարիզմատիկ առաջնորդությունը Արևելքի ժամանակակից քաղաքական 
մշակույթներում (մարդաբանական ասպեկտ)» գիտական թեմա 
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Վերոնշյալ ծրագրերից և թեմաներից մուտքերը կազմել են՝ 
                                                                           

21 միլիոն 782.4 հազար դրամ: 
 
 
5. Ակադեմիան իրականացնում է նաև արտաքին դրամաշնորհներ 

• LNSS Էրազմուս + «Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ. 
գրադարանի արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում` 
գրադարանների անձնակազմի զարգացման և գրադարանային 
ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով» 

• SMARTI Էրազմուս + «Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարական 
մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը` 
կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը 
բարելավելու նպատակով» 

 
Այս ծրագրերից մուտքերը կազմել են՝  
                                                                        11 միլիոն 031.9 հազար դրամ: 

 
6. Այլ մուտքերը (ընդունելության գումար, դիպլոմ, «Հանրային կառավարում» 

գիտական հանդես) կազմել են՝                
 
                                                                         1 միլիոն 056.7 հազար դրամ: 
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Մ ՈՒ Տ Ք Ե Ր  
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

 
(ՀԱԶԱՐ ՀՀ ԴՐԱՄ) 

 
 

  

364 914,6 

298 435,4 

21 782,4 

11 031,9 

19 353,1 

1 056,7 

13 255,1 

Առկա, հեռակա և հեռավար ուսուցմամբ 
վարձավճարներ 

 

Ներքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ (ԳԿԿ, ՏՀԿ, 

հոգեբ.լաբ., 3 գիտական 
թեմա) 

Արտաքին 
պաշտոնական 

դրամաշնորհներ   
(LNSS, SMARTI)                      

 
Ասպիրանտական, 

հայցորդական, 
դոկտորանտական 

ուսուցում 

Այլ մուտքեր 
(ընդունելություն, 

դիպլոմ, «Հանրային 
կառավարում» 

գիտական հանդես) 
 

Հանրային 
ծառայողների 

վերապատրաս-
տում 
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Նկար 12. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհների մուտքեր 

 

11% 

14% 

25% 
29% 

7% 

2% 12% 

ՆԵՐՔԻՆ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ  ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԵՐ 

ՀՀ գիտության կոմիտե -  «Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն»՝    2 451.0 հազ. դրամ 

ՀՀ գիտության կոմիտե - «Կառավարչական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա»՝  3 107.9 
հազ. դրամ 

ՀՀ գիտության կոմիտե - «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն»՝  5 480.0 հազ. դրամ 

ՀՀ գիտության կոմիտե - «Խարիզմատիկ առաջնորդությունը Արևելքի ժամանակակից քաղաքական 
մշակույթներում (մարդաբանական ասպեկտ)» գիտական թեմա՝  6 293.4 հազ. դրամ 

ՀՀ գիտության կոմիտե - «Ժամանակակից կառավարչի ստեղծարարության հոգեբանական 
ուսումնասիրություն» գիտական թեմա՝ 1 600.0 հազ. դրամ 

ՀՀ գիտության կոմիտե - «Արհեստական բանականություն և ապագա պատերազմներ. կողմնորոշիչներ 
հայկական ռազմարդյունաբերության զարգացման համար» գիտական թեմա՝ 300.0 հազ. դրամ 

Գիտական աստիճանի հավելավճար՝ 2 550.0 հազ. դրամ 
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ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2021 Թ․ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ 
 

Աշխատավարձ՝ 345 միլիոն 411.5 հազար դրամ (այդ թվում ե/հ, սոցիալական վճար և 
դրոշմանիշային վճար): 

Աշխատավարձի ֆոնդը ներառում է Ակադեմիայի հաստիքային աշխատողների 
հավելավճար, լրավճար, պարգևատրում, ժամավճարային հիմունքներով աշխատող  
դասախոսների  դասախոսությունների, գործնական աշխատանքների, մագիստրոսական 
թեզերի ղեկավարման և գրախոսությունների համար տրվող ժամավճարներ, հայցորդների, 
ասպիրանտների ղեկավարներին, քննական հանձնաժողովների անդամներին տրվող 
վճարներ, վերապատրաստումն անցկացնող դասախոսների ժամավճարներ, որոշակի 
ժամկետով աշխատող աշխատակիցների աշխատավարձ և այլն: 

 
Գործուղումներ՝ 3 միլիոն 862.4 հազար դրամ:  
Գործուղումներն իրականացվում են միջազգային նմանատիպ կազմակերպություններում 

գիտաժողովներին և սեմինարներին մասնակցության, արտասահմանյան գործընկերների 
հետ հանդիպման, հետագա արդյունավետ համագործակցության հնարավորությունների 
քննարկման, միջազգային կազմակերպությունների կրթական գործընթացների առաջավոր 
փորձի  ուսումնասիրման նպատակով: 

 
Գրասենյակային, վերապատրաստման, տնտեսական և տրանսպորտային նյութեր՝  
 

7 միլիոն 440.0 հազար դրամ:  
 
Տեղեկատվական ծառայություններ՝  1 միլիոն 224.3 հազար դրամ:            
Ակադեմիայի «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի, գովազդային նյութերի, 

