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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ՝
Ակադեմիա)
գործունեության
թափանցիկության
ու
հաշվետվողականության
բարձրացումը, ինչպես նաև հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների և
հանրությանը Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ մատչելի և ընկալելի
տեղեկատվության ապահովումը առաջնահերթ ուղղություններից են:
2013 թվականին Ակադեմիայի աշխատանքներն ուղղված են եղել ուսումնական
գործընթացի
կատարելագործմանը,
գիտահետազոտական
աշխատանքների
ակտիվացմանը, կրթության կազմակերպման աշխատանքների բարելավմանը, մեթոդների
նորացմանը, կրթության բովանդակության հարստացմանը և որակի բարձրացմանը,
կրթության
որակի
ապահովման
համակարգի
ստեղծմանը,
համակարգային
փոփոխություններին, միջազգային կազմակերպություններում և գործընթացներում
ներգրավվածության
խորացմանը,
գործընկեր
հաստատությունների
հետ
համագործակցությունն առավել ամրապնդելուն։
Ուսուցման որակի բարձրացումը և կրթական ծրագրերի արդիականությունը
առաջնահերթ կարևորություն ունեն Ակադեմիայի մասնագիտական բարձր վարկանիշի,
նրա ներքին և արտաքին մրցունակության ապահովման համար:
Առկա պայմաններում, հաշվի առնելով կրթական ծրագրերի հավատարմագրման
նպատակով կրթության որակի նկատմամբ պետական վերահսկողության միասնական
քաղաքականության ապահովման աճող անհրաժեշտությունը, կարևորագույն խնդիր է
Ակադեմիայի
նախապատրաստումը
որակի
արտաքին
գնահատման
և
հավատարմագրման գործընթացներին։
Ակադեմիայում իրականացված ուսումնական գործընթացների գնահատման և ըստ
արժեքային համակարգի դասակարգման արդյունքում տարանջատվել են որոշ
հիմնախնդիրներ, որոնց լուծումը խթան է հանդիսանում ուսումնական գործընթացների
որակական փոփոխության և նպատակայնության ապահովման համար։
Բարեփոխումների գործընթացը, որն ուղղված է նշված խնդիրների լուծմանը,
շարունակական բնույթ է կրում` տարեցտարի առաջադրելով առավել բարձր
չափանիշներ:
Ակադեմիայում կուտակված փորձը և դրա շարունակական վերլուծությունը կնպաստի
կրթական գործընթացի կայուն զարգացմանն ու կատարելագործմանը:
Տարեկան հաշվետվությունը թույլ է տալիս հստակ պատկերացում կազմելու
Ակադեմիայի ընթացիկ տարվա գործունեության արդյունքների վերաբերյալ և գնահատելու
դրանց իրականացման կատարողականը տարեկան կտրվածքով: Բացի այդ, վեր են
հանվում բացթողումները և չկատարված աշխատանքները, ինչը թույլ կտա պլանավորել
հաջորդ տարվա բարելավման գործողությունները:
Սույն հաշվետվությունը ներկայացվում է ըստ գործունեության ուղղությունների:
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Ակադեմիայում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է «Կրթության մասին»,
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին,
գերատեսչական ակտերին և Ակադեմիայի կանոնադրությանը համապատասխան:
Ակադեմիայի ամբիոնները և ուսումնամեթոդական վարչությունը` որպես Ակադեմիայի
կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, իրենց աշխատանքները կազմակերպել և
իրականացրել են Ակադեմիայի կողմից նախապես մշակված և հաստատված
ուսումնական
պլաններին
և
ուսումնական
գործընթացի
ժամանակացույցին
համապատասխան։

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպում և կատարելագործում
Ապահովելով ուսումնառության ճկուն ձևերի լայն հնարավորություն` Ակադեմիայում
աստիճանական անցում է կատարվել ուսման կազմակերպման ուսանողամետ
համակարգին, որտեղ ուսման գործընթացի կենտրոնում ուսանողն է՝ իր անհատական
կրթական կարիքներով, նախասիրություններով և ունակություններով: Բոլոնիայի
գործընթացի
պահանջների
կատարմամբ
և
ուսման
որակի
բարձրացման
նպատակադրությամբ պայմանավորված՝ զգալիորեն բարելավվել է առաջարկվող
կրթական ծրագրերի կառուցվածքը:
Այս ամենի հաշվառմամբ կարևորվում է ուսուցման գործընթացի համարժեք
կազմակերպման և դրական արդյունքի հասնելու գործոնը, որը պետք է լինի ուսուցման
արդյունավետության հիմնական ցուցանիշը:
Ուսուցումը կազմակերպվում է դաuախոuությունների, uեմինարների, բանավեճերի,
ընդունված իրավական ակտերի և դրանց յուրահատկությունների շուրջ հարցերի
քննարկման, կոնկրետ գործերին ծանոթանալու, ինքնակրթությունը խրախուuող
դիդակտիկ նյութերի, տեuաժապավենների oգտագործմամբ և կրթական արդի այլ
եղանակներով ու մեթոդներով: Այս առումով հարկ է շեշտադրել նաև այն հանգամանքը, որ
Ակադեմիայի կառավարման, ղեկավարման մարմինների և պրոֆեսորադասախոսական
կազմի կառուցվածքը ևս նախատեսված է այնպես, որ հնարավոր լինի ապահովել
կրթական գործընթացում շահառու պետական մարմինների մասնակցությունը:
Ակադեմիայում դասավանդվող «Ներազդեցության հոգեբանություն» առարկայի
դասընթացը
կազմակերպվում
է
«Ինթրա»
հոգեբանական
կենտրոնում,
իսկ
«Իրավագիտություն»
մասնագիտության
«Փորձագիտական
ոլորտի
իրավական
կարգավորում» առարկայի գործնական պարապմունքները կազմակերպվում են
Դատական փորձաքննությունների ինստիտուտում: Նման դասընթացների միջոցով
արդյունավետ համադրվում են տեսական գործնական գիտելիքները՝ սովորողին
մատուցելով համակարգված և ամբողջական գիտելիք:
Հաշվի առնելով, որ Ակադեմիայում դասավանդում են ՀՀ պետական կառավարման
մարմիններում բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձինք, նրանք ուսումնական գործընթացի
որակը
բարձրացնելու
նպատակով
սովորողների
համար
պարբերաբար
ուսումնաճանաչողական այցեր են կազմակերպում ՀՀ Ազգային ժողով, ՀՀ
Սահմանադրական դատարան: 2013/2014 ուսումնական տարվա հոկտեմբերի 5-ին և 12-ին
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«ՀՀ Նախագահի նստավայր այցելուների ծրագրի» շրջանակներում Ակադեմիայի
սովորողները ՀՀ Նախագահի նստավայր շրջայց կատարելու հնարավորություն ստացան:
Նմանօրինակ նախաձեռնությունները միտված են հատկապես երիտասարդ սերնդի և
սովորողների շրջանում պետական ինստիտուտներից մեկի՝ նախագահական
ինստիտուտի մասին գիտելիքների սերմանմանն ու ամրապնդմանը, Նախագահի
գործունեության առավել թափանցիկությանը և Նախագահի ու հասարակության միջև
երկխոսության ընդլայնմանը նպաստելուն:
Ակադեմիայի սովորողների շրջանակը պահանջում է յուրահատուկ մոտեցում կրթական
գործընթացի կազմակերպմանը: Ակադեմիայի շրջանավարտների մրցունակությունը մեծ
մասամբ կապված է ուսուցման որակից: Որքան կարևոր են ուսուցման ծրագրերը, դրանց
որակական նոր փոփոխությունները, նույնքան կարևոր են նաև դասախոսական կազմի
ստեղծագործական որակն ու դասավանդման մեթոդիկան:
2012-2013 ուսումնական տարվանից Ակադեմիայում ներդրվել և կիրառվում է ընտրովի
դասընթացների, ինչպես նաև դասախոսների ընտրության համակարգը: Արդեն 2013-2014
ուսումնական տարում ընտրովի առարկաների և դասախոսների ընտրությունը կրկնակի
բազմապատկվել է: Սկսած առաջին կիսամյակից` սովորողներն ընտրում են և՛
դասախոսներին, և՛ առարկաները: Արդյունքում Ակադեմիայում դասավանդվում են
առարկաներ` թվով շատ և սովորողների քիչ խմբաքանակով, որոնք կազմված են
մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների ընտրության հիման վրա: Միևնույն
առարկան երկու դասախոսի դասավանդման պարագայում առարկայական ծրագիրը,
հարցաշարը և մասնագիտական գրականության ցանկը կազմվում են համատեղ: Նման
մոտեցումը նպաստում է առողջ մրցակցային մթնոլորտի ձևավորմանը և կրթական
ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացմանը:
Ակադեմիայի մագիստրոսական կրթական ծրագրերը կատարելագործելու նպատակով
մագիստրոսական թեզերի ընտրության ժամանակ նախապատվություն է տրվում
կիրառական, աշխատաշուկայի առաջնահերթ պահանջներից բխող թեմաներին:
Ակադեմիայում թեմաների հաստատման համար ամբիոնները հիմք են ընդունել ՀՀ
կառավարության միջոցառումների ծրագրերը և գերակա խնդիրները, ինչպես նաև
համապատասխան
ոլորտի
ռազմավարական
ուղղությունները:
Ակադեմիայի
նախաձեռնությամբ ՀՀ պետական կառավարման մարմինները առաջարկել են
մագիստրոսական թեզերի արդիական թեմաներ:
Խստացվել է ամբիոնների հսկողությունը մագիստրոսական թեզերի թեմաների
ընտրության, քննարկման, ինչպես նաև խորհրդատվական գործունեության պատշաճ
իրականացման ուղղությամբ:
Ամփոփիչ քննության հարցաշարը կազմելիս, բացի տեսական հարցերից, 2014
թվականին կներառվեն նաև կիրառական բնույթի հարցեր, ինչը հնարավորության կտա
բացահայտելու ոչ միայն սովորողի գիտելիքները, այլև հմտությունները և
կարողությունները:
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Ակադեմիայում փոխատեղման (ռոտացիոն) համակարգի ներդրումից և կիրառումից
հետո նկատվում է մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների առավել բարձր
առաջադիմություն ցուցաբերելու ձգտում, ինչն ապահովում է միայն առողջ մրցակցություն
և անաչառություն:
Առաջնորդվելով «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման
ակադեմիայում ուսումնական տարվա առաջադիմության արդյունքներով ուսանողական
նպաստների և պետական կրթաթոշակների տրամադրման կարգի» դրույթներով` 20122013 ուսումնական տարվա արդյունքներով մրցութային կարգով մեկ ուսումնական
տարվա ընթացքում առանց լուծարքային շրջանների քննությունների և ստուգարքների
արդյունքներով առավել բարձր առաջադիմություն ունեցող 2-րդ կուրսի մագիստրոսի
կրթական ծրագրով սովորողները ՀՀ կառավարության կողմից հատկացված տեղերի
քանակով ստացել են ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցում: Փոխատեղման արդյունքում
թվով 14 ուսանող իրենց անվճար հիմունքներով սովորելու իրավունքը զիջել են առավել
բարձր առաջադիմություն և ՄՈԳ (միջին որակավորման գնահատական) ունեցող
մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողներին:
Նշված կարգի համաձայն` 2013-2014 ուսումնական տարում Ակադեմիան վճարովի
համակարգում սովորող ուսանողի սոցիալական վիճակի և բարձր առաջադիմության
արդյունքների հաշվառման և համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում
իր միջոցների հաշվին ուսման վարձավճարն ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի
փոխհատուցում է կիրառել առկա ուսուցման 46 և հեռակա ուսուցման 28 մագիստրոսի
կրթական ծրագրով սովորողների նկատմամբ, որը կազմում է ընդհանուր ուսանողների
թվի 13.5%-ը:

2013-2014
ուսումնական
տարի

Ուսուցման ձևը

2012-2013
ուսումնական
տարի

Աղյուսակ 1
Ուսման վարձավճարի ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցում

Առկա

14

46

Հեռակա

21

28

Ընդհանուր

35

74

Վերջին հինգ տարիների վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ սովորողների
հեռացման և ազատման հիմնական պատճառներն են՝
 անբավարար առաջադիմություն՝ 78%,
 անձնական դիմումի համաձայն՝ 15,6%,
 ժամկետային զինծառայության զորակոչվելու կապակցությամբ` 0,3%,
 ակադեմիական արձակուրդ տրամադրելու (առողջական վիճակի) պատճառով`
0,3%:
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Ակադեմիայում իրականացվում է սովորողների բացակայությունների ամենօրյա
գրանցում և հաշվառում, որը հնարավորություն է տալիս օպերատիվ և արագ արձագանքել
և միջոցներ ձեռնարկել սովորողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի
բացակայություններին:
Ակադեմիայում ուսանողների ակադեմիական պահանջների բավարարման նպատակով
կազմակերպվում
են
դասախոսների
հետ
արտալսարանային
հանդիպումխորհրդատվություններ,
ֆակուլտատիվ
լրացուցիչ
դասընթացներ:
Կուրսային
աշխատանքներ
ու
ռեֆերատներ
գրող
ուսանողների
հետ
պարբերաբար
խորհրդատվություններ են իրականացվում: Ակադեմիայի ղեկավարության ջանքերով
պարբերաբար կազմակերպվում են սեմինարներ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ
արտերկրից ժամանած իրենց մասնագիտական ոլորտում մեծ գիտական ավանդ և
ներդրում ունեցող գիտնականների հետ:
Ակադեմիան
հնարավորություն
է
ընձեռում
ուսանողին
դասից
դուրս
հաղորդակցվելու դասախոսների ու վարչական կազմի հետ: Յուրաքանչյուր ուրբաթ՝ ժամը
14:00-16:00, ռեկտորի մոտ կազմակերպվում է սովորողների ընդունելություն՝ նրանց
հուզող բոլոր հարցերին պատասխանելու համար: Բարձրացված խնդիրներին լուծում են
տրվում համապատասխան ամբիոններում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հարցը
քննարկվում է ռեկտորատի նիստում: Ուսումնամեթոդական վարչություն ուղղված
սովորողների հարցերի շրջանակը հիմնականում ներառում է դասացուցակների
կազմումը, քննաշրջանների ժամանակացույցը, ուսանողի հեռացման, ազատման,
վերականգնման, ակադեմիական պարտքերի /լուծարքների/ կազմակերպման ու
անցկացման ժամանակացույցը, պրակտիկաների կազմակերպումը, ինչպես նաև
դասավանդողներից
ու
դասընթացներից
ունեցած
դժգոհությունները
և/կամ
առաջարկությունները:
2013-2014 ուսումնական տարում ընդունված սովորողներին տրամադրվել է «Ուսանողի
ուղեցույց» ձեռնարկը, որի օգնությամբ ուսանողները ծանոթացել են իրենց իրավունքներին
և պարտականություններին, տրամադրվել է տեղեկություն իրենց դասավանդվող
առարկաների և դասախոսների վերաբերյալ, տեղեկացվել են Ակադեմիայի
քննությունների և ստուգարքների գնահատման համակարգին, ինչպես նաև կայքէջից
օգտվելու և օգտակար տեղեկատվություն ստանալու մասին: Ձեռնարկն ուղարկվել է
նրանց էլեկտրոնային հասցեներին:
Ուսումնական գործընթացն առավել արդյունավետ և մատչելի կազմակերպելու,
սովորողների անհատական տվյալները, ընթացիկ առաջադիմության արդյունքները
գրանցելու, արխիվացնելու, ուսումնամեթոդական վարչության աշխատանքները
ավտոմատացնելու նպատակով մշակվել է համապատասխան համակարգչային ծրագիր
(Student Info): Տվյալների բազան նախագծվել է Microsoft SQL Server 2012 համակարգով:
Առավելություններն են`

 աշխատանքի օպերատիվություն,
 թվայնացված արխիվի ձևավորում,
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 պաշտպանված համակարգ,
 շատ մեծ քանակի գրանցումներ:
Համակարգչային ծրագիրը հաջողությամբ
վարչության կողմից 2013 թվականին:

