
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ 
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Մ  Է  

2 0 1 9 - 2 0 2 0  Ո Ւ Ս Ո Ւ Մ Ն Ա Կ Ա Ն  Տ Ա Ր Վ Ա  
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ակադեմիայում հեռակա ուսուցման ձևով ընդունվածները մագիստրոսի կրթական ծրագրով 

կրթություն կարող են ստանալ վճարովի հիմունքներով:  
Փաստաթղթերն ընդունվում են 2019 թվականի սեպտեմբերի 10-ից մինչև հոկտեմբերի 10-ը, 

երկուշաբթիից ուրբաթ` ժամը 900 - 1800 : 
Ընդունելությունը կանցկացվի հարցազրույցի ձևով՝ 2019 թվականի հոկտեմբերի 11-31-ը:  

 

հ/հ Մասնագիտություններ և կրթական ծրագրեր 

Տարեկան 
ուսման  
վճարը 

(ՀՀ դրամ) 

Հարցազրույց 

1. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
Կրթական ծրագրերը՝ 

 
 

Ստուգվում են գրավոր  

և բանավոր խոսքի 

մշակույթը, օտար լեզվի 

իմացությունը և 

ընդհանուր 

բազմագիտակությունը  

(էրուդիցիա) 

1.1 Հանրային կառավարում 600 000 
1.2 Պետական կառավարում և տեղական 

ինքնակառավարում 600 000 

1.3 Հանրային ֆինանսների կառավարում 500 000 
1.4 Զբոսաշրջության կառավարում 500 000 

2. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ 
Կրթական ծրագիրը՝ 

 
 

2.1 Ապահովագրական գործ 500 000 

3. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
Կրթական ծրագիրը՝ 

 

3.1 Իրավագիտություն 650 000 

4. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
Կրթական ծրագրերը՝ 

 
 

4.1 Քաղաքական կառավարում և քաղաքական 
վերլուծություն 400 000 

4.2 Գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային 
քաղաքականություն 400 000 

4.3 Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR 
տեխնոլոգիաներ 400 000 

5. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Կրթական ծրագիրը՝ 

 

5.1 Կառավարման հոգեբանություն 400 000 
 

Ուսման տևողությունը 2.5 տարի է: 
Ակադեմիայի շրջանավարտներին տրվում է կառավարման, իրավագիտության, քաղաքագի-

տության, հոգեբանության և ֆինանսների մագիստրոսի որակավորման աստիճան:  

 



Ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել առնվազն բակալավրի աստիճան ունեցող 
շրջանավարտները. 

 «Հանրային կառավարում», «Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում», 
«Իրավագիտություն», «Զբոսաշրջության կառավարում», «Ապահովագրական գործ», «Քաղա-
քական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն», «Գլոբալ կառավարում և տարածա-
շրջանային քաղաքականություն» «Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ», 
«Կառավարման հոգեբանություն» կրթական ծրագրերով`   
պետական և ըստ համապատասխան մասնագիտությունների հավատարմագրված՝ կրթական ծրագրեր 
իրականացնող ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները: 

 «Հանրային ֆինանսների կառավարում» կրթական ծրագրով`  
պետական և ըստ համապատասխան մասնագիտությունների հավատարմագրված՝ կրթական ծրագ-
րեր իրականացնող ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների տնտեսագի-
տության, կառավարման, իրավագիտության, ճարտարագիտության, ինչպես նաև ֆիզիկամաթեմա-
տիկական և բնական գիտությունների մասնագիտություններ ունեցող շրջանավարտներ: 

 «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ`  
պետական և ըստ համապատասխան մասնագիտությունների հավատարմագրված՝ կրթական ծրագ-
րեր իրականացնող ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների իրավագիտութ-
յան, միջազգային հարաբերությունների մասնագիտություններ, «Հանրային կառավարում» ու «Կա-
ռավարում» որակավորման աստիճան ունեցող շրջանավարտները, ինչպես նաև այն դիմորդները, 
ում դիպլոմի հավելվածում (միջուկ) երկու և ավելի իրավագիտական առարկա է նշված: 

Ընդունելության համար պետք է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`  

1. դիմում՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի անունով (ձևանմուշը լրացվում է 
տեղում), 

2. դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջուկ) պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրա-
գույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ իրենց կրթության համարժեքության մասին), 

3. ինքնակենսագրություն (ձևանմուշը լրացվում է տեղում),  
4. 4 լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի, 
5. հրատարակված կամ հրատարակման տրված գիտական աշխատությունների ցուցակը 

(դրանց առկայության դեպքում), 
6. անձը հաստատող փաստաթղթի (ՀՀ քաղաքացիների համար՝ անձնագրի, նույնականացման 

քարտի, ՀՀ ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող 
փաստաթղթի կամ ժամանակավոր վկայականի) պատճենը,  

7. արական սեռի անձինք՝ զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային 
տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք, 

8. ընդունելության ծառայությունների համար սահմանված գումարի վճարի անդորրագիրը 
(ընդունելության գործընթացի կազմակերպման համար դիմորդները վճարում են 5000 ՀՀ դրամ, 
որը, անկախ քննությունների արդյունքից, չի վերադարձվում), 

Դիմորդը փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ` անձը հաստատող փաստաթղթով: Նշված 
փաստաթղթերի պատճենները ներկայացվում են բնօրինակների հետ (պատճենները համեմատվում 
են բնօրինակների հետ և ընդունվում, իսկ բնօրինակները վերադարձվում են քաղաքացուն): 

Փաստաթղթերը հանձնելիս դիմորդը լրացնում է հոգեբանական թեստ, որի հիման վրա 
կազմվում է նրա հոգեբանական դիմանկարը: 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ընդունող հանձնաժողով 

(հասցեն` Երևան-0028, Կիևյան 8, հեռախոս` 22-97-37) 
www.paara.am 

http://www.paara.am/