բուհի տեղեկատուի ծախսեր, պարբերական մամուլի բաժանորդագրություն: 
 
Ներկայացուցչական ծախսեր՝                              1 միլիոն 379.7 հազար դրամ: 
 
Ապահովագրական ծախսեր՝                                66.0 հազար դրամ: 
 
Մասնագիտական ծառայություններ՝                  276.7 հազար դրամ: 
 
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ՝                      364.2 հազար դրամ: 
 
Շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման 

ծախսեր՝  1 միլիոն 750.6  հազար դրամ: 
 
Ասպիրանտական կրթաթոշակ՝ 7 միլիոն 211.9 հազար դրամ: 
Վճարվել է պետական պատվերով սովորող 10 ասպիրանտի կրթաթոշակը: 
 

 
Հարկեր՝ 8 միլիոն 871.9 հազար դրամ: 
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ՀՀ պետական բյուջե վճարվել են վերապատրաստման ծառայությունների, 
ընդունելության քննություններին մասնակցության վճարների ԱԱՀ-ի, ինչպես նաև 
շահութահարկի և գույքահարկի գումարները: 
 
Վարչական սարքավորումներ՝  4 միլիոն 668.0 հազար դրամ: 

 
Ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում՝  
                                                                                     
                                                                                      21 միլիոն 236.2 հազար դրամ։  
 

2021 թ. 196 մագիստրանտի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում՝ 21 միլիոն 236.2 
հազար դրամ  

 
2020 թ. - 220 մագիստրանտի՝ ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումը կազմել է 23 

միլիոն 937.5 հազար դրամ  
2019 թ. 180 մագիստրանտի` ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումը կազմել է 19 

միլիոն 530.0 հազար դրամ 
2018 թ. 102 մագիստրանտի` ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումը կազմել է 12 

միլիոն 462.5 հազար դրամ  
 
 
 
  



60 

Ծ Ա Խ Ս Ե Ր  
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  

 
(ՀԱԶԱՐ ՀՀ ԴՐԱՄ) 

 

 
 

382 527.2 

345 411.5 7 211,9 

7 440,0 

1 379,7 

3 862.4 

66,0 

276,7 1 750,6 

1 224,3 

8 871,9 

4 668,0 

364.2 

Աշխատավարձ, այդ թվում 
եկամտային հարկ    
սոցիալական վճար 

դրոշմանիշային վճար 
Կրթաթոշակ 

/ասպիրանտական/ 

Գրասենյակային, 
տնտեսական, տրանսպ. 

նյութեր 

Ներկայացուցչական 
ծախսեր 

Գործուղումներ 

Հարկեր ՀՀ պետական 
բյուջե 

Վարչական 
սարքավորումներ 

Տեղեկատվական 
ծառայություններ  

/գիտ հանդես, տեղեկատու,, 
բաժանորդագր./ 

Շենքերի, մեքենաների և 
սարքավորումների ընթացիկ 

վերանորոգման ծախսեր 

Ընդհանուր բնույթի այլ 
ծառայություններ 

 

Մասնագիտական 
ծառայություններ 

Ապահովագրական 
ծախսեր 
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Նկար 13. Ակադեմիայի դրամական միջոցների մուտքերը 

 
 

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԸ ԱՌ 31.12.2021 Թ.՝ 
 
53 միլիոն 403,2 հազար դրամ   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

                             2 0 2 0Թ    -    
5 1 4  8 9 7 . 3  Հ Ա Զ . Դ Ր  

                         2 0 2 1Թ    -     
5 3 0  4 1 9 . 1  Հ Ա Զ . Դ Ր  

90 10 

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ՄՈՒՏՔԵՐ 
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Հավելված N 1 
 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

Հրատարակված մենագրություններ 
 

№ Հեղինակի  
անուն, հայրանուն, ազգանուն Մենագրության անվանումը 

Հրատարակչու-
թյան անուն և 

տարի 
Ծավալ 

1.  

Գայանե Թովմասյան  
(համահեղինակներ՝  
Ս. Ս. Ավետիսյան  
Վ. Վ. Գրիգորյան) 

Հայաստանի Հանրապետության 
մարզերի զբոսաշրջային երթուղի-
ները: Կոլեկտիվ մենագրություն 

Երևան; Հեղ. 
հրատ., 2021.  305 էջ 

2.  

Գայանե Թովմասյան  
(համահեղինակներ՝  
Ս. Ավետիսյան,  
Լ. Միրիջանյան,  
Ք. Թաթոսյան,  
Ի. Գալուստյան, Ա. Ռուշանյան) 

Ագրոզբոսաշրջության զարգացման 
հնարավորությունների գնահատումը 
ՀՀ մարզերում (ՀՀ Լոռու և Տավուշի 

մարզերի օրինակով) 

Եր․ ։ Տնտեսագետ, 
2021, («Ամբերդ» 

մատենաշար) 
142 էջ 

3.  Գայանե Թովմասյան  
Զբոսաշրջության զարգացման հիմնա-

խնդիրները Հայաստանի Հանրա-
պետությունում (մենագրություն) 