կիրառվել

է

ուսումնամեթոդական

Կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաներ
Մասնագիտական կրթության որակի ներքին ապահովման համատեքստում
Ակադեմիան մեծ նշանակություն է տալիս մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների
կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաների կազմակերպմանը և դրանք
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պատշաճ մակարդակով անցկացնելու աշխատանքներին: Ակադեմիայի սովորողներն
ուսումնառության տարիներին կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկա են
անցնում ՀՀ Նախագահի աշխատակազմում, ՀՀ Ազգային ժողովում, ՀՀ Սահմանադրական
դատարանում, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում, տարբեր
նախարարություններում, այլ գերատեսչություններում: 2013 թվականի պրակտիկայի
վայրերը ըստ մասնագիտությունների՝ սովորողների թվի նշումով տե՛ս N 1 հավելվածում:
Որոշ դեպքերում պրակտիկան անցնելուց հետո սովորողը տվյալ մարմնում աշխատելու
առաջարկ կամ մրցույթներին մասնակցելու առաջարկ է ստանում:
Սովորողների աշխատանքի տեղավորմանը աջակցելու նպատակով Ակադեմիան
պարբերաբար գերազանց և լավ առաջադիմությամբ ավարտած շրջանավարտների CV-ներն
ուղարկում է
ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ (օրինակ՝ ՀՀ Նախագահի
աշխատակազմ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե,
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն և այլն):
Մագիստրոսի
կրթական
ծրագրով
սովորողների
կառավարչական
և
գիտահետազոտական պրակտիկաները կազմակերպվում են նաև արտերկրում` Ֆրանսհայկական առևտրաարդյունաբերական պալատում, Մարսելի N 13 և N 14 համայնքների
թաղապետարանում, Լիբանանի Հայկազյան համալսարանում և այլուր:
Ձեռքբերված
պայմանավորվածությունների
համաձայն՝
պլանավորվում
է
կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաների կազմակերպումը Ուկրաինայի
նախագահին կից պետական կառավարման ազգային ակադեմիայում, Ռուսաստանի
Դաշնության նախագահին կից Ռուսաստանի ժողովրդական տնտեսության և պետական
ծառայության ակադեմիայում, Մոսկվայի պետական հոգեբանամանկավարժական
համալսարանում, Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովում:
Նման կառույցներում անցկացրած պրակտիկան օգնում է Ակադեմիայի սովորողներին
ձեռք
բերելու
լիարժեք
գիտելիքներ
պետական
կառավարման
համակարգի
գործունեության
վերաբերյալ,
ծանոթանալու
տվյալ
ոլորտի
կարգավորման
առանձնահատկություններին, ինչպես նաև ձեռք բերելու անհրաժեշտ մասնագիտական
փորձ` հետագայում պետական կառավարման համակարգում աշխատելու համար: Եթե
կառավարչական պրակտիկան հնարավորություն է ընձեռում սովորողներին ոչ միայն
ծանոթանալու պետական կառավարման համակարգին, այլև ձեռք բերելու որոշակի
կառավարչական կարողություններ, ապա գիտահետազոտական պրակտիկայի նպատակն
է օգնել սովորողներին` պրակտիկայի անցկացման վայրում ձեռք բերելու
համապատասխան նյութեր մագիստրոսական թեզի պատրաստման համար:
Պրակտիկաների արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով Ակադեմիան
իրականացնում է մի շարք միջոցառումներ: 2013 թվականին Ակադեմիայում
կազմակերպվել է աշխատաժողով` «Ինչպես արդյունավետ կազմակերպել ուսանողների
պրակտիկան» խորագրով: Աշխատաժողովին մասնակցել են բոլոր այն մարմինների
ներկայացուցիչները,
որտեղ
Ակադեմիայի`
մագիստրոսի
կրթական
ծրագրով
սովորողները կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկա են անցնում: Նրանք
հրավիրվել էին քննարկելու պրակտիկայի ընթացքում ծագող խնդիրները, հնչեցնելու
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իրենց կարծիքներն ու առաջարկությունները, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի առավել
արդյունավետ կազմակերպել մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների
պրակտիկան:
Աշխատաժողովի մասնակիցներն անդրադարձել էին նաև գործատու-բուհ կապի
ամրապնդմանն ու հետադարձ կապի կառուցակարգերին:
Եզրակացություն
Հաշվի առնելով ըստ հարցման առանձին ձևերի պրակտիկայի վերաբերյալ կատարված
վերլուծությունները, ինչպես նաև կատարված եզրակացությունները, Ակադեմիայում
պրակտիկաների կազմակերպման խնդրի բարեհաջող լուծման համար առաջարկվել են
հետևյալ քայլերը`
1. Նպաստել գործատու-բուհ կապի ամրապնդմանը, ուժեղացնել հետադարձ կապը,
զարգացնել համագործակցության մշակույթը, երկխոսությունը և դրա արդյունքում
բարելավել պրակտիկաների ընթացքը:
2. Ապահովել առաջնակարգ կրթություն` տեսության և պրակտիկայի համակցմամբ,
կրթության ամուր հիմքի ստեղծման և ուսումնական գործընթացում գործատուների,
դասախոսների և սովորողների արդյունավետ համագործակցության ապահովման
ճանապարհով:
3. Բարելավել շրջանավարտների կարողությունները, բազմազան և արդյունավետ
դարձնել կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաները, ընդլայնել
պատվիրատու կազմակերպություններում ավարտական կուրսերի սովորողների
ուսուցմանը համատեղված փորձառություն ձեռք բերելու հնարավորությունները:
4. Ստեղծել նպաստավոր պայմաններ և խթանող կառուցակարգեր` ուսման հետ
համատեղված աշխատանքի, պրակտիկաների կազմակերպման խնդիրներում:
5. Վերանայել
պրակտիկայի
կազմակերպման
գործընթացը`
բարձրացնելով
Ակադեմիայի
և
այն
կազմակերպությունների
միջև
փոխհարաբերությունների
արդյունավետությունը, որտեղ անցկացվում է մագիստրոսի կրթական ծրագրով
սովորողների պրակտիկան:

Ընդհանուր
վերաբերյալ

տեղեկություններ

ուսանողների

և

շրջանավարտների

թվաքանակի

Ընդունելություն
Իրականացվել է 2013-2014 ուսումնական տարվա առկա և հեռակա ուսուցման
մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով ընդունելություն:
2013-2014 ուսումնական տարվա առկա և հեռակա ուսուցման բոլոր դիմորդները
փաստաթղթերի հանձնման փուլում անցել են հոգեբանական թեստավորում:
Ստացված տվյալները ենթարկվել են համապատասխան վիճակագրական և
մասնագիտական վերլուծության, կազմվել է յուրաքանչյուր դիմորդի հոգեբանական
դիմանկարը:
Հոգեբանական թեստերի փաթեթը մշակվել, ստեղծվել և վերլուծվել է Կառավարման
հոգեբանության ամբիոնի կողմից:
2013 թվականին առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքներով
ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ ընդունվել է 38 դիմորդ, իսկ վճարովի
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համակարգում` 119։ Հեռակա ուսուցման մագիստրատուրա դիմել է 150 դիմորդ, որից
մրցույթով ընդունվել է 123-ը։
Վերջին երեք տարիների վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ սովորողների
հավաքագրման, ընտրության և ընդունելության իրականացման մեխանիզմներն
արդյունավետ են, տարեցտարի աճում է Ակադեմիա դիմած և մագիստրոսի կրթական
ծրագրով սովորողների թիվը՝ 2011թ.–462, 2012թ.-521, 2013թ.–543 մագիստրոսի կրթական
ծրագրով սովորող: Ավելի մանրամասն տե՛ս N 2 հավելվածում. Տեղեկատվություն
ընդունելության ցուցանիշների և մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների
թվաքանակի մասին:
Իրականացվել է մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման առաջին կուրսի
ուսանողների և Ակադեմիայի միջև ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
վերաբերյալ պայմանագրերի կնքման գործընթացը:
Շրջանավարտներ
2013 թվականին Ակադեմիան մագիստրոսի կրթական ծրագրով ունեցել է 187
շրջանավարտ, որից 13-ը ստացել են գերազանցության դիպլոմ (12-ը՝ առկա, 1-ը՝ հեռակա
ուսուցման համակարգի մագիստրոս)։
«Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
կառավարման
ակադեմիայի
մագիստրանտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման» կարգի համաձայն՝
մագիստրոսի
կրթական
ծրագրով
սովորողների
մագիստրոսական
թեզերի
պաշտպանությունը և ամփոփիչ քննությունը կազմակերպելու նպատակով ապահովվել են
քննությունների տեսագրությունները, ամփոփվել և ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն են ներկայացվել ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների
նախագահների հաշվետվությունները:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 9ի N 808-Ն որոշման և Հայաստանի Հանրապետութան կրթության և գիտության նախարարի
2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 927-Ն հրամանի` Հայաստանի Հանրապետության
կրթության
և
գիտության
նախարարություն
է
ներկայացվել
Հայաստանի
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից մագիստրոսի
կրթական
ծրագրով
լիցենզավորող
մարմին
ներկայացվող
լիցենզավորված
գործունեությանն առնչվող հաշվետվությունը:
Ուսանողները
Ակադեմիայի բոլոր գործընթացներում առանձնակի ակտիվություն են ցուցաբերել
ուսանողները:
2012 թվականին Ակադեմիայում կազմավորվեց ուսանողների ինքնակառավարման
մարմին՝ Ուսանողական խորհուրդ: Այնուհետև 2013 թվականի նոյեմբերի 29-ի գիտական
խորհրդի նիստում հաստատվեց «ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
ուսանողական
խորհրդի
կանոնադրությունը»:
Սովորողների
իրավունքների
պաշտպանության և կրթական սոցիալական և այլ կարիքների վերհանման հարցում մեծ
դեր ունի Ակադեմիայի ուսանողական խորհուրդը: Այն ապահովում է բուհի ուսանողական
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ինքնակառավարման գործընթացները, արտահայտում և պաշտպանում է ուսանողների
շահերը: Ակադեմիայի աջակցությամբ և ուսանողական խորհուրդի կողմից
կազմակերպված ցանկացած մշակութային, սպորտային և այլ միջոցառումներ միտված են
բարձրացնելու սովորողի հայրենասիրական ոգին, դաստիարակելու նրանց որպես
պետական մտածելակերպով օժտված քաղաքացիներ և հանրային ծառայողներ: 2013
թվականի միջոցառումներն են՝
 հանդիպում-քննարկում՝ նվիրված ազգակերտման հենասյուն Գարեգին Նժդեհին և
նժդեհականությանը
 Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերության կողմից
կազմակերպված «Հանրային ելույթ» թեմայով միջբուհական սեմինար-մրցույթ
 Ուխտերթ դեպի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին՝ հայ ժողովրդի ազգային-եկեղեցական
տոն համարվող Սուրբ Թարգմանչաց տոնի առիթով
 տոնական համերգ-միջոցառում` նվիրված Հայաստանի Հանրապետության
անկախության 22-ամյակին
 «Իմ բուհը և նրա խնդիրները» ոչ ֆորմալ հանդիպում քննարկում
 այցելություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ
 հանդիպում ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն
Հայկ Դեմոյանի հետ, Հայոց ցեղասպանության մասին նկարահանված առաջին ֆիլմի
դիտում,
 Ծաղկաձորում Միջազգային և համեմատական իրավունքի հայկական կենտրոնի,
Հայկական կարմիր խաչի ընկերության և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից
կազմակերպված «Միջազգային մարդասիրական իրավունքի» վերաբերյալ ազգային
դատախաղ-մրցույթ
 միջբուհական մրցույթ «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» ինտելեկտուալ խաղ
 ֆուտբոլային հանդիպում՝ Ակադեմիայի ուսանողների և դասախոսների թիմերի
միջև
 հեծանվավազք Աբովյան քաղաքում
 «Ոսկե աշուն»
 Վրաստանի Բաթումի քաղաքում Եվրոպական լիբերալ ֆորումի (ԵԼՖ) կողմից
կազմակերպված «Ժողովրդավարությունը և լիբերալիզմը Հարավային Կովկասի
տարածաշրջանում» թեմայով մեկշաբաթյա գիտաժողով-սեմինար
 տոնական համերգ-միջոցառում` նվիրված ուսանողների միջազգային օրվան և այլն:
Ակադեմիան խրախուսում է ուսանողներին իրենց կազմակերպած միջոցառումների
համար և ակտիվ հասարակական դիրք գրավող սովորողներին՝ նրանց պատվոգրեր,
հավաստագրեր հանձնելու միջոցով: Ուսանողական խորհուրդն իր աջակցությունն է
ցուցաբերում ուսումնական գործընթացի կատարելագործման և բարելավման հարցերում,
անհրաժեշտության դեպքում մասնակցում է Ակադեմիայի կողմից կազմակերպվող
գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպմանը, կապեր է հաստատում
հայաստանյան
բուհերի
ուսանողական
ինքնակառավարման
կառույցների
և
արտասահմանյան բուհերի սովորողների հետ համագործակցության եզրեր գտնելու
առաջին քայլերն է անում:
Ակադեմիայի առաջնային խնդիրներ են.
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 Ստեղծել հանրօգուտ նոր ծառայություններ` հաշվի առնելով հատկապես
Ակադեմիայում առկա լրացուցիչ, շարունակական կրթության դասընթացների
կազմակերպման փորձը:
 Զարգացնել Ակադեմիայի և պետական կառավարման մարմինների ու
կազմակերպությունների միջև բազմակողմանի փոխհամագործակցությունը:
 Բարելավել, վերանայել շրջանավարտների աշխատանքի ուղղորդման և
մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

Ակադեմիայի կրթության որակի ներքին ապահովման քաղաքականության նպատակն է
ներդնել որակի ապահովման պաշտոնական, թափանցիկ և վստահելի համակարգ`
հիմնված գործունեության արդյունքների և կիրառվող գործընթացների ներքին և արտաքին
գնահատման վրա` բարձրացնելով Ակադեմիայի ուսումնական, հետազոտական և
կառավարման գործընթացների արդյունավետությունը:
Ակադեմիայում որակի ապահովման քաղաքականության հիմքերը դրվել են 2013-2018
թթ. Ակադեմիայի առաջին ռազմավարական ծրագրով:
Ակադեմիայի 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագիրը հաստատվել է Ակադեմիայի
Խորհրդը 2013 թվականի հոկտեմբերի 5-ի նիստում: Ծրագրում սահմանված են
Ակադեմիայի առաքելությունը, տեսլականը, հիմնական նպատակները, խնդիրները և
իրականացվելիք միջացառումները: Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի նպատակն է
առաջիկա հինգ տարիների համար ձևավորել այն քաղաքականությունը, որն անհրաժեշտ
նախադրյալներ կստեղծի Ակադեմիայի առաքելության իրականացման, կայուն
զարգացման և կրթական չափորոշիչներին համապատասխան մրցունակ մասնագետների
պատրաստման համար:
Համաձայն Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի մշակման կարգի դրույթների`
ռազմավարական ծրագրի նախագծի հաստատմանը նախորդող գործընթացի փուլերն են
եղել.
1) Ծրագրի նախագծի մշակում,
2) աշխատանքային խմբի կողմից նախագծի ներկայացում Ակադեմիայի գիտական
խորհրդի համաձայնեցմանը (Ակադեմիայի գիտական խորհուրդը Ծրագրի նախագիծը
կարող է վերադարձնել աշխատանքային խմբին` խմբագրելու, թերությունները
վերանայելու կամ լրամշակելու հանձնարարականով),
3) աշխատանքային խմբի կողմից նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկումների
կազմակերպում,
4)
Ծրագրի
նախագծի
վերաբերյալ
ստացված
դիտողությունների
և
առաջարկությունների ամփոփում,
5) լրամշակված Ծրագրի նախագծի ներկայացում Ակադեմիայի գիտական խորհուրդ`
քննարկման համար, Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից նախագծի ուղարկում
աշխատանքային խմբին (լրամշակման անհրաժեշտության դեպքում),
6) Ծրագրի նախագծի` Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից հավանության
արժանացումը,
11

7) Ծրագրի նախագծի ներկայացումը Ակադեմիայի Խորհուրդ,
8) Ծրագրի նախագծի հաստատումը Ակադեմիայի Խորհրդի կողմից:
Ակադեմիան որդեգրել է այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են սովորողներին մատուցվող
ծառայությունների արդյունավետության բարձր ցուցանիշը, եվրոպական չափանիշներին
համապատասխանող կրթության որակը, համակողմանի զարգացած, ազգային
արժանապատվությամբ ու քաղաքացիական գիտակցությամբ օժտված անձի ձևավորումը,
կրթական ռեսուրսների և ծառայությունների մատչելիությունը:
Որպես Ակադեմիայի ռազմավարական նպատակներ` Ծրագրում նշված են Բոլոնիայի
գործընթացի զարգացումներին համահունչ որակյալ կրթության ապահովումը, լրացուցիչ
կրթության շարունակական զարգացման ապահովումը, որակյալ կադրային ներուժի,
արդյունավետ կառավարման ապահովումը և աշխատանքային միջավայրի բարելավումը,
կրթական և հետազոտական ծրագրերի պահանջներին համահունչ` Ակադեմիայի
նյութատեխնիկական բազայի կատարելագործումը, սոցիալական ծրագրերի և
ենթակառուցվածքների բարելավումը, Ակադեմիայի գիտական ներուժի կայուն
զարգացման և հետազոտությունների արդյունավետության բարձրացման ապահովումը և
այլն:
Ռազմավարական ծրագիրն ուրվագծում է, թե ինչ նշաձողի կարող է հասնել ՀՀ
պետական կառավարման ակադեմիան 2018 թվականին:
Ռազմավարական նպատակներին հասնելու համատեքստում կարևորվում է
արդյունավետ
և
որակի
ապահովման
գործուն
համակարգի
ստեղծման
անհրաժեշտությունը: Ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ի
նիստում (արձանագրություն N 109) հաստատվեց Ակադեմիայի որակի ապահովման
հայեցակարգը, որը սահմանում է Ակադեմիայում որակի ապահովման, հավաստման,
մշտադիտարկման շրջանակը՝ ընդհանուր պահանջները և սկզբունքները, ինչպես նաև
վերջինիս կազմակերպական կառուցվածքը:
Համաձայն Ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգի 22-րդ և 23-րդ կետերի՝
որակի ապահովման քաղաքականությունը սահմանում է Ակադեմիայի սկզբունքային
մոտեցումները որակի ապահովման հիմնահարցերի և դրանց իրագործման ուղիների
վերաբերյալ։
Որակի ապահովման քաղաքականության միջոցով Ակադեմիան ստեղծում է որակի
ապահովման այնպիսի համակարգ, որը հստակ սահմանում է որակի ապահովման
ինստիտուցիոնալ գործընթացների իրականացման սկզբունքները, ուղենիշները, որակի
ապահովման համակարգի կառուցվածքը և ընթացակարգերը:
Ակադեմիայի 2013 թվականի նոյեմբերի 29-ի գիտական խորհրդի նիստում
տպագրության
է
երաշխավորվել
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման ձեռնարկը:
Ձեռնարկում ներկայացված են Ակադեմիայի 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագիրը և
որակի ապահովման ներքին համակարգը լուսաբանող նյութեր: Ձեռնարկի նպատակն է
բարձրացնել շահակիցների (սովորողներ, վարչական կազմ, պրոֆեսորադասախոսական
կազմ, ուսումնաօժանդակ կազմ) իրազեկվածությունը` Ակադեմիայում կրթության որակի
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ապահովման գործընթացների ուղղությամբ, ուսումնամեթոդական օգնություն ցույց տալ
որակի կառավարման կառույցի աշխատակիցներին և ներքին շահակիցներին:
Ձեռնարկը կրթության որակի ապահովման, գնահատման և կառավարման ոլորտում
Ակադեմիայի գործունեությանը ծանոթանալու հնարավորություն է ընձեռում:
Ձեռնարկը բաղկացած է որակի ներքին ապահովման 3 ընթացակարգերից և դրան կից
ներկայացվող ձևաթղթերից.
- նոր կրթական ծրագրի մշակման արտոնման ընթացակարգ,
- կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) ընթացակարգեր,
- կրթական ծրագրերի պարբերական վերանայման և վերահաստատման
ընթացակարգեր:
Որակի ապահովման ընթացակարգերը նպատակ ունեն պլանավորելու և հստակ
գործողությունների վերածելու որակի ապահովման քաղաքականությունից բխող
առաջադրանքները և գործընթացները, ուղղորդելու դրանց իրականացման ընթացքը:
Մշակվել և տպագրվել է Ակնկալվող վերջնարդյունքների հիման վրա կրթական
ծրագրերի մշակման մեթոդական ցուցումները:
Մեթոդական ցուցումներում ներկայացված են Բոլոնիայի գործընթացի նպատակն ու
խնդիրները, Բոլոնիայի գործընթացի գործողությունների սահմանված 10 ուղղությունները
և հիմնական մարտահրավերները,
թյունինգյան մեթոդաբանության կիրառման
նպատակները, հիմունքները և մոտեցումները, դրանում օգտագործվող կրթական
կողմնորոշիչները, կրթական ծրագրերի վերակառուցման փուլերը, ինչպես նաև
մեթոդական ուղենիշներ՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում կրթական
վերջնարդյունքների վրա հիմնված կրթական ծրագրեր կազմելու և իրականացնելու
համար: Անդրադարձ է կատարվում վերջնարդյունքների ձևավորման համար սովորողի
կողմից ձեռք բերվող ընդհանրական և մասնագիտական կոմպետենցիաների ցանկին: Առաջարկվող մեթոդական ցուցումները հասցեագրված են Ակադեմիայի անձնակազմին,
սովորողներին:
2013 թվականին կազմակերպվել են սեմինարներ Ակադեմիայի աշխատակիցների,
ուսանողների, այլ բուհերի ներկայացուցիչների և գործատուների մասնակցությամբ
հետևյալ թեմաներով`
 «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ներքին համակարգի
խնդիրներն ու գործառույթները»
 «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման երաշխիքները»
 «Կրթական ծրագրերի արդիականացման նպատակը և մեթոդները»
Սեմինարների նպատակը գործատու - բարձրագույն ուսումնական հաստատություն
համագործակցությանը և մասնագիտական կրթության որակի ապահովման վերաբերյալ
երկխոսությանը նպաստելն է:
2013 թվականի հուլիսի 3-ին Ակադեմիայում անցկացվեց նաև խորհրդակցություն փորձի
փոխանակման նպատակով: Խորհրդակցության նպատակը շահակիցների շրջանում
համագործակցությունը, փորձի փոխանակումը և մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման վերաբերյալ երկխոսությունը խթանելն էր:
13