Երևան։ Մեկնարկ 
ՍՊԸ, 2020, 

ISBN: 978-9939-0-
3445-4 

622 էջ 

4.  Ամալյա Մանուկյան  
Տաթևիկ Մկրտչյան 

Իրավիճակային խնդիրների 
ժողովածու  Եր., 2021թ. 110 

5.  Արսինե Աղաջանյան 

Հապավումների և համառոտագրու-
թյունների լեզվաոճական առանձնա-

հատկություններն անգլալեզու 
առցանց հաղորդագրություններում 

 Եր., 2021թ. 90-100 էջ 

6.  Աշոտ Մարկոսյան 

Independence of the Republic of 
Armenia and Liberal Reforms. The part 

of the book named “Reforms of The 
Right to Public Property and Their 

Peculiarities in the Republic of 
Armenia” (pp. 216-231) 

Yerevan,  
Antares, 2021 360 pages 

7.  
Մարիամ Մարգարյան 
Մերի Մարգարյան  
Լուսինե Նիկողոսյան  

«Գունավոր հեղափոխություն. 
տեսություն և տեխնոլոգիաներ» 

«Պետական 
ծառայություն», 

2021թ. 

341 էջ 
(21 

մամուլ) 

8.  Գայանե Մարուքյան 

Принципы Европейского договорного 
права, внедрение Принципов 
Европейского договорного права в 
национальное законадательство  

/монография/, LAP 
LAMBERT Academic 
Publishing, GmBh 
Germany, 2021, 

60 pages 
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Գիտական հոդվածներ, ժողովածուներ, զեկույցներ և թեզիսներ 
 

№ Հեղինակի  
անուն, ազգանուն Հոդվածի, զեկույցի անվանումը Հրատարակչության անուն 

և տարի Ծավալ 

1. 
 

 
 
Թերեզա Խեչոյան 

Knowledge society and lifelong 
learning challenges analysis for 
academic economics and business 
education in Armenia  
(Գիտելիքահեն հասարակության և 
ցկյանս ուսուցման մարտահրավեր-
ների վերլուծությունը 
Հայաստանում տնտեսագիտության 
և բիզնեսի կրթության առումով) 

 
2021 թ. 

 
8 էջ 

2.  
Tereza KHECHOYAN  
Gayane 
HOVHANNISYAN  
 

Code of Ethics as a Tool of 
Management in Academic 
Environment: Case of Armenia  
 (Էթիկայի կանոնագիրքը՝ որպես 
կառավարման գործիք ակադեմիա-
կան միջավայրում. Հայաստանի 
օրինակով) 

DOI: 10.52744/red.2021.01.02, 
Revista Etică și Deontologie, 
2021, Vol 2021(1), pp. 10-17, 
https://www.prouniversitaria.ro
/wp-
content/uploads/2021/10/ARTI
COL-1.pdf 

8 էջ 

3.  
 
Թագուհի Սլավիկի 
Չափանյան 

Պետական ծախսերի կառուցվածքի 
և տնտեսական աճի 
փոխհարաբերությունների տեսական 
հիմքեր 

 
2021թ. 

 
12 էջ 

4.  
 
Айрян З. Г. 

 
Бальнеологические курорты Армении 
как туристский бренд 

Ростовский государственный 
университет 

Сборник научных трудов,  
2021 г. 

 
 

64-75 c. 

5.  Айрян З. Г. 
Комплексный анализ перспектив 
развития событийного туризма в 
Республике Армения 

Российский государственный 
университет туризма и 

сервиса. 
Сборник научных трудов.  

2021 г. 

97-106 

6.  Айрян З. Г. 
Комплексный анализ лечебно-
оздоровительных курортов 
Республики Армения  

«Развитие научно-иссле-
довательских возможностей». 
Международная конференция. 
Сборник научных трудов НАН 

РА МНОЦ, 2021 

237-247 

7.  Айрян З. Г. 
Перспективы развития новых видов 
городского туризма в Республике 
Армения 

Ростовский государственный 
университет. Международная 

конференция. 
Сборник научных трудов.  

2021 г. 

46-57 

8.  
Գայանե Թովմասյան  
(համահեղինակներ՝  
Ս․ Ավետիսյան, 
Լ․ Միրիջանյան, 

Agritourism development issues in 
rural places: evidence from Armenia 

SocioEconomic Challenges, 
ARMG Publishing Rymskogo-

Korsakova st., 2, Sumy, 
Ukraine, 2020, Volume 4  

Pp: 29-38 

https://dx.doi.org/10.52744/red.2021.01.02
https://www.sciencegate.app/source/320873874
https://www.prouniversitaria.ro/wp-content/uploads/2021/10/ARTICOL-1.pdf
https://www.prouniversitaria.ro/wp-content/uploads/2021/10/ARTICOL-1.pdf
https://www.prouniversitaria.ro/wp-content/uploads/2021/10/ARTICOL-1.pdf
https://www.prouniversitaria.ro/wp-content/uploads/2021/10/ARTICOL-1.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/06/taguhi-chapanyan.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/06/taguhi-chapanyan.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/06/taguhi-chapanyan.pdf
https://paara.am/wp-content/uploads/2012/06/taguhi-chapanyan.pdf
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Ք․ Թաթոսյան, 
Ի․ Գալուստյան, 
Ա․ Ռուշանյան) 

Issue 4 
https://armgpublishing.sumdu.
edu.ua/wp-
content/uploads/2021/01/3.pdf 

9.  

Գայանե Թովմասյան  
(համահեղինակներ՝  
Ս․ Ավետիսյան 
Լ․ Միրիջանյան 
Ք․ Թաթոսյան 
Ի․ Գալուստյան 
Ա․ Ռուշանյան) 

Analyzing the demand of agritourism 
for international tourists in Armenia 

Marketing and Management of 
Innovations (Web of Science), 
2020, N4, 
https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sit
es/default/files/A445-2020-
07_Tovmasyan%20et%20al_0.pdf 

pp. 90-101 

10.  Գայանե Թովմասյան  
Capital investments, tourist tax and 
tourism development: The case study 
of Armenia 

Economics and Sociology, 
Centre of Sociological 
Research (Scopus, Web of 
Science) 
2021, 14(1), doi:10.14254/2071-
789X.2021/14-1/13, 
https://www.economics-
sociology.eu/files/13I_924_Tov
masyan.pdf 

pp. 199-
213 

11.  
Թովմասյան Գայանե 
(համահեղինակ՝  
Կ․Պողոսյան) 

Modelling and Forecasting Domestic 
Tourism. Case Study from Armenia 

SocioEconomic Challenges, 
ARMG Publishing Rymskogo-
Korsakova st., 2, Sumy, 
Ukraine, 2021, Volume 5 Issue 
2, 
https://doi.org/10.21272/sec.5(
2).96-111.2021 

pp. 96-111. 

12.  
Թովմասյան Գայանե 
(համահեղինակ՝  
Ա․Մկրտչյան) 

Ներքին զբոսաշրջության 
զարգացման հեռանկարները ՀՀ-
ում 

Եվրասիա Բանբեր, 2021, N 1  

13.  
Թովմասյան Գայանե 
(համահեղինակ՝  
Մ․Գևորգյան) 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
պատմամշակութային 
հուշարձանների ներգրավումը 
զբոսաշրջության ոլորտ և մարզում 
զբոսաշրջության զարգացման 
հնարավորությունների 
վերլուծությունը 

ԵՊՀ, Պատմություն և 
մշակույթ, 2021, N1  

14.  Գայանե Ռուբիկի 
Թովմասյան 

Forecasting the Number of Incoming 
Tourists using ARIMA Model: Case 
Study from Armenia.  

Marketing and Management of 
Innovations, 2021, N3, 
(Web of Science) 
http://doi.org/10.21272/mmi.20
21.3-12 
https://mmi.fem.sumdu.edu.ua
/sites/default/files/A528-2021-
12_Tovmasyan_0.pdf 

139-148 

15.  Գայանե Ռուբիկի 
Թովմասյան 

HEALTHCARE TOURISM IN 
ARMENIA: 
OPPORTUNITIES AND 

Messenger of ASUE, N 5, 2021 106-125 

https://doi.org/10.21272/sec.5(2)
https://doi.org/10.21272/sec.5(2)
http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-12
http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-12
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PERSPECTIVES 
OF DEVELOPMENT 

16.  
Ամալյա Ստյոպայի 
Մանուկյան  
Հարություն Արմենի 
Գրիգորյան  

Հանրային կառավարման 
հիմնախնդիրները V դարի հայ 
մտածողների 
աշխատություններում,  

«Հանրային կառավարում» 
գիտական հանդես, N 1, 

2021թ. 
13 
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մարտահրավերներ: ՀՊՏՀ 
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ՀՊՏՀ, Եր.: Տնտեսագետ, 
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Սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման 
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որոնումներ, հեռանկարներ, 
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http://iu.bsu.edu.ru/iu/news/detail.ph
p?ID=710704&IBLOCK_ID=427 
 

XI Международная научно-
практическая конференция 

для студентов, магистрантов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 
проблемы развития 

национальной и 
региональной экономики», г. 
Белгород, Россия, 29 апреля 

2021 г., 5 стр. 

5 

22.  
Քնարիկ Ջոնիկի 
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2021թ․, էջ 293-308 

1․2 

35.  Աշոտ Խաչատուրի 
Մարկոսյան 

Экономика доверия Инжиниринг и управление: от 
теории к практике. Сборник 

0.1 

http://library.asue.am/open/gitajoxov_28_2.pdf?fbclid=IwAR31T6pTf55CnBeaoq9EsZSir35JfdrPx5HY4ytLXvyxzZbFc8N2rHoKz3c
http://library.asue.am/open/gitajoxov_28_2.pdf?fbclid=IwAR31T6pTf55CnBeaoq9EsZSir35JfdrPx5HY4ytLXvyxzZbFc8N2rHoKz3c
http://library.asue.am/open/gitajoxov_28_2.pdf?fbclid=IwAR31T6pTf55CnBeaoq9EsZSir35JfdrPx5HY4ytLXvyxzZbFc8N2rHoKz3c
http://library.asue.am/open/gitajoxov_28_2.pdf?fbclid=IwAR31T6pTf55CnBeaoq9EsZSir35JfdrPx5HY4ytLXvyxzZbFc8N2rHoKz3c


68 

материалов XVIII 
Международной научно-

практической конференции, 
Минск, 15.04.2021, с. 234-

235 

36.  

Աշոտ Խաչատուրի 
Մարկոսյան 

Ազգային հարստության 
կապիտալացման և ըստ 
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տեխնոլոգիաների, 

N 2 (16) / 2021, 
Ստեփանակերտ, 2021թ.,  

էջ 59-70 

1.2 

38.  