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգի արդյունավետության
հիմնական երաշխիքը ուսանողների, շրջանավարտների և գործատուների ակտիվ
մասնակցությունն է որակի ապահովման ներբուհական գործընթացներին:
Ակադեմիայի ուսանողների ու դասախոսների, ինչպես նաև հիմնական գործատու
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ պարբերաբար կազմակերպվում են
հանդիպումներ: Դասավանդման և ուսումնառության որակի պարբերաբար վերանայման
ժամանակ հաշվի են առնվում ուսանողների և շրջանավարտների կարծիքները, ինչը
իրականացվում է հարցումների միջոցով:
Ուսանողները, որպես ներքին շահակիցներ`
 ընդգրկված են ուսման որակի գնահատման գործընթացներում՝ մասնակցելով
ուսանողական հարցումներին և շրջանավարտների բավարարվածության մակարդակի
վերաբերյալ հարցումներին,
 ընդգրկված են տարբեր հանձնաժողովներում,
 մասնակցում են Ակադեմիայի որակի ապահովման գործընթացներին,
 մասնակցում են ինքնավերլուծության գործընթացին:
Մասնագիտական կրթության որակի խնդիրների բացահայտման և մատուցվող
ծառայություններից բավարարվածության մակարդակը գնահատելու նպատակով
իրականացվել են հարցումներ, որոնց մասնակցել են 220 սովորող, 81 շրջանավարտ և 46
աշխատող:
2013 թվականին անցկացվել են հետևյալ հարցումները՝
 Ակադեմիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների շրջանում
մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգի վերաբերյալ,
 Ակադեմիայում աշխատակիցների շրջանում մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման վերաբերյալ,
 Ակադեմիայում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության
մակարդակը գնահատելու վերաբերյալ:
Իրականացվել է Ակադեմիայում աշխատակիցների և
մագիստրոսի կրթական
ծրագրով սովորողների շրջանում մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
վերաբերյալ անցկացված հարցումների արդյունքների համադրություն: Վերլուծությունը
հիմնված է
Ակադեմիայում աշխատակիցների և մագիստրոսի կրթական ծրագրով
սովորողների շրջանում մասնագիտական կրթության որակի ապահովման վերաբերյալ
2013 թվականի փետրվար և մարտ ամիսներին անցկացված հարցումների վրա:
Ուսումնասիրության նպատակն էր հավաքագրել տեղեկատվություն Ակադեմիայում
մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաղադրատարրերի վերաբերյալ,
բացահայտել առանձին բաղադրատարրերի նկատմամբ աշխատակիցների և սովորողների
վերաբերմունքը, ինչպես նաև համադրել դրանք: Որպես կրթության որակի համակարգի
կարևորագույն բաղադրատարրեր դիտարկվում են`
- կրթական ծրագրերի, դասընթացների, դասավանդման և ուսումնառության որակը,
- կրթական միջավայրի որակը,
- գիտական գործունեության իրականացման հնարավորությունները,
- սովորողների գնահատման գործընթացը,
- հանրային ներգրավումը:
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Նշված բոլոր հարցումների վերլուծության արդյունքում պատրաստվել են
համապատասխան զեկույցներ:
Մշակվել և ներդրվել է ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի
աշխատանքի որակի գնահատման հարցաթերթիկ, որը բաժանվում է ուսանողներին`
գնահատման
նպատակով:
Հարցաթերթիկում
շոշափվում
են
դասավանդողի
մասնագիտական կարողություններն ու պատրաստվածության աստիճանը, դասախոսին
հատուկ որակները, ինչպես նաև դասավանդվող դասընթացի պատշաճ մեթոդական
ապահովումը, մատչելիության աստիճանը:
Այսպիսով, ուսանողների հարցման արդյունքներով վերհանվում են բազմաբնույթ
հիմնախնդիրներ՝ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակի, ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման և այլնի վերաբերյալ:
Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում
կրթության որակի կառավարման շրջանակներում սոցիոլոգիական հարցման անցկացման
կարգ» նախագիծը:
Ներկա փուլում իրականացվում են փորձագիտական հարցումներ գործատուների
շրջանում կրթական ծրագրից շրջանավարտների բավարարվածության մակարդակի
գնահատման վերաբերյալ: Հարցաթերթերը պաշտոնական գրություններով ուղարկվել են
թվով 58 գործատուների (տե՛ս՝ հավելված N 3):
Մասնագիտական կրթության որակի ներքին ապահովման համատեքստում
Ակադեմիան հատկապես կարևոր է համարում այն, որ Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի
որակը բավարարի շահակիցների ակնկալիքները, իսկ Ակադեմիայի շրջանավարտները
ձեռք
բերեն
այնպիսի
գիտելիքներ,
կարողություններ
և
հմտություններ
(կոմպետենցիաների ձևավորում), որոնք պահանջված են նրանց կողմից:
Վերջերս Ակադեմիայում մշակվեցին բոլոր մասնագիտությունների (որակավորման)
նկարագրերի նախագծերը: Գործատուների շրջանում հարցումներն ավարտելուց հետո
բոլոր մասնագիտությունների (որակավորման) նկարագրերի նախագծերը կլրամշակվեն և
կներկայացվեն գործատուներին՝ առաջարկություններ և դիտողություններ ստանալու
ակնկալիքով:
Ընթացակարգեր են ստեղծվում նաև դասախոսական կազմի, ուսումնառության
ռեսուրսների և օժանդակ ծառայությունների, ուսանողների գնահատման որակի
ապահովման համար:
Մշակվել են նաև հետևյալ նախագծերը՝
 «Ղեկավար, պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող

անձնակազմերի աշխատողների աշխատանքային գործունեության
խրախուսման և տույժերի ենթարկելու կարգ»,
 Ակադեմիայի բոլոր պաշտոնների համալրման ընթացակարգ:
Ակադեմիայի
նախապատրաստումը
հավատարմագրման գործընթացներին

որակի

արտաքին

գնահատման,

գնահատման

և
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Ակադեմիան, հիմք ընդունելով կրթության որակի նկատմամբ պետական միասնական
քաղաքականությունը1, իր 2013-2018թթ. ռազմավարական ծրագրում հաշվի է առել «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի (ՈԱԱԿ)
կողմից
սահմանված
ինստիտուցիոնալ
հավատարմագրման
չափանիշների/չափորոշիչների պահանջները: Նշվածը արտացոլված է Ակադեմիայի
զարգացման ռազմավարական ուղղություններում, նպատակներում և խնդիրներում:
Ռազմավարական ծրագրի 2-րդ նպատակի առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ
ցուցանիշների ցանկում ամրագրված է իրականացնել Ակադեմիայի գործունեության
ինքնավերլուծություն՝ ըստ ենթակառուցվածքային հավատարմագրման չափանիշների2 2013/2014 թթ.:
Ինքնավերլուծության գործընթացն իրականացնելու համար Ակադեմիայում ձևավորվել
են
10
աշխատանքային
խմբեր,
որոնցում
ընդգրկվել
են
վարչական,
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև
ուսանողներ, կազմակերպվել են մի շարք սեմինարներ: Կարևորվել է Ակադեմիայի անձնակազմի տարբեր խմբերի մասնակցությունը, քանի որ դա հնարավորություն է տալիս
հաշվի առնելու և շտկելու տարբեր կողմերի կարծիքները և էականորեն բարձրացնելու
ինքնագնահատման օբյեկտիվությունը, հաղորդակցման, անձնակազմի, շահակիցների
ընդգրկվածությունը և արդյունքների նկատմամբ վստահության մակարդակը:
Ինքնավերլուծության ձևաչափի պահանջներին համապատասխան` աշխատանքային
խմբերի կողմից կատարվել է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու տվյալների հավաքագրում,
մշակվել են ինքնավերլուծության իրականացման պլան-ժամանակացույցերը: Դրանց
հիման վրա համապատասխան գործիքների ու կառուցակարգերի միջոցով կատարվել է
Ակադեմիայի գործունեության բոլոր ոլորտների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և
գնահատում:
Ինքնավերլուծության գործընթացը պատշաճ մակարդակով սկսելու նպատակով
մշակվել
և
տպագրվել
է
«Բարձրագույն
ուսումնական
հաստատության
ինքնավերլուծության գործընթացի մեթոդաբանություն և գործիքներ» մեթոդական
ցուցումները: Մեթոդական ցուցումները հասցեագրված են Ակադեմիայի անձնակազմին և
սովորողներին: Մեթոդական ցուցումներում ներկայացված են բարձրագույն ուսումնական
հաստատության ինքնավերլուծության նպատակներն ու խնդիրները, ինքնավերլուծության
գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները, ընթացակարգերը, ինքնավերլուծությունն
իրականացնելու համար օգտակար գործիքները և հիմնական փուլերը, ինչպես նաև
ինքնավերլուծության զեկույցի պատրաստման վերաբերյալ մոտեցումները:
Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության վերջնական
հաշվետվությունը կազմվել է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 959-Ն
որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթության
հավատարմագրման չափանիշներին համապատասխան (հայերեն և անգլերեն):
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 959-Ն որոշմամբ հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետության
մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշները: Մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշներն ու չափորոշիչները բուհերի համար ուղեցույց են հավատարմագրման և որակի ներքին ապահովման գործընթացներում:
2 Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 959-Ն որոշմամբ:
1
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Ակադեմիայի
կողմից
իրականացված
ինքնավերլուծության
արդյունքները
հնարավորություն կտան գնահատելու Ակադեմիայում արձանագրված առաջընթացն ու
հաջողությունները, բացահայտելու թերացումներն ու բացթողումները, մշակելու դրանք
վերացնելու գործընթացները: Միաժամանակ ինքնավերլուծությունը նպատակաուղղված է
Ակադեմիայի ինքնազարգացման և կատարելագործման գործընթացի խթանմանը:
2013 թվականի դեկտեմբերի 2-10-ը փորձագիտական այցով Ակադեմիայում էր
Լիբանանի Հայկազյան համալսարանի դասախոս Սոնա Մ. Ջերեջյանը: Միջազգային
փորձագետն ուսումնասիրել է որակի ապահովման ուղղությամբ Ակադեմիայում
կատարված աշխատանքը. ինչ ընթացակարգեր են մշակվել, այժմ որ փուլում է գտնվում
Ակադեմիան, ինչի կարիք ունի և այլն: Դոկտոր Ջերեջյանը Ակադեմիայի մագիստրոսի
կրթական ծրագրով սովորողների համար անցկացրեց սեմինար-պարապմունքներ
«Ռազմավարական կառավարում» թեմայով: Իսկ Ակադեմիայի աշխատակիցներին
ներկայացրեց «Նորարարական կառավարում» առարկայի սկզբունքներն ու հիմնական
գաղափարները:
Սկսվել է որակի ապահովման ամբողջական համակարգի ներդրման գործընթացը. այն
ընդգրկված
է
նաև
Ակադեմիայի
2013-2018թթ.
ռազմավարական
ծրագրի
գործողությունների շարքում` նպատակ ունենալով բարձրացնելու ուսումնառության
արդյունքների
և
ուսուցման
արդյունավետության
գնահատման
որակը
և
հավաստիությունը, պարբերաբար կատարելագործելով ուսանողների ընթացիկ և
ամփոփիչ ատեստավորման մեխանիզմներն ու գործընթացները:
Մոտակա խնդիրը ներդրված համակարգի լիարժեքության ապահովումն է, դրա
կիրառական արդյունավետության բարձրացումը, առկա ուսումնամեթոդական բազայի
կատարելագործումը:
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Ակադեմիան
ունի
կարևոր
դերակատարում
ու
պատասխանատվություն
վարչակառավարչական կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման, որակավորման
բարձրացման գործում:
Շեշտը
դնելով
կրթական բարեփոխումների զարգացման փուլում մրցունակ,
բարձրորակ մասնագետների պատրաստման խնդիրների նկատմամբ ցուցաբերվող նոր
մոտեցումների վրա` Ակադեմիան իրականացնում է հանրային ծառայողների
աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված վերապատրաստման
ծրագրեր կառավարման հնարքների, կառավարչական որոշումների ընդունման
մեթոդների, պետական կառավարման հմտությունների ուսուցման վերաբերյալ`
առավելագույնս զարգացնելով լրացուցիչ և շարունակական կրթության համակարգը:
1. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի և ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի միջև 2013 թվականի փետրվարի 26-ին կնքված «Քաղաքացիական
ծառայողների «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված
վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման» N ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-11/7-2
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պայմանագրի շրջանակներում իրականացվել է 251 քաղաքացիական ծառայողների
վերապատրաստում հետևյալ ծրագրային թեմաներով՝
 Ֆինանսական
 Տարածքային կառավարում
Ավելի մանրամասն տե՛ս հավելված N 4. Տեղեկատվություն քաղաքացիական
ծառայողների 2013 թվականի վերապատրաստման մասին:
Վերապատրաստման դասընթացի ավարտին ունկնդիրներին տրվում է անանուն
հարցաթերթ, որտեղ նշվում է, թե որքանով են օգտակար կառավարչական
հմտություններից յուրաքանչյուրը, և ինչպիսին է դրանց դասավանդման մակարդակը,
գործնական պարապմունքների տեսակներից որոնք են նախընտրելի, որքանով
իրագործվեցին դասընթացի հետ կապված ակնկալիքները, որքանով օգտակար կլինեն
ունկնդիրների համար դասընթացի արդյունքները և որևէ բան փոխվե՞ց արդյոք
կառավարչական հմտությունների վերաբերյալ նրանց պատկերացումներում: Ըստ տրված
պատասխանների՝
դասընթացների
մասնակիցները
հիմնականում
գոհ
են
վերապատրաստման արդյունքներից:
Ակադեմիան մշակել և ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի հաստատմանն է
ներկայացրել քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման երկու նոր արդիական
ծրագրեր՝
«Արդյունավետ կառավարման տեխնոլոգիաներ»
«Հանրային կապերը (PR) կառավարման համակարգում»
Նշված ծրագրերը հաստատվել են ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2013թ.
դեկտեմբերի 6-ի N 1078-Ա և N 1079-Ա որոշումներով:
ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի հրավերով 2013 թ. հուլիսին
Ակադեմիայի 4 աշխատակից դասախոսել են ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայողների համար:
Վերապատրաստումն իրականացվել է ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի
որոշումներով հաստատված` քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման
ծրագրերին և ժամանակացույցին համապատասխան:
2. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության և ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի միջև 2013 թվականի մարտի 15-ին կնքված «Տեղական ինքնակառավարման
մարմինների վերապատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման» N ՀՀՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-1-13
պայմանագրի շրջանակներում իրականացվել է 754 համայնքների ղեկավարների և
ավագանիների անդամների վերապատրաստում:
Ավելի մանրամասն տե՛ս հավելված N 5. Տեղեկատվություն ՀՀ մարզերի համայնքների
ղեկավարների և ավագանիների անդամների 2013 թվականի վերապատրաստման մասին:
3. ՀՀ Ազգային Ժողովի աշխատակազմի և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
միջև 2013 թվականի դեկտեմբերի 6-ին կնքված «ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի
պետական ծառայողների վերապատրաստման ծառայությունների» մատուցման N ՀՀ ԱԺ13/01-ԿԱ պայմանագրի շրջանակներում անցկացվել է 23 պետական ծառայողների
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վերապատրաստում՝ «Քաղաքական կառավարում և պետական ծառայություն»
վերապատրաստման ծրագրով3:
Դասընթացներն ավարտած ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական
ծառայողներին հանձնվել են վերապատրաստման վկայականներ:
4. Ժնևի միջազգային և զարգացման հետազոտությունների ինստիտուտի, ՀՀ պետական
կառավարման ակադեմիայի և ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի հետ
համատեղ՝ Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության
աջակցությամբ իրականացվող «Միջազգային կապերի կարողությունների հզորացում»
(CABIR) ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են դասընթացներ հետևյալ թեմաներով.
 «Անվտանգության քաղաքականություններ»` 22 մասնակից
 «Տարածաշրջանային ինտեգրացիա»` 19 մասնակից:
5. Կազմակերպվել են վերապատրաստման մի շարք դասընթացներ և սեմինարներ
արտասահմանյան գործընկեր հաստատությունների և միջազգային որակավորում ունեցող
մասնագետների հետ համատեղ: Ֆրանսիական KNL & Partners ընկերության տնօրեն,
ավագ խորհրդատու Հարություն Խաչատուրյանը դասախոսել է հետևյալ թեմաներով`
«Ծախսերը և ֆինանսը նախագծերում»` 33 մասնակից
«Ռիսկերի կառավարումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախագծերում»` 30
մասնակից:
6.Հոգեբանական թրեյնինգային ծրագիր` «Հոգեբանական խորհրդատվություն
(գործնական աշխատանքի տեխնիկաներ և հմտություններ) թեմայով, 75 ժամ ընդհանուր
տևողությամբ, 37 մասնակից
Դասընթացը նախատեսված էր գործնական հոգեբանների, հոգեբան խորհրդատուների,
հոգեբանական
օգնության
կենտրոնների
մասնագետների,
ուսումնական
հաստատությունների «Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ ուսանողների համար:
7.«Ղեկավարման հոգեբանական հմտությունների զարգացման թրեյնինգ», 12 մասնակից
Ծրագիրը նախատեսված է հոգեբանների, կառավարիչների, թիմային աշխատանքներ
կազմակերպող, ղեկավարող, տարբեր մարդկանց և խմբերի հետ համագործակցող
անձանց համար: Ծրագրում նախատեսված է ներազդման հմտությունների մարզում,
ներազդմանը դիմակայելու հմտությունների ձևավորում, խմբային աշխատանքի
հիմնական կանոնների ու սկզբունքների ուսուցում: Ընդհանուր տևողությունը` 75 ժամ (3
ամիս):

3

Ծրագրում ներառված են եղել հետևյալ թեմաները` «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, «ՀՀ Ազգային
Ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենք, ՀՀ աշխատանքային օրենսդրություն, պառլամենտարիզմ,
պետականության սահմանադրական հիմքերը, պետական ծառայողի մասնագիտական և բարոյական
էթիկա, մշակույթ և էթիկետ, կառավարման հոգեբանություն, լիդերություն, ազգային անվտանգություն,
պետական և քաղաքական կառավարում, պետական ծառայություն և կադրային քաղաքականություն,
կառավարման տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ:

19

8. «Քաղաքական լիդերություն» թեմայով դասընթաց, 54 մասնակից
Քաղաքական գիտության կառուցվածքում «Քաղաքական լիդերություն» թեմայի
ուսումնասիրումը գերակա նշանակություն ունի ժողովրդավարական կերպափոխման
գործընթացում գտնվող երկրների քաղաքական զարգացման առանձնահատկությունների
և ինստիտուցիոնալ կարգի ուսումնասիրման համար: Այս թեմայի դասավանդումը
հնարավորություն է տալիս զարգացնելու ունկնդիրների կիրառական գիտելիքները և
համակարգային քաղաքական վերլուծություններ կատարելու: Միևնույն ժամանակ
«Քաղաքական լիդերություն» թեմայի դասավանդումը հետամուտ է բացահայտելու
ունկնդիրների ունակությունները ինքնաճանաչողության և ինքնակառավարման
ենթատեքստում: Ընդհանուր տևողությունը` 32 ժամ (1 ամիս):
Այսպիսով, 2013 թվականին Ակադեմիայի կողմից իրականացվել է ընդհանուր թվով
1242 ունկնդրի վերապատրաստման դասընթացներ (2011 թվականին` 523, 2012
թվականին` 1028 ունկնդիր):
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Նկ. 1. Ունկնդիրների թվաքանակը` ըստ տարեթվերի

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Ակադեմիան ունի կարևորագույն գիտական առաքելություն` արձագանքել
Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարման կարիքներին, առավելագույնս աջակցել
հանրային ծառայության արդիականացման խնդիրներին, խթանել նորարարական
գործընթացները հանրային կառավարման բնագավառում:
Ակադեմիան պետք է մասնակցի Հայաստանի Հանրապետության հանրային
կառավարման
ոլորտի
առանցքային
նշանակություն
ունեցող
խնդիրների
վերլուծությունների իրականացմանը և դրանց լուծման ճանապարհները բացահայտելուն:
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Սա կարևորվում է հատկապես Ակադեմիայի գիտակրթական ոլորտում կայանալու և ՀՀ
հանրային կառավարման ոլորտի համար որպես առանցքային կադրային բազա դիտվելու
տեսանկյունից:
2013 թվականից ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական
կոմիտեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ)
ֆինանսավորմամբ
իրականացվում
է
«Մագիստրանտների
ուսուցման
արդյունավետությունն ապահովող հոգեբանական գործոնների ուսումնասիրում» թեման,
որի իրականացման համար ընդգրկված են Ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության
ամբիոնի վարիչ Ռ.Աղուզումցյանը, Ակադեմիայի հայցորդ Ա. Խաչատրյանը և
մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող Ս. Հովսեփյանը: Ըստ էության` Ակադեմիայի
պատմության ընթացքում սա առաջին ծրագիրն է, որն իրականացվում է Գիտության
պետական կոմիտեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային
(թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ:
Մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցումը, որը դարձել է կրթության համակարգի
կարևորագույն և բարձր որակի մասնագետների պատրաստման հիմնական օղակ, քիչ է
ուսումնասիրված: Այդ ուսուցման հոգեբանական առանձնահատկությունների և
արդյունավետության
բարձրացման
հոգեբանական
ուղիների
վերաբերյալ
հետազոտությունները բացակայում են: Այդ իսկ պատճառով որպես հետազոտության
ուղղություն է ընտրված այն հոգեբանական գործոնների բացահայտումը, որոնք
ապահովում են մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների ուսուցման
արդյունավետությունը: Դրանք են մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողի
հոգեբանական առանձնահատկությունները, իմացական ոլորտի գործընթացների
յուրահատկությունները, այն հոգեբանական որակները, որոնք ապահովում են
միջանձնային
հաղորդակցումը,
գիտելիքներ
փոխանցելու
կարողությունները,
կառավարչական հմտությունների դրսևորումները:
Ուսումնասիրությունների
անհրաժեշտ
փուլ
է
վերոնշյալ
հոգեբանական
հատկությունների գնահատման համակարգի ստեղծումը և մշակումը, նաև գնահատման
համակարգի
ամբողջական
համակարգչայնացումը:
Ստացված
արդյունքները
հնարավորություն կտան ապահովելու ուսուցման գործընթացում անհատական
մոտեցումը, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցման ծրագրերի կազմումը և
արդյունավետ ուսուցման կազմակերպումը:
2013 թվականին ՀՀ գիտության պետական կոմիտե է ներկայացվել 2014-2016
թվականների
միջնաժամկետ
ծախսային
ծրագրի
(ՄԺԾԾ)
հայտը՝
2
նոր
նախաձեռնություններով.
1. Ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնին կից «Կառավարչական
գործունեության հոգեբանություն» գ/հ լաբորատորիա
Լաբորատորիայի գործունեության հիմնախնդիրներն են.
 ուսումնասիրել կառավարչական տարբեր պաշտոններ և դասակարգել դրանք ըստ
հոգեբանական նմանատիպ առանձնահատկության,
 կազմել
բացահայտված
պաշտոնների
հոգեբանական
բնութագրերը՝
պրոֆեսիոգրամաները,
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 կազմել այդ պաշտոնների փսիխոգրամաները՝ այսինքն այն հոգեբանական
հատկությունները,
որոնք
ապահովում
են
աշխատանքային
գործունեության
արդյունավետությունը,
 կազմել հոգեբանական հատկությունները գնահատող մեթոդիկաների փաթեթներ՝
բացահայտված պաշտոններին համապատասխան,
 տեղայնացնել արտասահմանյան փորձարկված հոգեբանական մեթոդները,
անցկացնել նախնական մեկնարկային հետազոտություն հոգեկան հատկությունների
գնահատման համար,
 կատարված հետազոտությունների հիման վրա մշակել կառավարչական
համակարգում հոգեբանական ծառայության մոդելը:
2. «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի» աշխատանքների հիմնական
նպատակն է ՀՀ հարակից տարածաշրջանում ընթացող տնտեսական, գիտական,
քաղաքական, հասարակական և արժեքային այն խնդիրների ուսումնասիրությունը, որոնք
անմիջականորեն փոխկապակցված են ՀՀ և նրա զարգացման հետ։
Նշված երկու նոր նախաձեռնությունները հաստատվել են, և դրանց իրականացումը
կսկսվի 2014 թվականին:
2013
թվականին
դեկտեմբերին
Հայ-ռուսական
հումանիտար
գիտական
հետազոտությունների համատեղ նախագծերի «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2014» միջազգային
մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացվել է մասնակցության հայտ՝ «21-րդ դարի
մասնագիտությունների հոգեբանական վերլուծություն և նկարագրում (փսիխոգրամա և
պրոֆեսիոգրամա)» վերնագրով:
Նախագծի գիտական նպատակն է հոգեբանական հետազոտական աշխատանքի
միջոցով ամբողջական դասակարգել ժամանակակից մասնագիտությունների, որը
կներառի հասարակությանն անհրաժեշտ բոլոր մասնագիտական ոլորտները, հստակ
սահմանազատում
կդնի
մասնագիտությունների
միջև,
դուրս
կբերի
այդ
մասնագիտությունների փսիխոգրամները և պրոֆեսիոգրամները, որոնք ոչ թե կունենան
ընդհանրական բնույթ, որն առկա է այժմ, այլ հագեցած կլինեն անհրաժեշտ հոգեբանական
որակները ախտորոշող գործիքներով, ինչպես նաև կմշակվեն հատուկ ծրագրեր՝ ուղղված
անհրաժեշտ անձնային որակների ձևավորմանն ու զարգացմանը:
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Նկ. 2. Գիտության պետական կոմիտեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության
պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ ծրագրերի թվաքանակը` ըստ
տարեթվերի

Ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա, հայցորդություն
Ակադեմիան
ունի
ասպիրանտուրա
իրականացնելու
իրավունք
հետևյալ
մասնագիտությունների գծով՝
 ԺԲ.00.02- Հանրային իրավունք - սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական,







մունիցիպալ,
բնապահպանական,
եվրոպական
իրավունք,
պետական
կառավարում,
ԺԲ.00.01-Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական
ուսմունքների պատմություն,
Ը.00.02- Տնտեսության,նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում,
ԻԳ .00.02- Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ,
ԺԹ.00.01- Հոգեբանության տեսություն և պատմություն,
ԺԹ.00.02-Աշխատանքի հոգեբանություն, ինժեներական հոգեբանություն:

Վերջին տարիներին ակադեմիայում իրականացվում է ասպիրանտուրա հետևյալ
մասնագիտությունների գծով՝
 ԺԲ.00.02- Հանրային իրավունք - սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական,






մունիցիպալ,
բնապահպանական,
եվրոպական
իրավունք,
պետական
կառավարում,
Ը.00.02- Տնտեսության,նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում,
ԻԳ .00.02- Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ,
ԻԳ.00.03-Հանրային կառավարում,
ԺԹ.00.01- Հոգեբանության տեսություն և պատմություն:
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Ակադեմիայում գործում են ստուգարքների և քննությունների հետևյալ որակավորման
հանձնաժողովները՝
 Ինֆորմատիկա,
 Փիլիսոփայություն,
 Օտար լեզու՝ անգլերեն,
 ԺԲ.00.02- Հանրային իրավունք - սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական,
մունիցիպալ,
բնապահպանական,
եվրոպական
իրավունք,
պետական
կառավարում,
 ԺԲ.00.01-Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական
ուսմունքների պատմություն,
 Ը.00.02- Տնտեսության,նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում,
 ԻԳ .00.02- Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ,
 ԻԳ.00.03-Հանրային կառավարում:

Աղյուսակ 2
Ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների թվաքանակը (2010-2013թթ.)
Տարեթիվ
2010
2011
2012
2013

Առկա
25
15
7
8

Հեռակա
8
8
9
13

Հայցորդ
6
39
45
43

Դոկտորանտ
1
1
1
1

2011 թվականից սկսած՝ ավելացել է Ակադեմիայի հայցորդների թիվը, սակայն որոշակի
նվազում է նկատվում առկա և հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների թվի մեջ՝
պայմանավորված ՀՀ կառավարության որոշումներով հատկացվող անվճար տեղերի
նվազմամբ և ընդունելության պայմանների կտրուկ բարդացմամբ:
2014 թվականի փետրվարին Գերմանիայից միջազգային փորձագետը կստանձնի
Ակադեմիայի գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի պաշտոնը: Նշված
հանգամանքը կնպաստի Ակադեմիայի հետազոտական աշխատանքների որակական և
քանակական ցուցանիշների կատարելագործմանը և արդյունքների միջազգայնացմանը:
Ակադեմիայի ամբիոնների դասախոսները և հայցորդները պարբերաբար հանդես են
եկել գիտական հոդվածներով, որոնք տպագրվել են Ակադեմիայի «Հանրային
կառավարում» գիտական հանդեսի 2013 թ. բոլոր համարներում, ինչպես նաև արտերկրում
հրատարակվող գիտական այլ հանդեսներում: Գիտական, ուսումնամեթոդական
հրատարակությունների և զեկույցների մասին տեղեկատվությունը նեկայացված է N 6
հավելվածում:
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ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
Իրականացվել է գրադարանային ֆոնդի նպատակային համալրում` ելնելով
ուսումնական ծրագրերի և Ակադեմիայի գիտական գործընթացի պահանջներից:
Գրականության ընտրության հարցում հաշվի են առնվել ընթերցողի պահանջները
(ըստ մերժումների քարտարանի) և մասնագետների կարծիքները:
Ակադեմիայի գրադարանը համալրվել է նոր գրքերով, ամսագրերով և միջազգային
գիտաժողովների նյութերով. արժեքավոր գրքեր ու հետազոտություններ են ստացվել
Ռուսաստանի Դաշնությունից, Բելառուսի Հանրապետությունից, Եվրոպական կրթական
հիմնադրամից, NISPAcee-ից և այլն:
2013 թվականին Ակադեմիայի գրադարանային հավաքածուն համալրվել է 180 անուն
837 օրինակ գրքով.
 հայերեն լեզվով գրականություն - 78 անուն, 773 օրինակ
 ռուսերեն լեզվով գրականություն - 54 անուն, 98 օրինակ
 օտար լեզվով գրականություն - 4 անուն, 10 օրինակ:
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսն ընդգրկված է ՀՀ բարձրագույն
որակավորման հանձնաժողովի (ՀՀ ԲՈՀ) սահմանած դոկտորական և թեկնածուական
ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար
ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցանկում:
Ակադեմիան իր «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի
կազմում ընդգրկել է ոչ միայն հայաստանյան, այլև արտասահմանյան երկրների
հեղինակավոր մասնագետների ինչպես ԱՊՀ երկրներից, այնպես էլ Կանադայից:
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսում ոչ միայն խմբագրական խորհրդի
կազմում են առկա արտասահմանյան մասնագետներ, այլ նաև պարբերաբար տպագրվում
են արտասահմանցի հեղինակների գիտական հոդվածներ:
2013 թվականին հրատարակվել է «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի 4
համար: 2013 թվականին «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսում տպագրվել է
արտասահմանցի հեղինակների 13 գիտական հոդված, իսկ Ակադեմիայի աշխատողների՝
17:
«Քաղաքացիական ծառայություն»4, այժմ՝ «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթն իր
էջերում պարբերաբար անդրադառնում է Ակադեմիայի գործունեությանը, հրապարակում
է քաղաքացիական ծառայության համակարգում ընդգրկված պետական մարմինների
աշխատակազմերում առկա քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների մասին
հայտարարություններ,
հասարակությանը
ներկայացնում
է
քաղաքացիական

4

Շաբաթաթերթը հիմնադրվել է 2003 թվականին, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության
նախաձեռնությամբ: Թերթի հիմնադիրը ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան է:

խորհրդի
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ծառայության համակարգի առջև դրված խնդիրները, իրականացվող գործընթացները,
օրենսդրական դաշտում կատարվող փոփոխությունները:
2013 թվականին «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթը նշեց հիմնադրման 10-րդ
տարեդարձը: 2013 թվականին լույս է տեսել «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 40
համար:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ԹԱՅԵՔՍ (TAIEX) գործիքի ներքո,
Ակադեմիայի նախաձեռնությամբ 2013 թվականի մայիսի 16-ին և 17-ին «Արմենիա
Մարիոթ» հյուրանոցում կազմակերպվել էր աշխատաժողով: Աշխատաժողովին
մասնակցելու հրավեր էին ստացել ՀՀ կառավարության, ՀՀ նախարարությունների,
մարզպետարանների, ՀՀ կառավարությանն առընթեր մարմինների 65 քաղաքացիական
ծառայողներ:
Աշխատաժողովի
նպատակը
քաղաքացիական
ծառայողների
վերապատրաստման կարիքների գնահատումն էր, ինչպես նաև այդ ոլորտի եվրոպական
փորձին մեր երկրի պետական կառավարման համակարգի ներկայացուցիչներին
ծանոթացնելը: Աշխատաժողովը վարում էին ԵՄ փորձագետներ Ռեյո Լինդը (Ֆինլանդիա),
Փիթեր Վանդենբրյուենը (Բելգիա) և Էմանուել Վերնը (Ֆրանսիա):
2013թ. մայիսի 22-ին Ակադեմիայում անցկացվեց «Հանրային ծառայության
օրենսդրական կարգավորումը և դրա առանձնահատկությունները եվրոպական
իրավական համակարգում» խորագրով երկօրյա սեմինար։ Սեմինարի կազմակերպիչը
Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամն է (ՄԻՀ/IRZ),
որի գործընկերը Ակադեմիան է։
Ակադեմիայի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին կից Ռուսաստանի
ժողովրդական տնտեսության և պետական ծառայության ակադեմիայի գենդերային
բյուջետավորման և կառավարման միջազգային կենտրոնի միջև համագործակցության
շրջանակներում Ակադեմիան Մոսկվա քաղաքում կազմակերպել է թվով 6
քաղաքացիական ծառայողների մասնակցությունը գենդերային բյուջետավորման,
ընտանեկան պարտականությունների և աշխատանքային գործունեության համատեղման,
ժողովրդագրական
քաղաքականության
և
ընտանեկան
քաղաքականության
հիմնախնդիրներին նվիրված սեմինարներին:
Երկօրյա սեմինարի մասնակիցները ծանոթացան Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայության
ուղղություններին և տեսակներին, հանրային ծառայող դառնալու նախապայմաններին,
հանրային ծառայողի սոցիալական իրավունքներին և այլն: Զեկույցներով հանդես եկան
գերմանացի փորձագետ, պրոֆեսոր, դոկտոր Դանիելա Հայդին, Ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի վարիչ Արմեն Եզեկյանը, պրոռեկտոր Խաչատուր
Բեզիրջյանը, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի կադրերի վարչության պետ Մարգարիտ
Ազարյանը և այլն:
2013 թվականին Ակադեմիայում դասախոսություններով հանդես են եկել.
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 Մոսկվայի
պետական
հոգեբանամանկավարժական
համալսարանի
իրավաբանական հոգեբանության ֆակուլտետի կրիմինալ հոգեբանության ամբիոնի
վարիչ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Սերգեյ Նիկոլայի Ենիկոլոպովը,
 Ռուսաստանի ժողովրդական տնտեսության և պետական ծառայության
ակադեմիայի գենդերային բյուջետավորման և կառավարման միջազգային կենտրոնի
փորձագետ,
Մոսկվայի
Մ.
Լոմոնոսովի
անվան
պետական
համալսարանի
ժողովրդագրության ամբիոնի պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր Ի.Ե.Կալաբիխինան,
 ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի փաստաբանների պալատ, փաստաբան Կարապետ
Քամարեանը,
 Լիբանանի Հայկազյան համալսարանի դասախոս դոկտոր Սոնա Մ. Ջերեջյանը և
այլն:
Ակադեմիան համագործակցության պայմանագրեր և փոխըմբռնման հուշագրեր է կնքել
մի շարք տեղական և արտասահմանյան ուսումնական հաստատությունների և
կազմակերպությունների հետ՝
 Լիբանանի Հայկազեան համալսարան,
 Էքս-Ան-Պրովանսի «Սիանս Պո» համալսարան,
 Ֆրանսիայի կառավարման ազգային դպրոց (ENA),
 Ուկրաինայի նախագահին կից պետական կառավարման ազգային ակադեմիա
 ՀՀ պաշտպանության նախարարության Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական
ինստիտուտ
 Եվրասիա միջազգային համալսարան:
Ընթացքի մեջ է ևս մեկ համագործակցության պայմանագրի կնքման գործընթացը
Լիտվայի «Միկոլաս Ռոմերիս» համալսարանի հետ:
Կնքված փաստաթղթերը հիմնականում նախատեսում են երկկողմ սեմինարների և
վերապատրաստման դասընթացների, մասնագիտական զարգացման նպատակով
դասախոսների և ուսանողների փոխանակման, համատեղ այլ միջոցառումների (կլոր
սեղաններ, գիտաժողովներ, սեմինարներ) իրականացման ծրագրեր, ուսումնական
պլանների, համատեղ գիտական ծրագրերի մշակում, քաղաքացիական ծառայողների և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց գործունեության
բնագավառում և հեռավար ուսուցման ոլորտում փորձի փոխանակում և այլն:
Կնքված համագործակցության պայմանագրերն ըստ էության ակտիվ գործում են:
Դրանց շրջանակներում իրականացվել են մի շարք համատեղ ծրագրեր, որոնք
ներկայացնում ենք ստորև.
 Ակադեմիայի
աշխատակիցների
վերապատրաստման,
որակի
ապահովման
համակարգի
ներդրման
նպատակով
Համաշխարհային
բանկի
կողմից
ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում Հայկազյան համալսարանից Ակադեմիա է
գործուղվել համապատասխան մասնագետ:
 Ակադեմիա – Ֆրանսիայի կառավարման ազգային դպրոց համագործակցության
պայմանագրի շրջանակներում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության
Թայեքս ծրագրով Ակադեմիա է գործուղվել գործընկեր հաստատության
համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարը:
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Ակադեմիա – Ուկրաինայի նախագահին կից պետական կառավարման ազգային
ակադեմիա համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում Ակադեմիայի
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսում լույս են տեսել գործընկեր
հաստատության կողմից ներկայացված մի շարք գիտական հոդվածներ, իրականացվել
է հեռուստակամուրջ «Մարդու իրավունքները և ազատությունները» թեմայով, մշակվել
է 2014թ. համատեղ գործունեության ծրագիր, որում ներգրավված են նաև Ակադեմիայի
իրավագիտության և կառավարման հոգեբանության ամբիոնները և գործընկեր
հաստատության համապատասխան ստորաբաժանումները:
 «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունը և «Էքս-Ան-Պրովանսի քաղաքագիտության
ինստիտուտը (Սիանս Պո)» սկսել են համագործակցություն, որի նպատակը
Հայաստանի
Հանրապետության
հանրային
ծառայողներին,
ինչպես
նաև
ուսանողներին հետազոտական ոլորտի լայն և բարենպաստ պայմաններ առաջարկելն
է, համատեղ բարձրագույն մասնագիտական (մագիստրոսի որակավորմամբ),
հետբուհական կրթական ծրագրեր և լրացուցիչ, շարունակական կրթություն
իրականացնելը՝
ստեղծելով
համապատասխան
կառույց
(հիմնադրամի
կարգավիճակով):
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի «Հիմնադրամ հիմնադրելու,
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությանը հիմնադրամի հիմնադրմանը մասնակցելու
թույլտվություն տալու մասին» որոշման համաձայն՝ «Հայաստանի Հանրապետության
պետական
կառավարման
ակադեմիա»
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպությունը և «Էքս Ան Պրովանսի քաղաքագիտության ինստիտուտը (Սիանս
Պո)» հիմնադրում են «Սիանս Պո-Արմենիա» հիմնադրամ: Հիմնադրամը նպատակ ունի
դառնալ միջազգային ասպարեզում ճանաչված հաստատություն, որն իր
ծառայությունը կմատուցի ոչ միայն հայ սովորողներին, ուսանողներին, այլև
օտարերկրյա քաղաքացիներին ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուներով: Հիմնադրամը
հավակնում է բարձրագույն մասնագիտական (մագիստրոսի որակավորմամբ) և
հետբուհական կրթական ծրագրերի, լրացուցիչ և շարունակական կրթության
ասպարեզում դառնալ միջազգային մակարդակի կառույց:
Նման հաստատության բացումը տարածաշրջանում աննախադեպ իրադարձություն է և
ըստ էության առաջինն է ԱՊՀ տարածքում:
Հիմնադրամի շրջանավարտները կունենան համապատասխան որակավորում,
հմտություններ և կարողություններ, որը նրանց հնարավորություն կտա աշխատելու ի
նպաստ իրենց երկրի պետական կառավարման համակարգի, տնտեսության և
հասարակության:
Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են ուսանողների ակադեմիական
շարժունությանը նպատակաուղղված մի շարք ծրագրեր, որոնք դեռևս սահմանափակվում
են միայն ուսանողների մեկամյսա պրակտիկայի կազմակերպմամբ արտերկրյա
գործընկեր հաստատություններում, սակայն 2014թ. նախատեսվում է առավել ընդգրկուն
քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ: 2013 թվականին Ակադեմիայի ուսանողները իրենց
կառավարչական պրակտիկան անցել են Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի 13/14 համայնքների
թաղապետարանում: Շարժունության ակտիվացմանն է նպաստում նաև Ակադեմիայի
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միջազգային համագործակցության և արտաքին կապերի բաժնի կողմից Ակադեմիայի
ուսանողների և աշխատակազմի օտարերկրյա այցերի դեպքում անհրաժեշտ
փաստաթղթեր ձևակերպելու գործում ցուցաբերված օժանդակությունը:
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
2013 թվականին շարունակվել են 2 դրամաշնորհային ծրագրերի աշխատանքները՝
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Որակի ապահովման
ներբուհական համակարգի ներդրում» և ԵՄ «Տեմպուս» ծրագրի աջակցությամբ
իրականացվող «Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը»
(ASPIRE) ծրագրերի շրջանակներում կատարվող աշխատանքները:
ASPIRE ծրագրի գործողությունների պլանին համահունչ՝ Ակադեմիայի անգլերեն լեզվի
դասախոսները վերապատրաստվել են «Անգլերեն հատուկ կարիքների համար» (ESP)
դասընթացներին: Բացի այդ, Ակադեմիայի մասնագետները մասնակցել են Լիմերիկի
տեխնոլոգիական ինստիտուտում (Իռլանդիա) կազմակերպված առարկայական ծրագրերի
մշակման
աշխատանքներին:
Կոնսորցիումի
անդամ
հաստատությունների
ներկայացուցիչների հետ միասին մշակվել է 8 ուսումնական մոդուլ հատուկ կարիքներով
մարդկանց ուսուցման համար:
Ակադեմիայի մասնագետները հանձն են առել «Գրադարանի օգտագործումը» մոդուլի
պիլոտային դասընթացի մշակումը և կազմակերպումը կոնսորցիումի անդամ
հաստատությունների
գրադարանավարների
համար:
Ծրագրի
շրջանակներում
անցկացվեցին
դասախոսություններ,
խմբային
աշխատանքներ,
գործնական
աշխատանքներ, տեսաֆիլմերի դիտումներ և քննարկումներ: Մասնակիցները
ճանաչողական այցով եղան Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի՝ ժամանակակից
տեխնիկական միջոցներով հագեցած գրադարանում:
Դիտորդական այցով Ակադեմիա ժամանեցին Ծրագրի եվրոպական գործընկերները՝
Լիմերիկի տեխնոլոգիական ինստիտուտի (Իռլանդիա) ներկայացուցիչներ Ջերալդ
Քավանագը և Պադրիգ Քրբին, ովքեր բարձր գնահատական տվեցին դասընթացին՝ նշելով,
որ այն կնպաստի գրադարանավարների պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացմանը:
Ծրագրի ֆինանսական միջոցներով Ակադեմիայի համար ձեռք են բերվել
տեսահամաժողովների (videoconference) սարքավորում և այլ տեխնիկական միջոցներ:
Ընթացքի մեջ է ուսումնական գրականության ձեռքբերման գործընթացը, որը նույնպես
նախատեսված է Ծրագրի բյուջեով:
Պատրաստվել են «Տեմպուս» ծրագրի աջակցությամբ իրականացվելիք այլ ծրագրերին
Ակադեմիայի՝ որպես կոնսորցիումի անդամ, մասնակցության փաթեթներ:
Ակադեմիան ևս 2 ծրագրերում է ընդգրկվել որպես կոնսորցիումի անդամ՝
 Երրորդ աստիճանի կառուցվածքային զարգացումը Զալցբուրգի սկզբունքների
հիման վրա (VERITAS),
 Ինքնավարության և հաշվետվողականության խթանումը. բարձրագույն
կրթության կառավարման համակարգի առկա վիճակի զարգացումը Բոլոնիայի
սկզբունքներին համապատասխան՝ արդյունավետ փոփոխությունների ապահովման
համար (GOVERN):
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Ծրագրերի տևողությունը 3 տարի է: Ընթացքի մեջ են նշված ծրագրերի
մեկնարկային աշխատանքները:
Նոր դրամաշնորհային ծրագրային փաթեթ է պատրաստվել Նորարարությունների
մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) աջակցությամբ իրականացվող «Միջազգային կրկնակի
դիպլոմի ծրագրեր «Էլեկտրոնային հանրային կառավարում» և «Էլեկտրոնային բիզնեսի
կառավարում» մասնագիտություններով» ծրագրի համար: Ծրագիրը հավանության է
արժանացել և մեկնարկել է 2013 թ. սեպտեմբերից, տևողությունը 15 ամիս է:
Ծրագրի գլխավոր նպատակն է հանրային ծառայողների և բիզնեսի կառավարիչների
կրթության համար անհրաժեշտ պայմանների և կրթական ծրագրերի ստեղծումը: Նպատակին հասնելու համար հավաքագրվել է փոխլրացնող առավելություններով կոնսորցիում, որը ներգրավում է բուհեր Հայաստանի Հանրապատությունից (Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիան և «Եվրասիա» միջազգային
համալսարանը), ոլորտում հարուստ փորձ ունեցող եվրոպական բուհ (Լիտվայի «Միկոլաս
Ռոմերիս» համալսարանը) և ոլորտի զարգացմամբ շահագրգռված ՀՀ ամենախոշոր միությունը` Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը (ԻՏՁՄ):
Ծրագրի նպատակներին հասնելու համար կիրականացվի ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի և «Եվրասիա» միջազգային համալսարանի դասախոսների 5-օրյա
աշխատանքային այց Լիտվայի «Միկոլաս Ռոմերիս» համալսարան՝ վերջինիս հարուստ
փորձին ծանոթանալու նպատակով, ինչպես նաև «Միկոլաս Ռոմերիս» համալսարանի
դասախոսների կողմից երկու հայաստանյան բուհերի դասախոսների եռօրյա
դասընթացներ կկազմակերպվեն Հայաստանում՝ նշված մասնագիտությունների համար
մշակված առարկայական ծրագրերը հաջողությամբ ներդնելու նպատակով:
Բացի այդ, նշված մագիստրոսական և ասպիրանտական ծրագրերի իրականացման
նյութատեխնիկական բազան ապահովելու համար ձեռք կբերվեն անհրաժեշտ
սարքավորումներ և գույք, ադ թվում՝ երկու լսարան կկահավորվի յուրաքանչյուրը 20ական համակարգչով (80 համակարգիչ 2 բուհի համար), ձեռք կբերվեն հզոր սերվեր,
տեսագիտաժողովների տեխնիկա, ինտերակտիվ գրատախտակ, տեսախցիկ, պրոյեկտոր,
պրոյեկտորի էկրան, տպիչ/սկաներ, սեղան, աթոռ, գրապահարան, գրենական
պիտույքներ, մասնագիտական գրականություն, ինչպես նաև ծրագրի միջոցներից
կապահովվի էլեկտրոնային գրադարանների բաժանորդագրություն:
Համաշխարհային
բանկի
վաշինգտոնյան
գրասենյակի
առաջարկությամբ
պատրաստվել է Ակադեմիայի դասախոսների վերապատրաստման (TOT) փաթեթ՝
«Ծրագրերի մշտադիտարկում և գնահատում», «Ռազմավարական հաղորդակցություններ»
և «Բնապահպանական և սոցիալական չափորոշիչներ» թեմաներով: Ծրագիրը դեռևս
մեկնարկային փուլում է: Նախատեսվում է յուրաքանչյուր թեմայով Ակադեմիայի 5-8
դասախոսների վերապատրաստում Ուկրաինայի Նախագահին կից պետական
կառավարման ազգային ակադեմիայում, որից հետո նրանք կպատրաստեն
վերապատրաստման դասընթացների 35-40 ժամվա ծրագիր և կուսուցանեն ՀՀ պետական
պաշտոնյաներին: Ծրագրի տևողությունը 2 տարի է:
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Պատրաստվել
է
փաթեթ
«Տարածքային
կառավարման
և
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
վերապատրաստում
իրականացնող
կազմակերպությունների եվրոպական միությանը» (ENTO) Ակադեմիայի անդամակցելու
նպատակով: Անդամակցման հայցադիմումի փաթեթը ևս հավանության է արժանացել:
ENTO-ի կառավարման խորհրդից պաշտոնական նամակ է ստացվել ՀՀ պետական
կառավարման
ակադեմիայի՝
ENTO-ին
անդամակցելու
վերաբերյալ:
Այն
հնարավորություն կտա Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմին տեղեկացված
լինելու և մասնակցելու ENTO-ի շրջանակներում կազմակերպվող ծրագրերին և
վերապատրաստման
դասընթացներին,
ինչպես
նաև
ստանալու
վերջինիս
հրատարակություններն անվճար հիմունքներով:
Պատրաստվել է նաև մեկ այլ փաթեթ՝ էթիկայի հարցերի շուրջ վերապատրաստման
դասընթացների
համար՝
ամերիկյան
«Ֆուլբրայթ»
ծրագրի
շրջանակներում
բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի անդամների, ինչպես նաև
Ակադեմիայի դասախոսների և ուսանողների համար դասընթացների կազմակերպման
նպատակով:
Գերմանական «Հանս Զեյդել» հիմնադրամի Կենտրոնական Ասիայի գրասենյակի հետ
(Բիշկեկ)
նախնական
հեռակա
բանակցություններ
են
տարվել
հետագա
համագործակցության հարցի շուրջ:

2013 հաշվետու տարում իրականացված փոխայցելություններ
Գերմանական կրթական փոխանակման ծրագրերի (DAAD) ղեկավար Թինե Լաուֆերի
հետ կազմակերպված հանդիպման ժամանակ վերջինս Ակադեմիայի դասախոսներին և
ուսանողներին
ծանոթացրեց
Գերմանիայում
ուսանելու,
ինչպես
նաև
գիտահետազոտական
աշխատանքներ
կատարելու
կրթաթոշակներից
օգտվելու
հնարավորություններին:
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության հետ համագործակցության
արդյունքում Ակադեմիայում հանդիպում կազմակերպվեց Ռումինիայի միջազգային
հետազոտությունների ինստիտուտի գլխավոր տնօրեն Սերջու Չելակի հետ:
Հայաստանի Հանրապետությունում Ղազախստանի դեսպանատան և «Եվրոպական
ինտեգրացիա» հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Ակադեմիայում
կլոր սեղան կազմակերպվեց «Ղազախստան 2050» ռազմավարություն. կայացած
պետության նոր քաղաքական ուղին» թեմայով: Մասնակիցներին ողջունեց Հայաստանի
Հանրապետությունում Ղազախստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան
Այիմդոս Բոզժիգիտովը:
Ակադեմիայում
տեղի
ունեցավ
քննարկում
«Ֆրանսիան,
Գերմանիան և Եվրամիությունը» թեմայով: Ակադեմիան հյուրընկալել էր Հայաստանի
Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր
դեսպան Ռայներ Մորելին և Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր
դեսպան Անրի Ռենոյին, իսկ առիթը ֆրանս-գերմանական հաշտեցման և Ելիսեյան
համաձայնագրի 50-ամյակն էր:
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Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում
պաշտոնական
պատվիրակությունների
և
անձանց
փոխայցելությունների
կազմակերպման, պաշտոնական և հանրային նշանակության միջոցառումների
իրականացման և իրազեկման, օտարերկրյա գործուղումների կազմակերպման կարգը»:

Մասնակցություն գիտաժողովներին, սեմինարներին
Ակադեմիայի մասնագետները միջազգային ծրագրերում հանդես են գալիս որպես
փորձագետներ և վերլուծաբաններ, ինչպես նաև ընդգրկված են արտասահմանյան
գիտաուսումնական հաստատությունների ամսագրերի և միջազգային գիտաժողովների
խմբագրական խորհուրդներում և կազմկոմիտեներում:
Ակադեմիայի դասախոսներն ու ասպիրանտները մասնակցել են Վրաստանում,
Մոլդովայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ուկրաինայում կազմակերպված մի շարք
միջազգային սեմինարների և գիտաժողովների՝ հանդես գալով զեկույցներով և գիտական
հոդվածներ հրատարակելով արտերկրում:
Ակադեմիայի և Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահին կից Ռուսաստանի
ժողովրդական տնտեսության և պետական ծառայության ակադեմիայի գենդերային
բյուջետավորման և կառավարման միջազգային կենտրոնի միջև համագործակցության
շրջանակներում
Ակադեմիայի
մասնագետները
մասնակցել
են
գենդերային
բյուջետավորման հարցերին նվիրված սեմինարներին:
Ակադեմիայի
փորձագետները
մասնակցել
են
Գերմանիայի
միջազգային
համագործակցության ծրագրի (GIZ) աջակցությամբ Հարավային Կովկասում տեղական
ինքնակառավարման հարցերի շուրջ Թբիլիսիում կազմակերպված վերապատրաստման
դասընթացներին:
Փորձի փոխանակման, առաջավոր փորձի ներդրման առումով կարևոր են նաև
աշխատակիցների գործուղումները: 2013 թվականի գործուղումների մասին ավելի
մանրամասն տես հավելված N 7:
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Նկ. 3. Գործուղումների և գործուղվողների թվի դինամիկա

Ակադեմիան շարունակել է համագործակցությունը NISPAcee-ի (Կենտրոնական և
Արևելյան Եվրոպայի երկրների կառավարման ինստիտուտների և դպրոցների ցանց) հետ:
Որպես նշված կազմակերպության անդամ, Ակադեմիան անվճար հիմունքներով ստացել է
NISPAcee-ի կողմից հրատարակված գրքերն ու ամսագրերը` համալրելով գրադարանային
ռեսուրսները Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրների փորձագետների
ուսումնասիրություններով:
Ակադեմիայի ռեկտոր Ա. Լոքյանը բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել և բանակցել
միջազգային կառույցների հայաստանյան ներկայացուցիչների հետ:
Ակադեմիայի կայքում և հայտարարությունների տախտակին մշտապես թարմ
տեղեկատվություն է տեղադրվել Ակադեմիայի դասախոսներին, ասպիրանտներին և
մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողներին` գիտահետազոտական աշխատանքներ
կատարելու, սեմինարների մասնակցության միջազգային կրթաթոշակների մրցույթներին,
ինչպես նաև միջազգային գիտաժողովների մասնակցության առաջարկներով (105
հայտարարություն5):
Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրին համահունչ` մինչ 2018թ. նախատեսվում է
արդեն իսկ կնքված պայմանագրերը դարձնել գործող, և համագործակցության
պայմանագրերի դրույթներն ուղղել դեպի Ակադեմիայի կրթական գործընթացներ:
Համաձայն Էքս-Ան-Պրովանսի «Սիանս Պո Արմենիա»-ի հետ կնքված պայմանագրի
դրույթների՝ Ակադեմիան և Էքս-Ան-Պրովանսի «Սիանս Պո Արմենիա» քաղաքագիտության
ինստիտուտը օրենքով սահմանված կարգով մասնակցում են «Սիանս Պո-Արմենիա»
հիմնադրամի հիմնադրմանը: Հիմնադրամը, ըստ էության, թույլ կտա ընդգրկել
միջազգային ուսանողների, այդ թվում՝ հարևան երկրներից:
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ,
ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
Կրթության որակի բարելավման նպատակով հետևողական աշխատանքների
իրականացումը շարունակվում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման, նրանց
աշխատավարձերի օպտիմալացման, ինչպես նաև լսարանային ժամերի արդյունավետ
օգտագործման և դասերի անխափան իրականացման ուղղությամբ:
Կրթական ծրագրերն իրականացնելիս, դասավանդման բարձր որակն ապահովելու
նպատակով, համատեղությամբ և ժամավճարային հիմունքներով աշխատակիցների
կարգավիճակով
հրավիրվում
են
բարձրաստիճան
պաշտոնատար
անձինք,
գիտությունների դոկտորներ, թեկնածուներ, կրթության և տնտեսության տարբեր
ոլորտների առաջատար մասնագետներ:
Ինչպես արդեն նշել էինք, 2012-2013 ուսումնական տարվանից Ակադեմիայում ներդրվել
և կիրառվում է ընտրովի դասընթացների, ինչպես նաև դասախոսների ընտրության
5

2013 թվականի դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ:
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համակարգը: Այս հանգամանքով պայմանավորված՝ 2012 թվականից կտրուկ աճել է
ժամավճարով դասախոսների թվաքանակը:

Աղյուսակ 3
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի դինամիկան՝ ըստ տարեթվերի
Դասախոսների ընդհանուր թիվը
Հիմնական /հաստիքային/
Համատեղությամբ
/հաստիքային/
հրավիրված դասախոսներ
(ժամավճարային,
համատեղութ.)

2010
95
12
15

2011
106
12
17

2012
141
17
16

2013
143
21
15

68

77

108

107

160
140
120
100
80
60
40
20
0
2010

2011

դասախոսների ընդհանուր թիվը

հիմնական

2012
համատեղությամբ

Նկ.
4.
Պրոֆեսորադասախոսական
Ժամանակահատվածի համար

2010-2013թթ.

24

20

գիտությունների թեկնածու

դինամիկան

21

60

2011

63

2012

հրավիրված դասախոսներ

կազմի

66

2013

2013

գիտությունների դոկտոր/պրոֆեսոր
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Նկ. 5. Գիտությունների թեկնածուների և գիտությունների դոկտորների/պրոֆեսորների
դինամիկան

Աղյուսակ 4
Ակադեմիայի աշխատողների թվաքանակը (հիմնական և համատեղությամբ)
Ընդհանուր
աշխատողների թիվը
/հաստիքային/
Հիմնական
Համատեղությամբ
/հաստիքային/

2010
60

2011
68

2012
73

34
16

51
17

55
18

2013
79 (87
ներքին
համատեղ.)
62
17 (25
ներքին
համատեղ.)
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20
10
0
2010

2011

2012

ընդհանուր աշխատողների թիվը

Նկ. 6. Ակադեմիայի
համատեղությամբ)

2013
հիմնական

աշխատողների

համատեղությամբ

թվաքանակի

դինամիկան

(հիմնական

և

Պրոֆեսորդասախոսական
կազմի
մասնագիտական
որակների
գնահատումն
իրականացնելու համար որպես հետադարձ կապի մեխանիզմ ներկայացնենք
շրջանավարտների շրջանում դասախոսների վերաբերյալ անցկացրած հարցումները:
Հարցման մասնակիցների ճնշող մասը, 93,8%-ը բավարարված է կամ գրեթե
բավարարաված է դասավանդող դասախոսների մասնագիտական գիտելիքներից և
փորձից:
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ընդհանուր աշխատողների թիվը

վարչական աշխատողներ

տնտեսական աշխատողներ

այլ աշխատողներ

2013
պրոֆեսորադասախոսական կազմ

Նկ. 7. Ակադեմիայի վարչական կազմ, պրոֆեսորադասախոսական կազմ, տեխնիկական և այլ
աշխատողներ

Պրոֆեսորադասախոսական,
վարչական
և
ուսումնաօժանդակ
անձնակազմի
կայունության
ապահովման
քաղաքականություն
իրականացնելու
նպատակով
Ակադեմիայում ներդրվել է պարգևատրում կիրառելու մեխանիզմը (ռեկտորի
ստորագրությամբ հանձնվել են պատվոգրեր):
Ակադեմիայում աշխատակիցների շրջանում մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման վերաբերյալ վերլուծության արդյունքներով պայմանավորված` Ակադեմիայի
աշխատողների
համար
կազմակերպվեցին
անգլերենի,
ֆրանսերենի
անվճար
դասընթացներ: Առաջիկայում կվերապատրաստվեն գրադարանի աշխատողները:
Ակադեմիան լուրջ աշխատանքներ է տանում դասախոսների վերապատրաստման
հնարավորությունները արտերկրում ընդլայնելու ուղղությամբ:
Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում 2014 թվականի
ապրիլին կմեկնարկվի ծրագիր (Դասախոսների վերապատրաստում (TOT)), որով
Ակադեմիայի դասախոսները կվերապատրաստվեն հետևյալ թեմաներով`
 «Ծրագրերի մշտադիտարկում և գնահատում»
 «Ռազմավարական հաղորդակցություններ»
 «Բնապահպանական և սոցիալական չափորոշիչներ»:
Նշված դասընթացներին կմասնակցի Ակադեմիայի 24 դասախոս:
Իրավիճակի պատշաճ վերլուծությամբ և տեղեկացված որոշումների կայացմամբ,
հիմնվելով նմանօրինակ հասարակություններում հաջող փոխակերպումների օրինակների
վրա, Ակադեմիան ի զորու է կառուցել մրցունակ ներքին համակարգ տեսանելի
ապագայում:
Այս համատեքստում անհրաժեշտ է.
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-

Մշակել և իրականացնել կադրերի վերապատրաստման շարունակական համալիր
բարեփոխումներ, ինչպես նաև ներդնել ատեստավորման արդյունավետ
ընթացակարգ:

-

Մշակել և ներդնել աշխատանքի գնահատման նոր համակարգ` խիստ կարևորելով
կատարված աշխատանքի որակական ցուցանիշները:

-

Իրականացնել դասախոսների որակավորման բարձրացման և մասնագիտական
վերապատրաստման գործընթաց` նոր կրթական տեխնոլոգիաների, կրթական
բարեփոխումների, մեթոդների և կրթության որակի բարձրացման վերաբերյալ
դասընթացների միջոցով:
Ապահովել դասախոսների կարողությունների գնահատման թափանցիկ մեխանիզմներ
և չափանիշներ, գիտության ու կրթության բնագավառի որակյալ կադրային ներուժի և
երիտասարդ կադրերի թվաքանակի կայուն աճ:
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Ակադեմիայի
կառուցվածքային
ստորաբաժանումներին
տեղեկատվատեխնոլոգիական
(ՏՏ)
օժանդակություն
ցուցաբերելու
նպատակով
հաշվետու
ժամանակահատվածում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները`
 Ակադեմիայի լոկալ ցանցի ընդլայնում
 Ինտերնետ կապի ապահովում
 Ակադեմիայի տարածքում ինտերնետ կապի ապահովում` Wi-Fi կապի միջոցով.
 Ակադեմիայի էլեկտրոնային փոստի շահագործում
 Ակադեմիայի տեղեկատվական համակարգի տեխնիկական և ծրագրային
սպասարկում
 Համակարգիչների, կից սարքերի, սերվերների, ծրագրային ապահովում և
շահագործում
 Սարքածրագրային միջոցների խափանումների ախտորոշում և նորոգում
 Համակարգիչների և կից սարքերի վերանորոգում
 Հակավիրուսային պաշտպանության ապահովում
 Ուսումնական գործընթացների տեղեկատվատեխնոլոգիական (ՏՏ) ուղեկցություն
(կատարվել է ուսումնական գործընթացների համակարգչային սարքածրագրային
ապահովման տեխնիկական սպասարկում և ուղեկցություն)
 Անվտանգության տեսախցիկների սպասարկում
 Անվտանգության տեսախցիկների ցանցի ընդլայնում:
Ակադեմիայի գործունեության
թափանցիկության ու հաշվետվողականության
բարձրացումը ինչպես նաև հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների և
հանրությանը Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ մատչելի և ընկալելի
տեղեկատվության ապահովումը առաջնահերթ ուղղություններից են:
Պարբերաբար թարմացվում է Ակադեմիայի պաշտոնական ինտերնետային կայքը`
www.paara.am հասցեով, կազմակերպվում է կայքում տեղեկատվության օպերատիվ
տեղադրում (70 նորություն):
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Ձեռք
են
բերվել
համակարգիչներ,
համակարգչային
պահեստամասեր
կոմպլեկտավորման համար, որակյալ տպիչ սարքեր, պատճենահանող սարքեր,
պրոյեկտորներ, մոնիտորներ, համակարգչային ցանցի սարքավորումներ:
Ակադեմիայի զարգացման և առաջընթացի տեսանկյունից կարևորվում է ուսումնական
գործընթացում նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումն ու օգտագործումը: Այդ
նպատակով 2010-2013թ. ընթացքում ձեռք են բերվել համակարգիչներ, դյուրակիր
համակարգիչներ /նոթբուկ/, որակյալ տպիչ սարքեր, պատճենահանող սարքեր,
պրոյեկտորներ և այլ համակարգչային սարքավորումներ, բարոյապես և ֆիզիկապես
մաշվածները փոխարինվել են նորերով: Ձեռք են բերվել տեսահամաժողովների
անցկացման համար անհրաժեշտ սարքեր և սարքավորումներ, իսկ դեկտեմբերին
համակարգը ամբողջությամբ գործարկվել է:
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Նկ. 8. Ձեռքբերված համակարգչային տեխնիկայի դիագրամա (2010-2013թթ.)
Ակադեմիայում, որպես ուսումնական, գիտական և կառավարման գործընթացներում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունավետ օգտագործման ու ինտեգրման կարևոր
նախապայման, կարևորվում են սեփական տեխնիկական միջոցների և տեղեկատվական
ռեսուրսների զարգացման գործընթացի ապահովումը և շարունակական բարելավումը:
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել Ակադեմիայի շփումների և երկխոսության
անհրաժեշտությունը
օտարերկրյա
համապատասխան
գիտակրթական
հաստատությունների հետ, և այն հնարավորությունները, որոնք տալիս են ժամանակակից
տեխնոլոգիաները առավել մատչելի ու արդյունավետ շփումներ կազմակերպելու համար:
Այդ նպատակով Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների
մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ծրագրի, ԵՄ ՏԵՄՊՈՒՍ և
Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում նախատեսվել է
2014 թ. արդիական նոր սերնդի սերվերի և ժամանակակից 40 հզոր համակարգիչների,
ինտերակտիվ լսարանների համար՝ ինտերակտիվ գրատախտակների և ուսանողների
արձագանքման համակարգի ձեռքբերման ու ներդրման գործընթաց:
Նման միջոցառումները կնպաստեն Ակադեմիայի ինտեգրմանը միջազգային
համագործակցությանը, փորձի փոխանակմանը և գիտակրթական առավել արդյունավետ
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համակարգերի ներդրմանը, ինչպես նաև պրոֆեսորադասախոսական
սովորողների շփումների ընդլայնմանը օտարերկրյա գործընկերների հետ:

կազմի

և

ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Ակադեմիայի բնականոն գործունեության և առաջընթացի կարևորագույն երաշխիքը
նրա ֆինանսական կայունությունն է, որը կհաջողվի պահպանել, եթե պետական
բյուջետային ֆինանսավորման զուգընթաց ապահովվի արտաբյուջետային եկամուտների
կայուն աճ:
Ֆինանսական կայունության ապահովման տեսանկյունից առաջնահերթ խնդիրներն են
նաև
ռեսուրսների
արդյունավետ
կառավարումն
ու
ռեսուրսախնայողության
քաղաքականության հետևողական իրականացումը:
Ֆինանսական աղբյուրների բազմազանեցումը և ֆինանսական ներհոսքի մեծացումը
շարունակում են մնալ Ակադեմիայի համար կարևորագույն ռազմավարական խնդիրներ,
որոնք հաստատությանը ստիպում են դառնալ ավելի նախաձեռնող և ձեռներեց արտաքին
միջավայրի հետ փոխհարաբերություններում:
Ակադեմիայի զարգացման նոր ծրագրերի ֆինանսական ապահովումը պահանջում է
ներդաշնակեցնել ռեսուրսների բաշխումը ռազմավարական ծրագրի խնդիրներին և
առաջնային ուղղություններին:
Ֆինանսական կայունության ապահովման տեսանկյունից առաջնահերթ խնդիրներն են
նաև
ռեսուրսների
արդյունավետ
կառավարումն
ու
ռեսուրսախնայողության
քաղաքականության հետևողական իրականացումը:
Հաշվետու ժամանակահատվածում Ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական
հաշվառման վարչությունը իրականացրել է`
 «Հանրային
ծառայություն»
շաբաթաթերթի
ֆինանսատնտեսական
գործունեության վարում,
 առկա և հեռակա ուսուցման, քաղաքացիական ծառայողների, համայնքների
ղեկավարների և ավագանիների անդամների վերապատրաստում անցկացնող
դասախոսների ժամավճարների հաշվարկում և վճարում,
 մագիստրոսի
կրթական
ծրագրով
սովորողների
և
ասպիրանտների
կրթաթոշակների հաշվարկում,
 վճարովի ուսուցման համակարգում սովորող մագիստրոսի կրթական ծրագրով
սովորողների, ասպիրանտների և հայցորդների ուսման վարձի վճարումների և
պարտքերի վերահսկողություն,
 2013 թվականի տարեկան գույքագրում
 գնումների գործընթացի կազմակերպում և այլն:
Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ են ներկայացվել՝
 «Բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի 2013 թվականի նախահաշիվը»
 «Բյուջետային հիմնարկի արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման
2013 թվականի նախահաշիվը»
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 Ակադեմիայի 2014-2016 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի հայտը
 Ակադեմիայի 2014 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտը
 Ակադեմիայի ամփոփ հաշվապահական հաշվեկշիռ (ըստ եռամսյակների)
 Ակադեմիայի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը (ըստ
եռամսյակների)
 Ակադեմիայի
ֆինանսատնտեսական
գործունեության
վերաբերյալ
հաշվետվությունը (ըստ եռամսյակների)
 Ակադեմիայի բյուջետային ծախսերի և բյուջետային
պարտքերի մասին
հաշվետվությունը (ըստ եռամսյակների)
 Ակադեմիայի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված
միջոցների մասին հաշվետվությունը (ըստ եռամսյակների)
 Ակադեմիայի արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման մասին
հաշվետվությունը (ըստ եռամսյակների):
Այլ հաշվետվություններ՝
 ԱԱՀ-ի հաշվարկի և «ԱԱՀ-ի տեղեկանքի» հաշվետվություններ (Արաբկիրի
հարկային տեսչություն, ամսական կտրվածքով),
 Վիճակագրական հաշվետվություններ (Արաբկիրի վարչական շրջան, ամսական
կտրվածքով),
 Ակադեմիայի աշխատողների
թվաքանակի և աշխատավարձի մասին
հաշվետվություն,
 Եկամտահարկի
և
սոցիալական
ապահովագրության
հիմնադրամի
հաշվետվություններ (Արաբկիրի հարկային տեսչություն, եռամսյակային կտրվածքով),
 «Փոխադրամիջոցների գույքահարկի հաշվարկի» հաշվետվություն (Արաբկիրի
վարչական շրջան, կիսամյակային կտրվածքով) և այլն:
2013 թվականին Ակադեմիայի բոլոր եկամուտներն ու ծախuերը նախատեuվել և
oգտագործվել են տարեկան նախահաշվին համապատաuխան:

2013 թվականին ՀՀ պետական բյուջեից տրվող ֆինանսավորում և ծախս
ՀՀ կառավարության որոշմամբ, յուրաքանչյուր ուսումնական տարի, Ակադեմիային
հատկացվում է մագիստրատուրայի ընդունելության 38 տեղ` նպաստի ձևով ուսման
վճարի փոխհատուցմամբ: 76 մագիստրոսի կրթական ծրագրերի իրականացման համար
2013 թվականին ՀՀ պետական բյուջեն հատկացրել է 142677.7 հզ.դրամ, այդ թվում՝
- աշխատավարձ
- 88506.8 հազ.դրամ (62%)
- էներգետիկ ծախսեր
- 7763.7 հազ.դրամ (5.5%)
- կոմունալ ծախսեր
- 3.500.0 հազ. դրամ (2.5%)
- գրասենյակային նյութերի ձեռք բերման ծախսեր - 300.0 հազ.դրամ (0.2%)
- տրանսպորտային նյութերի ձեռք բերման ծախսեր
- 1.200.0 հազ.դրամ (0.8%)
- կրթաթոշակ
- 41.407.2 հազ.դրամ (29%)
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2013թ. նոյեմբերի 12-ի N 1373-Ն որոշման՝ «Հայաստանի
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային
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կազմակերպության՝ Երևան քաղաքի Օրբելի 23 հասցեում գտնվող համալիրի
վերակառուցման նպատակով «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման
ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը տրամադրելու համար
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմին 2013 թվականին
հատկացվել է 229,686.6 հազ. դրամ՝ Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի
պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
պահուստային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
«Կապիտալ
դրամաշնորհներ
պետական
և
համայնքային
ոչ
առևտրային
կազմակերպություններին» հոդվածով), որից`
1) վարչական մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքների համար՝ 189,756.6 հազ.
դրամ.
2) համալիրի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և
փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների համար՝ 39,930.0 հազ.
դրամ:
Աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով, գնումների բաց և
պարզեցված ընթացակարգերով հայտարարված մրցույթների արդյունքում պայմանագրեր
են կնքվել.
1.Նախագծանախահաշվային աշխատանքներ - «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ - 39.930.000դրամ
2. Շինարարական աշխատանքներ «Բազալտ ԷՄ» ՍՊԸ - 126.324.732 դրամ
3. Տեխնիկական հսկողության ծառայություն - «ՀՀ նախագծերի պետական
արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ - 1.500.000 դրամ
4.Հեղինակային հսկողություն - «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ – 942.450 դրամ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի արտաբյուջետային միջոցների մուտքեր և
ծախսեր (մուտքը առ 21.12.2013թ կազմում է - 280.000.0 հազ. դրամ)
1.Առկա վճարովի ուսուցման և հեռակա ուսուցման վարձավճարներ
2013 թվականին առկա և հեռակա ուսուցումներից մուտքերը կազմել են 195.600.0
հազ.դրամ: Աճը նախորդ տարվա համեմատ կազմել է 7.7%:

2.Քաղաքացիական ծառայողների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ՀՀ
Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստման
ծառայություններ
«Քաղաքացիական ծառայողների «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ
օրենքով նախատեսված վերապատրաստման ծառայությունների մատուցում», 251
քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում
Գումարը կազմել է 3126.5 հազ.դրամ:
- «Տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
վերապատրաստման
ծառայությունների ձեռքբերում», 754 համայնքների ղեկավարների և ավագանիների
անդամների վերապատրաստում
Գումարը կազմել է 7021.2 հազ.դրամ:
-
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«ՀՀ
Ազգային
ժողովի
աշխատակազմի
վերապատրաստման
ծառայություններ»,
23
վերապատրաստում
Գումարը կազմել է 299.0 հազ.դրամ:
-

պետական
պետական

ծառայողների
ծառայողների

3. «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի հրատարակում
2013 թվականին հայտարարությունների (1 քառ.սմ. -60 ՀՀ դրամ) տպագրությունից և
թերթի վաճառքից մուտքը կազմել է 14.000.0 հազ.դրամ, իսկ ծախսերը՝ 16700.0 հազ.դրամ:

4. Գիտություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեն, «ՀՀ պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված չափով, գիտական կադրերի պատրաստման համար հատկացրել է 1.560.0
հազ.դրամ կրթաթոշակի և 2.567.7 հազ.դրամ այլ ծախսերի գումար, որն իր մեջ ներառում է.
-ասպիրանտների ղեկավարների ժամավճար ( 1 ասպիրանտի համար տարեկան 50 ժամ)
- TOEFL նախապատրաստական դասընթացների վճար (Հայաստանի ամերիկյան
համալսարան, Ֆրանսիական համալսարան և ՀՀ պետական համալսարան):
Վճարովի ասպիրանտական ուսուցումից մուտքը կազմել է 520.0 հազ.դրամ:
Հայցորդական ուսուցումից մուտքը կազմել է 9.350.0 հազ.դրամ:
2013-2015թթ. Ակադեմիան, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ,
իրականացնում է «Մագիստրանտների ուսուցման արդյունավետությունն ապահովող
հոգեբանական գործոնների ուսումնասիրում» գիտական թեման: 2013 թվականի
սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում մուտքը կազմել է - 3286,7 հազ.դրամ:

5.

Այլ

մուտքեր

(«Հոգեբանական խորհրդատվություն (գործնական աշխատանքի
տեխնիկաներ և հմտություններ), «Ղեկավարման հոգեբանական հմտությունների
զարգացման թրեյնինգ», «Քաղաքական
լիդերություն» թեմայով դասընթաց,
ընդունելություն, վերաքննություն, վարձակալություն) - 8629.4 հազ.դրամ:

6.Դրամաշնորհային ծրագրեր
1) ԵՄ «Տեմպուս» ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող «Հատուկ կարիքներով մարդկանց
հասանելիությունը հասարակությանը» (ASPIRE) ծրագիր -11.611.0 հազ.դրամ (գործուղում
Իռլանդիա - 2980.5 հազ. դրամ, համակարգչային սարքավորումներ - 2424.0 հազ. դրամ,
դյուրակիր համակարգիչներ- 1453.0 հազ. դրամ, ձայնային սարքեր - 1077.0 հազ. դրամ,
ժամավճար - 3096.2 հազ. դրամ)
2)
«Որակի
ապահովման
ներբուհական
համակարգի
ներդրում»
ծրագիր
- 8.133.0 հազ. դրամ (գրասենյակային ապրանքներ - 159.3 հազ. դրամ, գործուղում
Ֆրանսիա - 3273.6 հազ. դրամ, օտարերկրա խորհրդատու - 1500.0 հազ. դրամ,
ձեռնարկների տպագրություն - 640.0 հազ. դրամ, խորհրդատուներ- 2560.1 հազ.դրամ)
3) Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) աջակցությամբ իրականացվող
«Միջազգային կրկնակի դիպլոմի ծրագրեր «Էլեկտրոնային հանրային կառավարում» և
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«Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում» մասնագիտություններով» ծրագիր - 12.295.5 հազ.
դրամ (ծրագրի սկիզբ՝ 06.09.2013թ., այս ժամանակահատվածում ձեռք են բերվել
խորհրդատվություն - 2550.0 հազ. դրամ, գրասենյակային ապրանքներ -530.3 հազ. դրամ,
համակարգչային նյութեր - 60.0 հազ. դրամ, գործուղում ք.Վիլնյուս - 3166.5 հազ. դրամ)

Ակադեմիայի արտաբյուջետային միջոցների ելքերը
Հրատարակչական գործունեություն (տպագրություն)
- «Հանրային
ծառայություն» գիտական հանդեսի հրատարակում, տպագրվում է
Ակադեմիայի միջոցների հաշվին և ծախսը կազմել է 370. 0 հազ. դրամ

- Գրքերի, ուսումնական ձեռնարկների տպագրություն, տպագրվել է 1360 տպաքանակ
գիրք՝ 1.584.8 հազ. դրամ, որը ընդհանուր ծախսերի մեջ կազմում է 0.9%:
1.
500 հատ
«Կոնֆլիկտի կառավարումը կազմակերպություն280.0 հազ.դրամ
ներում» ուսումնական ձեռնարկ
2.
200 հատ
«Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները»
110.8 հազ.դրամ
հանրապետական
գիտաժողովի
նյութերի
ժողովածու
3.
500 հատ
Մ.Պետրոսյան,Ա.Ջավադյան, Դ.Ամիրյան
554.0 հազ.դրամ
«Անձը և պաշտոնը» ձեռնարկ
4.
40 հատ
«Բարձրագույն ուսումնական հաստատության
140.0 հազ.դրամ
ինքնավերլուծության գործընթացի
մեթոդաբանություն և գործիքներ» մեթոդական
ցուցումներ
5.
40 հատ
«Ակնկալվող վերջնարդյունքների
140.0 հազ.դրամ
հիման վրա կրթական ծրագրերի մշակման»
մեթոդական ցուցումներ
6.
80 հատ
Հայաստանի Հանրապետության պետական
360.0 հազ.դրամ
կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման
ձեռնարկ
01.01.2013թ.-21.12.2013թ ժամանակահատվածում
Ակադեմիայի արտաբյուջետային
միջոցների ծախսը կազմել է 237.349.1 հազ. դրամ, այդ թվում՝
- աշխատավարձ - 178227.1 հազ. դրամ, այդ թվում՝ եկամտային հարկ 46339,0 հազ. դրամ
Աշխատավարձի ֆոնդն իր մեջ ներառում է Ակադեմիայի հաստիքային աշխատողների
հավելավճար, պարգևատրում, ժամավճարային հիմունքներով աշխատող դասախոսների
դասախոսությունների,
գործնական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի
ղեկավարման և գրախոսությունների համար տրվող ժամավճարներ, հայցորդների,
ասպիրանտների ղեկավարներին, քննական հանձնաժողովների անդամներին տրվող
վճարներ, «Հանրային
ծառայություն» թերթի աշխատակիցների աշխատավարձ,
վերապատրաստումն անցկացնող դասախոսների ժամավճարներ, որոշակի ժամկետով
աշխատակիցների աշխատավարձ և այլն:
 Գործուղումների գծով ծախսեր - 15976.5 հազ. դրամ
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 ներկայացուցչական ծախսեր
-1.350.0 հազ. դրամ
 ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ -9.344.2 հազ. դրամ
 տպագրական ծախսեր
- 6.640.8 հազ. դրամ
 մեքենաների և սարքավորումների նորոգում և պահպանում - 1.028.2 հազ. դրամ
 գրասենյակային և տնտեսական նյութեր
- 6709.6.0 հազ.դրամ
 այլ կոմունալ ծախսեր
- 928.0 հազ. դրամ
 այլ հարկեր (ՀՀ պետական բյուջե վճարվող ԱԱՀ-ի,
շահութահարկի, տրանսպորտի գույքահարկ)
- 6.268.7 հազ. դրամ
 վարչական սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր - 9.316.0 հազ. դրամ
 ասպիրանտների կրթաթոշակ - 1560.0 հազ. դրամ:

ՌԵԿՏՈՐ՝

Ա.ԼՈՔՅԱՆ

20.12.2013թ.
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Հավելված N 1
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ`
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԹՎԻ ՆՇՈՒՄՈՎ (2013 թ.)
N

Կազմակերպության անվանումը

1.

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ

2.

ՀՀ Ազգային Ժողով

3.

ՀՀ կառավարություն

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության
խորհուրդ
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն
ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարություն
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն
ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն
ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն

12.

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

13.

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարություն

Մասնագիտությունները

Մագիստրոսի
կրթական
ծրագրով
սովորողների
թիվը

«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Քաղաքագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Քաղաքագիտություն»
«Հոգեբանություն»
«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Քաղաքագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Հոգեբանություն»
«Իրավագիտություն»

2
1
5
1
3
9
7
3
11
1
5
3
7
1
20

«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Քաղաքագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Քաղաքագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Հանրային կառավարում»
«Հոգեբանություն»
«Հանրային կառավարում»
«Հոգեբանություն»
«Հանրային կառավարում»

1
1
1
4
1
1
13
1
2
1
6
1
4

«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Քաղաքագիտություն»

13
11
3
5
1
45

14.

ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարություն

15.

ՀՀ տրանսպորտի և կապի
նախարարություն

16.

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

17.

ՀՀ էներգետիկայի և բնական
պաշարների նախարարություն

18.

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների
կոմիտե

19.
20.

ՀՀ սահմանադրական դատարան
ՀՀ դատախազություն

21.

ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպանի գրասենյակ

22.

Երևանի քաղաքապետարան

23.

ՀՀ ազգային վիճակագրական
ծառայություն

24.

ՀՀ տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության պետական
հանձնաժողով

25.

ՀՀ կենտրոնական բանկ

26.

ՀՀ հեռուստատեսության և
ռադիոյի ազգային հանձնաժողով

27.

ՀՀ կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողով

28.
29.

ՀՀ հանրային խորհուրդ
ՀՀ ոստիկանություն

30.

ՀՀ դատական դեպարտամենտ

«Հոգեբանություն»
«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Քաղաքագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Քաղաքագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Իրավագիտություն»
«Իրավագիտություն»
«Իրավագիտություն»
«Քաղաքագիտություն»
«Հոգեբանություն»
«Հանրային կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Քաղաքագիտություն»
«Հոգեբանություն»
«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»

5
17
1
1
2
5
1
5
16
1
4
2
6
5
7
13
5
9
1
1
3
1
2
1
8
2
1
6
2

«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Հանրային կառավարում»

2
16
3
1

«Հանրային կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Քաղաքագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Իրավագիտություն»

2
3
3
1
2
1
10
46

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ՀՀ ազգային անվտանգության
խորհուրդ
ԼՂՀ կառավարություն
ԼՂՀ Գերագույն դատարան
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հոգեբանության
գիտա-կիրառական կենտրոն
«VIVA-CELL»-ՄՏՍ
ՀՀ ԿԱ պետական գույքի
կառավարման վարչություն
ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարություն
ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական
ավիացիայի վարչություն

40.

ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմ

41.

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

42.

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

43.

ՀՀ վերահսկիչ պալատ

44.

ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտե

45.

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան

46.

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան

47.
48.
49.
50.
51.
52.