Աշոտ Խաչատուրի 
Մարկոսյան 

Comparative research of indicators of 
fresh water utilization assessed in 
different countries and regions 

Տեղեկագիր բարձր 
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ում: Իրական հարկային բեռի 
գաղափարը  

РЕГИОН И МИР, 2021 թ. 5 էջ 

41.  Կարեն Իշխանի 
Սարոյան 

Պատմական ակնարկ հարկային 
բեռի տնտեսագիտական 
բնորոշումների վերաբերյալ 

Պատմություն և 
քաղաքականություն, 2021թ. 10 էջ 

42.  Կարեն Իշխանի 
Սարոյան 

Տնտեսական աճի հիմնախնդիրը 
տնտեսագիտական գրականության 
մեջ 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ, 2021թ. 9 էջ 

43.  
Կարեն Իշխանի 
Սարոյան, Վիլեն 
Վիգենի Խաչատրյան 

ՀՀ հարկային բեռի կառավարման 
հիմնախնդիրները ծախսային 
բազմարկիչների գնահատման 
համատեքստում 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ, 2021թ. 16 էջ 

44.  Կարեն Իշխանի 
Սարոյան 

ՀՀ ստվերային տնտեսության 
գնահատումը կառուցվածքային 
հավասարումների մոդելավորման 
միջոցով 

Հանրային կառավարում, 
2021թ. 11 էջ 

45.  Կարեն Իշխանի 
Սարոյան 

Հարկային բեռի ազդեցությունը 
տնտեսական աճի վրա: Օպտիմալ 

Հայկական 
տնտեսագիտական հանդես, 15 էջ 



69 

հարկային բեռի գնահատումը ՀՀ-ում 2021թ. 

46.  Վահե Լևոնի 
Թումանյան 

Հրեշտակ ներդրողների դերը 
հայկական սթարթափներում 
ներդրումների ներգրավման 
համատեքստում 

2021 թ. 11 էջ 

47.  Վահե Լևոնի 
Թումանյան 

Վենչուրային կապիտալի ֆոնդերի 
դերը հայկական սթարթափներում 
ներդրումների ներգրավման 
համատեքստում 

2021 թ. 10 էջ 

48.  Վահե Լևոնի 
Թումանյան 

Միաեղջյուր սթարթափների դերը 
երկրի սթարթափ էկոհամակարգի 
զարգացման հարցում 

2021 թ. 17 էջ 

49.  Վահե Լևոնի 
Թումանյան 

Հայաստանում գործող սթարթափ 
աքսելերացիոն ու ինկուբացիոն 
ծրագրերը Հայաստանի սթարթափ 
էկոհամակարգերի զարգացման 
համատեքստում 

2021 թ. 18 էջ 

50.  
Վահե Լևոնի 
Թումանյան 
Վիլեն Վիկտորի 
Խաչատրյան 

«Հայկական վիրտուալ կամուրջ» 
ծրագիրը Հայաստանի սթարթափ 
էկոհամակարգի զարգացման 
համատեքստում 

2021 թ. 17 էջ 

51.  Սուսաննա Սաֆարյան ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ 2021 թ. 13 էջ  

52.  Սուսաննա Սաֆարյան 
INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC 
OF ARMENIA AND LIBERAL 
REFORMS 

2021 թ. 12 էջ 

53.  
Մարիամ Մարգարյան  
Գևորգ Ղուկասյան 

«Էթնիկ լոբբինգի ինստիտուտը՝ 
որպես ՀՀ քաղաքական 
զարգացման և արդիականացման 
դերակատար» 

 
«ՎԷՄ» համահայկական 

գիտական հանդես, 2021թ. 

 
22 էջ 

 

54.  
Մարիամ Մարգարյան  
Լուսինե Նիկողոսյան 

«Ինքնության կերպափոխման 
հիմնախնդիրները քաղաքական 
արդիականացման գործընթացում» 
անգլերեն  

 
«Հանրային կառավարում» 
գիտական հանդես, 2021թ. 

 
10 էջ 

55.  
Ռուբեն Էլամիրյան 
Հայկ Պարոնյան 

«Armenian foreign policy between 
Eurasian and European integration 
models» 

«Eastern Journal of European 
Studies (Q2 in IR) » գիտական 

հանդես, 2021թ. 

 
10 էջ 

56.  Մանե Աթիկյան 

«Հանրային քաղաքականության 
ինստիտուցիոնալ 
արդիականացման 
հրամայականները Հայաստանի 
Հանրապետությունում» 

 
«Հանրային կառավարում» 
գիտական հանդես, 2021թ. 

 
 

12 էջ 

57.  
 
Mariam Margaryan 
Marine Movsisyan 

Issues of Complementing the Political 
and Civic Culture in the Conditions of 
the Democratic Transition of the 

 
Wisdom, 2021թ. 

 
 

10 էջ 



70 

Republic of Armenia 

58.  

 
 
 
 
Մարիամ Մարգարյան 

Քաղաքական խարիզմայի 
կերպափոխման հիմնախնդիրները 
ժողովրդավարական անցման 
գործընթացում  
(Աշխատանքը կատարված է 20 RF 
-189 «Խարիզմատիկ 
առաջնորդությունը Արևելքի 
ժամանակակից քաղաքական 
մշակույթներում (մարդաբանական 
ասպեկտ)» գիտական ծրագրի 
շրջանակներում) 

 
 
 
 

«Հանրային կառավարում» 
գիտական հանդես, 2021թ 

 
 
 
 

16 էջ 

59.  

 
 
Մարիամ Մարգարյան 

Հոգևոր անվտանգությունը՝ որպես 
ազգային և քաղաքացիական 
ինքնության 
փոխհարաբերությունների գործոն 

«Էջմիածին» 
Պաշտոնական ամսագիր 

Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսութեան Մայր 
Աթոռոյ Սրբոյ Էտմիածնի 

 
 

16 Էջ 

60.  Թամարա Շաքարյան 
«Վարչական լռության 
հիմնախնդիրները» 

«ԼՂՀ Դատական 
իշխանություն», N 1(32) , էջեր 

10-38, 2021 թ. 
29 էջ 

61.  Թամարա Շաքարյան 

«Молчание в праве (доктрина, 
практика и техника)»,  

монография, изд. 
''Юрлинтинформ'', ''Молчание 
в административном праве''. 

Москва, 2021, коллектив 
авторов, ст.161-184, 

стр. 24  

62.  Թամարա Շաքարյան 
''Молчание административного 
органа и административные 
фиктивные акты''  

Ежегодник публичного права, 
2021, соавт. А. Гамбарян, М, 

Мурадян, ст.160-191, 
стр. 32 

63.  Հասմիկ Ստեփանյան 
Կրթության իրավունքի 
երաշխավորման արդի 
հիմնախնդիրները:  

Դպրատուն հասարակական 
գիտությունների հանդես, 

1(11)-2021; 117-125 էջեր 
9 էջ 

64.  Գայանե Մարուքյան 

Իրավաբանական անձի 
գործունեության վայրի 
հիմնահարցը քաղաքացիական 
իրավունքում 

Օրենքի Պատվար//թիվ 11, 
մարտ 2021  

65.  Խաչատուր Բեզիրջյան Ընտրական համակարգի 
կայացումը 

Հայաստանի Հանրապետու-
թյան անկախությունը և 

ազատական բարեփոխում-
ները․ հոդվածների ժողովա-
ծու։ Մաս 2։- Եր․, Ֆրիդրիխ 

Նաումանի «Հանուն 
ազատության» հիմնադրամ, 
Անտարես, 2021․- 254-267 

էջեր 

14 էջ 

66.  Խաչատուր Բեզիրջյան The making of the electoral system 
In: Independence of the 
Republic of Armenia and 

Liberal Reforms: - Yerevan, 
9 pages 



71 

Antares, 2021. - pp. 168-176. 

67.  

Վահե Ստեփանյան Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության ընդունումը և 
դրանով ամրագրված կիսանախա-
գահական կառավարման ձևի 
առանձնահատկությունները 

Անկախությունը և 
ազատական 

բարեփոխումները, մաս 2․, 
Երևան, «Անտարես», 2021, 

էջ 65-88 

24 էջ 

68.  

Վահե Ստեփանյան Պետական կառավարման ձևի 
բարեփոխումները անցումային 
ժամանակաշրջանում  
(1990-1995 թ․թ․) 

Անկախությունը և 
ազատական 

բարեփոխումները, մաս 2․
Երևան, «Անտարես», 2021, 

էջ 143-163 

21 էջ 

69.  
Վահե Ստեփանյան Reforms of the form of governance 

of the Republic of Armenia in the 
period of transition (1990-1995) 

Indepedence of the Republic 
of Armenia and liberal 

reforms, Yerevan, “Antares”, 
2021, pp. 88-105 

18 pages 

70.  
Գայանե Սիմոնի 
Հովհաննիսյան 
Գառնիկ Բենիկի 
Նալբանդյան  

«Հայաստանի Հանրապետության 
գիտակրթական հաստատության 
աշխատողների աշխատանքային 
գործառույթների վրա ՀՀ-ում 
տիրող արտակարգ իրավիճակի 
ազդեցության հետազոտություն»,  
https://www.rea.ru/ru/org/branches/e
revan/Documents/СБОРНИК%201(5).
pdf  

Проблемы социально-
экономического развития: 
Поиски, Перспективы, 
Решения. Сборник научных 
статей - 1(5) – Ереван, ЕФ 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
2021. – 390 стр., 164-172 էջ. 

9 էջ 

71.  
Լ. Պետրոսյան 
Ռ. Աղուզումցյան 
Ս. Պողոսյան, 
Ա. Խաչատրյան 

IMPORTANT PROFESSIONAL 
PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF A 
SPECIALIST IN THE STRUCTURE OF 
COMPETENCIES 

Հանրային կառավարում, 
գիտական հանդես, Երևան, 

2021, p.286-294 

 
 

8 pages 

72.  
Լ. Պետրոսյան 
Ա. Գալստյան 

Մասնագետի անձի սոցիալ-
հոգեբանական հասունության 
գնահատման հարցարան 

Ձեռնարկ 
Երևան, 2021, 

«Աստղիկ» գրատուն 

 
47 էջ 

 

73.  
 
 
Լ. Պետրոսյան 
 

Անձի սոցիալ – հոգեբանական 
դիրքորոշումների դրսևորումները 
կառավարչական գործընթացում 

Արդի հոգեբանություն 
գիտական հանդես, Երևան 

2021, N2(9)էջ 275-282 

 
8 էջ 

74.  

Ս. Պողոսյան 
Վ. Մեսրոբյան 

Բարձրագույն կրթության 
հոգեբանական 
առանձնահատկությունները 
Հայաստանի 
Հանրապետությունում և այլ 
երկրներում 

Արդի հոգեբանություն 
գիտական հանդես, Երևան 
2021, N1(8), էջ 100-109 

 
 
 

10 էջ 

75.  
Ս. Պողոսյան 
Ռ. Աղուզումցյան 
Լ. Պետրոսյան 
Ա. Խաչատրյան 

IMPORTANT PROFESSIONAL 
PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF  
A SPECIALIST IN THE STRUCTURE 
OF COMPETENCIES 

Հանրային կառավարում, 
գիտական հանդես, Երևան, 

2021, p.286-294 

 
9 էջ 

76.  Ս. Պողոսյան Psychological study of the creativity Արդի հոգեբանություն  

https://www.rea.ru/ru/org/branches/erevan/Documents/СБОРНИК%201(5).pdf
https://www.rea.ru/ru/org/branches/erevan/Documents/СБОРНИК%201(5).pdf
https://www.rea.ru/ru/org/branches/erevan/Documents/СБОРНИК%201(5).pdf


72 

 of a modern manager գիտական հանդես, Երևան 
2021, N2(9)p. 283-291 

9 էջ 

77.  
Ս. Պողոսյան 
Ա. Լոքյան  
Ա. Գևորգյան  

Կոգնիտիվ գիտության 
զարգացման հեռանկարները ՀՀ-
ում 

Արդի հոգեբանություն 
գիտական հանդես, Երևան 
2021, N2(9), էջ 220-228 

9 էջ 

78.  

 
 
 
Ս. Պողոսյան 
 

 
 
Развитие креативности личности в 
учебно -профессиональной 
деятельности 

Материалы 
VII Всероссийской научно- 

практической конференции 
«Актуальные проблемы 

психологического 
сопровождения 

профессиональной и учебно-
профессиональной 

деятельности», 16 – 19 марта 
2021 года 

Коломна, с. 54-57 

 
 
 
 

4 стр. 

79.  
Ռ. Աղուզումցյան 
Ե. Մուրադյան 

Психологическая безопасность 
личности в эпоху глобализации 

Արդի հոգեբանություն 
գիտական հանդես, Երևան 

2021, N1(8), էջ 3-13 

 
10 էջ 

80.  

Агузумцян Р.В. Психологические принципы 
проектирования системы 
профессионального обучения 

Դատական 
փորձաքննության և 

քրեագիտության հայկական 
հանդես  

ՀԱՄԱՐ 6, 2021 
80-86 с. 

 
6 с. 

81.  
Ռ. Աղուզումցյան 
Լ. Պետրոսյան 
Ս. Պողոսյան 
Ա. Խաչատրյան 

IMPORTANT PROFESSIONAL 
PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF A 
SPECIALIST IN THE STRUCTURE OF 
COMPETENCIES 

Հանրային կառավարում, 
գիտական հանդես, Երևան, 

2021, p. 286-294 

 
 

8 pages 

82.  

Агузумцян Р.В. 
Великанова А.С. 
Польщиков К.А. 
Игитян Е.В. 
Лихошерстов Р.В 

О применении интеллектуальных 
технологий обработки 

естественного языка и средств 
виртуальной реальности для 

поддержки принятия решений при 
подборе исполнителей проектов 

 
ЭКОНОМИКА. 

ИНФОРМАТИКА 
2021, Том 48, No 2, с. 392-

403 
 

 
 

11 с. 

83.  

 
 
Ռ. Աղուզումցյան 
Ե. Մուրադյան 

 
Психологические основы и 

особенности учебно-
профессиональной деятельности 

Материалы VII 
Всероссийской научно-

практической конференции 
«Актуальные проблемы 

психологического 
сопровождения 

профессиональной и учебно-
профессиональной 

деятельности» 
16 – 19 марта 2021 года 

Коломна, с.25-28 

 
 
 
 

4 с. 

84.  Галстян А.С. Актуальные проблемы Научный вестник, N2 (9),  



73 

Папоян В.Р. 
Саргсян Д.Ю. 

профессионального сопровождения 
и самоопределения учащихся 

Ереван, 2021, 260-268 8 стр. 

85.  

Galsyan Alina S. 
Papoyan Varduhi R., 
Sargsyan Diana Yu., 
Hovsepyan Narek S. 

Socio-Psychological Assessment and 
Management of Universal Inclusion 
Process Effectiveness 

International Journal of 
Science and Research, IJSR, 
2021, 
Volume 10 Issue 4,  
p. 254-256, India, 2021 
(https://intranet.ysu.am/access
#:~:text= 
https%3A//www.ijsr.net 

 
 

3 pages 

86.  
 
Լ. Բդոյան 

Զինվորական ծառայության 
հոգեբանական հարմարմանը 
նպաստող գործոնների 
վերլուծություն 

Արդի հոգեբանություն 
գիտական հանդես 

Երևան, 2021. ԵՊՀ, էջ 22-31 

 
12 էջ 

     
 

 

 
 

 

 

 



74 

Հավելված N 2 

Տեղեկություն 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնառության 
ռեսուրսների (ներառյալ գրադարանային և տեղեկատվական ռեսուրսները) մասին  

 

N Ենթակառուցվածքներ, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

Չափմա
ն 
միավորը 

2021 թ. 

1.  Մեկ ուսանողին ընկնող ընդհանուր 
տարածքը 

մ2 7.0 

2.  Մեկ ուսանողին ընկնող ուսումնական 
տարածքը 

մ2 2.1 

3.  Մեկ ուսանողին ընկնող գրքերի քանակը 
գրադարանում 

քանակ 29 

4.  Համակարգիչների ընդհանուր քանակը քանակ 170 հատ 

5.  Ստացիոնար համակարգիչների քանակը քանակ 147 հատ 

6.  Դյուրակիր համակարգիչների քանակը քանակ 23 հատ 

7.  Դյուրակիր համակարգիչների 
մասնաբաժինը համակարգիչների 
ընդհանուր քանակում 

% 13.5 % 

8.  Ուսումնառության, դասավանդման 
նպատակով օգտագործվող 
համակարգիչների քանակը 

քանակ 104 հատ 

9.  Ուսումնառության, դասավանդման 
նպատակով օգտագործվող 
համակարգիչների մասնաբաժինը 
համակարգիչների ընդհանուր քանակում 

% 61.2 % 

10.  Ինտերնետին միացված 
համակարգիչների քանակը 

% 100% 

11.  Ակադեմիայի պաշտոնական կայքի 
տարեկան այցելությունների թիվը 

թիվ 2021 թ.՝ 169 437 
2020 թ.՝ 221 877 
2019 թ.՝ 154 382  
2018 թ.՝ 138 651  
2017 թ.՝ 95 425 

այցելություն 
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ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ  
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

  
2018 թ. 2019 թ. 2020 թ. 2021 թ. 

1. 

Սարքավորումների ձեռքբերման 
համար հատկացված գումարի 
չափը 14456.9 8319.1 3641.1 4667.9 

2. 

Մասնագիտական գրականության 
ձեռքբերման նպատակով 
հատկացված գումարի չափը 1597.4 750.6 518.8 137.4 

3. 

Ուսանողական 
կազմակերպություններին 
հատկացված գումարի չափը 123.0 1,186.0 0 180.0 

4. 

Հանրային կապի (PR, գովազդ, 
տպագրություն, տեղեկատվական 
նյութեր և այլն) ապահովման 
նպատակով ծախսված գումարի 
չափը 6537.4 3334.1 1281.9 1224.3 

Ընդհանուր բյուջեի չափը 22714.7 13589.8 5441.8 6209.6 
 

 
 
 


	2016 թվականից Ակադեմիան առաջին անգամ ձեռնարկեց սոցիալական աջակցության ծրագիր Հայ-ֆրանսիական իրավաբանական մասնագիտացումների ֆեդերացիայի նախագահ, ակադեմիայի բարերար Ռայմոնդ Եզեգելյանի ֆինանսական աջակցության միջոցով: Այս նախաձեռնությունը Ակադեմիայի համար...
	7. «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի ընտրության կանոնակարգը (հաստատվել է Խորհրդի 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ի № 3 որոշմամբ)
	8. «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում գիտական կադրերի որակավորման չափանիշները և տարակարգերը» և «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական �
	Ստանդարտացմանն ու չափագիտությանն առնչվող սեմինար առցանց հարթակում

	12. Ակադեմիայի ասպիրանտուրայում ուսումնառությունից բավարարվածությունը հետազոտելու նպատակով անցկացված հարցում
	 The International Scientific Conference “Ethical values in today’s society. New challenges and trends”, Transilvania University of Brasov,
	2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում զոհված ակադեմիականների հիշատակը հավերժացնելու համար Ակադեմիայի ղեկավարությունը հանդես էր եկել Ակադեմիայի լսարաններից մեկը անմահացած ակադեմիականների անունով կոչելու և նրանց հիշատակին բակում եղևնի տնկելու նախաձեռնությամբ:
	Նկար 9. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընդհանրական գնահատականը՝ ըստ տարիքային խմբերի բաշխվածության մակարդակի
	 «Հակակոռուպցիոն ակադեմիա» դասընթաց,
	 «Ժամանակի կառավարում և աշխատանքների առաջնահերթությունների սահմանում» վերապատրաստման դասընթաց,
	 «Համակարգչային հմտություններ»,
	Ընթացիկ տարում վերապատրաստում անցած վարչական կազմի աշխատողների թիվը և տեսակարար կշիռը վարչական աշխատողների ընդհանուր թվում 23,9 % է:
	Մրցութային և մրցակցային նշանակումների տեսակարար կշիռը նշանակումների ընդհանուր կառուցվածքում 4,3 % է:

	ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈւՏՔԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ
	Բացի պետական պատվերով իրականացվող գործառույթներից, Ակադեմիան իրականացնում է նաև այլ գործառույթներ, որոնցից ստացված դրամական միջոցներից ձևավորվում են Ակադեմիայի արտաբյուջետային միջոցները, որոնք հետագայում նույնպես ուղղվում են Ակադեմիայի զարգացման համար...
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