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողով
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի
մարզպետարան
ՀՀ ֆինանսական համակարգի
հաշտարարի գրասենյակ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն

«Քաղաքագիտություն»
«Հոգեբանություն»
«Հանրային կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Հոգեբանություն»

2
3
2
1
17

«Իրավագիտություն»
«Հոգեբանություն»
«Հանրային կառավարում»

1
3
5

«Հանրային կառավարում»

2

«Հանրային կառավարում»

2

«Հանրային կառավարում»

1

«Հանրային կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Քաղաքագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Հոգեբանություն»
«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Հանրային կառավարում»

2
1
6
5
1
3
1
3

«Հանրային կառավարում»
«Իրավագիտություն»
«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Հանրային կառավարում»
«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»

1
1
1
1
3
2
1
1
1

«Հանրային կառավարում»
«Կառավարում»
«Հանրային կառավարում»

3
6
2
Հավելված N 2
47

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Աղյուսակ 1

128

160

187

207

Հեռակա

129

139

134

150

Ընդհանուր

257

299

321

357

400

357

350

321

299
300

257

250

207

187

200
150

2013-2014
ուսումնական
տարի

2011-2012
ուսումնական
տարի

Առկա

Ուսուցման ձևը

2012-2013
ուսումնական
տարի

2010-2011
ուսումնական
տարի

2010-2014 թթ. դիմորդների դինամիկան

128

129

160

150

134

139

100
50
0
2010-2011
ուսումնական
տարի

2011-2012
ուսումնական
տարի

Առկա

2012-2013
ուսումնական
տարի

Հեռակա

2013-2014
ուսումնական
տարի

Ընդհանուր

Նկ 1. 2010-2014 թթ. դիմորդների դինամիկան

48

280

300
245

250

213
184

200

157

150

105 108

106
100

128

123

117

78

50
0
2010-2011
ուսումնական տարի

2011-2012
ուսումնական տարի

Առկա

2012-2013
ուսումնական տարի

Հեռակա

2013-2014
ուսումնական տարի

Ընդհանուր

Նկ. 2. 2009-2014 թթ. ընդունելության ցուցանիշները

Աղյուսակ 2

2013-2014
ուսումնական
տարի

ուսուցման

2012-2013
ուսումնական
տարի

ըստ

2011-2012
ուսումնական
տարի

թվաքանակը՝

2010-2011
ուսումնական
տարի

սովորողների

2009-2010
ուսումնական
տարի

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով
համակարգերի (2009-2014 թթ.)

Առկա

189

165

178

208

218

Հեռակա

271

283

284

313

325

Ընդհանուր

460

448

462

521

543

Ուսուցման ձևը

49

600
500
400
300

Առկա
Հեռակա

200

Ընդհանուր

100
0
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
ուսումնական ուսումնական ուսումնական ուսումնական ուսումնական
տարի
տարի
տարի
տարի
տարի

Նկ. 3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների թվաքանակը՝ ըստ ուսուցման
համակարգերի (2009-2014թթ.)
Ըստ մասնագիտությունների` ուսանողների թվի բաշխվածությունը ներկայացված է 3րդ աղյուսակում և 4-րդ նկարում:

Աղյուսակ 3
Ակադեմիայի ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ մասնագիտությունների
Մասնագիտություն

Ուսուցման ձևը
Առկա

Հեռակա

Ընդհանուր

Հանրային կառավարում

83

125

208

Կառավարում (Հանրային ֆինանսների
կառավարում)

49

50

99

Իրավագիտություն

44

80

124

Քաղաքագիտություն (Քաղաքական
կառավարում և քաղաքական
վերլուծություն)

21

36

57

Հոգեբանություն (Կառավարման
հոգեբանություն)

21

34

55

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

218

325

543

50

Առկա և հեռակա
57

55
208

124
99

Հանրային կառավարում
Կառավարում (Հանրային ֆինանսների կառավարում)
Իրավագիտություն
Քաղաքագիտություն (Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն)
Հոգեբանություն (Կառավարման հոգեբանություն)

Նկ. 4. Ակադեմիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողների թվաքանակը՝ ըստ
մասնագիտությունների (առկա և հեռակա համակարգերում)
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Հավելված N 3
ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ6

Հ/հ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Կազմակերպության անվանումը
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ
ՀՀ Ազգային Ժողով
ՀՀ կառավարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ Սահմանադրական դատարան
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
ՀՀ ՏՄՊՊ հանձնաժողով
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Երևանի քաղաքապետարան
ՀՀ կենտրոնական բանկ
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ
ՀՀ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ
ՀՀ դատական դեպարտամենտ
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն

6

Գործատուների կողմից կրթական ծրագրի շրջանավարտներից բավարարվածության գնահատման
հարցաթերթերին կից ուղարկված մարմինների
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ՀՀ ազգային անվտանգության խորհուրդ
ՀՀ վերահսկիչ պալատ
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
ՀՀ Արարատի մարզպետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան
ՀՀ Շիրակի մարզպետարան
ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան
ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմ
ԼՂՀ կառավարություն
ԼՂՀ Ազգային ժողով
ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
ՎիվաՍել-ՄՏՍ
«Օրանժ Արմենիա» ՓԲԸ
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«Նաիրի Ինշուրանս» ապահովագրական ՍՊԸ
«ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
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Հավելված N 4
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 2013Թ. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

հ/հ

1.

Վերապատրաստման
ժամանակահատված

25.03.13-05.04.13

Խմբերի
թիվ

1

2.

08.04.13-19.04.13

1

3.

22.04.13-03.05.13

1

4.

06.05.13-18.05.13

1

5.

20.05.13-01.06.13

1

6.

09.09.13-20.09.13

1

7.

23.09.13-04.10.13

1

8.

07.10.13-18.10.13

1

9.

21.10.13-01.11.13

1

10.

04.11.13-15.11.13

1

Ընդամենը

10

ՔԾԽ
Որոշում,
Հավելված
Որոշում №951-Ա
Հավելված 1
Որոշում №951-Ա
Հավելված 2
Որոշում №107-Ա
Հավելված 1
Որոշում №107-Ա
Հավելված 6
Որոշում №107-Ա
Հավելված 7
Որոշում №107-Ա
Հավելված 8
Որոշում №107-Ա
Հավելված 3
Որոշում №107-Ա
Հավելված 4
Որոշում №107-Ա
Հավելված 1
Որոշում №107-Ա
Հավելված 6
Որոշում №107-Ա
Հավելված 9
Որոշում №107-Ա
Հավելված 10
Որոշում №107-Ա
Հավելված 2
Որոշում №107-Ա
Հավելված 5

Վերապատրաստում անցած քաղծառայողների թիվ

Վերապատրաստում
չանցած քաղծառայողների
թիվ

14

-

24

22

2

30

29

1

16

-

35

2

32

31

1

30

30

-

23

2

21

19

2

32

32

-

261

251

10

Փաստացի
հայտերի
թիվ
11
3

11
5
14
23

16
9

Վերապատրաստված քաղաքացիական ծառայողներն ըստ զբաղեցրած պաշտոնների`
բարձրագույն
4
գլխավոր
135
առաջատար
90
կրտսեր
22
Ընդամենը
251
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Հավելված N 5
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 2013Թ. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտավոր- Վերապատված
րաստում
Խմբերի Փաստացի
համայնքչանցած
հայտերի
քանակ
ների
համայնքների
թիվ
ղեկավար- ղեկավարների
ների թիվ
թիվ

Հայտավորված
ավագանիների
անդամների
թիվ

Վերապատրաստում
չանցած
ավագանիների
անդամների
թիվ

Վերապատրաստում
անցած
համայնքների
ղեկավարների
և ավագանիների
անդամների
ընդհանուր թիվ

Վերապատրաստում
չանցած
համայնքների
ղեկավարների և
ավագանիների
անդամների
ընդհանուր
թիվ

Վերապատրաստում
անցած
համայնքների
ղեկավարների
և
ավագանիների
անդամների
թիվը տոկոսով

№

Մարզեր

1.

Վայոց ձոր

2

50

8

0

42

8

42

8

84 %

2.

Տավուշ

2

50

15

0

35

7

43

7

86 %

3.

Կոտայք

3

75

25

0

50

1

74

1

99 %

4.

Գեղարքունիք

3

75

10

0

65

4

71

4

95 %

Վերապատրաստման
ժամանակահատված

06.05.1308.05.13
20.05.1322.05.13
21.05.1323.05.13
29.05.1303.06.1331.05.13
05.06.13
06.06.1308.06.13
18.06.1310.06.1320.06.13
12.06.13
25.06.1325.06.1327.06.13

5.

Լոռի

4

100

11

1

89

3

96

4

96%

6.

Սյունիք

4

100

18

4

82

3

93

7

93%

7.

Արագածոտն

4

100

30

0

70

4

96

4

96%

02.07.1323.09.1304.07.13
25.09.13

8.

Շիրակ

4

100

25

1

75

7

92

8

92%

26.09.1308.10.1328.09.13
10.10.13

9.

Արմավիր

3

75

15

0

60

3

72

3

96%

15.10.1311.11.1317.10.13
13.11.13

10.

Արարատ

3

75

24

0

51

0

75

0

100%

23.10.1325.10.13
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Ընդամենը

32

800

181

6

619

40

754

46

94.25%
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Հավելված N 6
ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ ԵՎ ԹԵԶԻՍՆԵՐ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒՄ
ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

№

Հեղինակի
անուն, հայրանուն,
ազգանուն

1. Արմեն Եզեկյան

Հոդվածի անվանումը

Հր.անուն և
տարի

ԱրդարադատուՓորձագետի եզրակացությունը քաթյուն 2013թ. N 1,
ղաքացիական դատավարությունում
էջ 53-58

Ծավալ

6 էջ

Հանրային
ծառայողների
ատեստավորման իրավական գործընթացը

«Հանրային
կառավարում»
գիտական
հանդես
2013թ. N 3-4

10 էջ

Հանրային
ծառայողների
իրավաբանական պատասխանատվությունը

Դատական
իշխանություն
2013թ. N 10-11,
էջ 24-30

7 էջ

4. Արմեն Եզեկյան

Проблемные вопросы становления и
конституционно правового закрепления
публичной службы

Электронный
журнал
регионального
хаба. Астана,
Казахстан

9 էջ

5. Գևորգ Դանիելյան

Հայաստանի
Հանրապետության Երևանի պետ.
վարչական իրավունք դասընթացի համալս. - ԵՊՀ,
ծրագիր
հրատ., 2013թ.

էջ 35

6. Արևիկ Պետրոսյան

ՀՀ
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի Սահմանադրաորոշումներն
իրավական
պրակ- կան դատարանի
տիկայում
տեղեկագիր,
2013թ.

7. Աշոտ Խաչատրյան

Международный
«Аппроксимация
национального
вестник законодательства
с
Acquis
Конституционно
communautaire:
проблемы
и
е правосудие, N1,
современные тенденции»
2013թ.

2. Արմեն Եզեկյան

3. Արմեն Եզեկյան
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8. Աշոտ Խաչատրյան

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից միջազգային
համընդհանուր բնույթի պայմանագրերին միանալու կամ դրանց
իրավազորությունը ԼՂՀ տարածքում
հաստատելու իրավական հիմնավորումների վերաբերյալ»

Գիտական
հոդվածների
ժողովածու,
Երևան, ԳԱԱ
«Գիտություն»
հրատարակչություն, 2013:

9. Աշոտ Խաչատրյան

«Конституционализм: миф или
реальность?»

Материалы
международной
научной
конференции,
Москва, МГУ,
2013.
գտնվում է
տպ.փուլում

10. Աննա Թորոսյան

Ֆինանսաիրավական
պատասխանատվության՝
որպես
իրավական
պատասխանատվության ինքնուրույն
տեսակի առանձնահատկությունները
(ընդհանուր տեսական վերլուծություն)

«Հանրային
կառավարում»
գիտական
հանդես
2013թ. N 1

8 էջ

Հրատարակված մենագրություններ

№

Հեղինակի
անուն,
հայրանուն,
ազգանուն

Մենագրության անվանումը

Հր.անուն և տարի

Ծավալ

1.

Թամարա Արայի
Շաքարյան

Իրավաբանական անձը որպես
վարչական պատասխանատվության սուբյեկտ

Եր., ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013

15 տպ.
մամուլ

№

Համաժողովի
մակարդակ

Համաժողովի (սեմինարի) անվանումը

Ամբիոնի
աշխատակից

Միջազգային իրավական համագործակցության
գերմանական հիմնադրամ / IRZ
(ՄԻՀ Հիմնադրամ)

1.

Միջազգային
2013 թ.
մայիսի 22-23-ին
«Հանրային
ծառայության
Երևան, Հայաստան կարգավորումը
և
Ակադեմիա
առանձնահատկությունները
իրավական համակարգում»

օրենսդրական
դրա
Եվրոպական

Արմեն Եզեկյան
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«Հանրային ծառայության ուղղությունները և
Գևորգ Դանիելյան
տեսակները Հայաստանի Հանրապետությունում»
«Հանրային
ծառայողի
աշխատանքային
հարաբերությունների
հաստատումը
և
դադարումը Հայաստանի Հանրապետությունում»

Խաչատուր
Բեզիրջյան

ՄԱԿ-ի գրասենյակ (Գենդերային հավասարության և կանանց իրավունքների ու հնարավորությունների ընդլայնման կառուցվածք)

2.

Միջազգային,
ՌԴ Նախագահին
առընթեր ժող.
տնտեսության և
պետ.ծառայության
ակադեմիա, 2013թ.
հունիսի 17-23
Մոսկվա, ՌԴ

3.

Հանրապետական
2013թ.
հուլիսի 5-6
Երևան

Համահայկական իրավաբանների ասոցիացիայի
համագումար, «Հայոց Եղեռնի իրավական
ասպեկտների
գիտագործնական
գերակա
ուղիների բացահայտում»
Գևորգ Դանիելյան

4.

Միջազգային
2013թ.
հուլիսի 3-5
Երևան

«Գենդերային բյուջետավորման մեթոդոլոգիան
ԱՊՀ երկրների պետական ծառայողների համար»

«Իրավունքի գերակայության եվրոպական չափորոշիչները և իշխանությունների հայեցողության
սահմանները Եվրոպայի խորհրդի անդամ
երկրներում» թեմայով Երևանյան 18-րդ միջազգային խորհրդաժողով

Արմեն Եզեկյան

Արևիկ
Պետրոսյան

Գերմանիայի սահմանադրական դատարան այցի

5.

Միջազգային,
շրջանակներում աշխատանքային նիստ
2013թ. հոկտեմբերի
«Սահմանադրական դատարանի որոշումների
13-16,
կատարման երաշխիքները ՀՀ-ում» թեմայով զեԳերմանիա
կույց

6.

Միջազգային,
Սահմանադրական դատարանի 50-ամյակին
2013թ. հոկտեմբեր
“Проблемы юридической силы международноԲելգրադ, Սերբիայի
правовых актов применяемых в Конституционной
Հանրապետություն
правосудии”

Միջազգային

7.

Միջազգային,
2013թ. դեկտեմբեր,
Երևան

կոնֆերանս

Արևիկ
Պետրոսյան

նվիրված

Ուկրաինայի պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից կազմակերպված գիտական
կոնֆերանս հեռուստակամուրջի միջոցով,
«Մարդու իրավունքները և ազատությունները»
թեմայով
“Двойное гражданство. эволюция и современное
состояние”

Վլադիմիր
Հովհաննիսյան

Արմեն Եզեկյան

“Некоторые вопросы правового регулирования
Լիլիա Հակոբյան
избирательных прав граждан в РА”
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8.

Միջազգային,
2013թ., Աստանա,
Ղազախստան

9.

Միջազգային,
2013թ., Վիլնյուս
Լիտվա

Международная научно-практическая
конференциия
«Конституционализм и современный
миропорядок: позитив соотношения
национального конституционного правосудия и
европейской конвенционной юрисдикции»

Աշոտ
Խաչատրյան

Международная научная конференция
«Contemporary problems of Constitutional justice in
the context of approximation of national legislation
with the European law»

Աշոտ
Խաչատրյան

Իրավագիտության ամբիոնի կողմից հրավիրված արտասահմանյան դասախոսներ
№

Դասախոսի
անուն, ազգանուն

Պաշտոն

Երկիր

Մնալու
ժամկետ

Կարապետ
1.
Քամարեան

ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի
փաստաբանների պալատ,
փաստաբան

ԱՄՆ

6-10
դեկտեմբեր
2013

2. Դանիելա Հայդ

Մաաստրիխտի համալսարան,
դոկտոր, պրոֆեսոր

Նիդերլանդներ

22-23 մայիս
2013

Ուսանողական զեկույցներ
Կազմակերպված
ուսանողական
գիտաժողովի
ընթացքում
«Իրավագիտություն»
մասնագիտությամբ ներկայացվել են 20-ից ավելի հոդվածներ, որից հաղթող են ճանաչվել 2-ը:

№

1.

Համաժողովի
մակարդակ

Ակադեմիա

Համաժողովի անվանում / կազմակերպիչ

Ուսանողական զեկույց / քանակ

1. Պետիցիայի իրավունք
Հայաստանի
Հանրապետության
2. Էֆթանազիան
մարդու
պետական կառավարման ակադեմիա
իրավունքների համակարգում

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Ուսումնական ձեռնարկներ
1. Պետրոսյան Մ., Ջավադյան Ա., Ամիրյան Դ.- Անձը և պաշտոնը, Պետական ծառայություն
հրատ., 2013.-էջ 344
2. Աղուզումցյան Ռ.- Ինչպես հանձնել քննությունները, Մեթոդական ուղեցույց, «Ասողիկ»
հրատ., Երևան, 2013, 18 էջ
3. Агузумцян Р.В. - Принципы психологического проектирования системы
профессиональной
подготовки,
Учебно-методическое
пособие,
Ереван
Издательство “Асохик” 2013, 120 ст.
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Հրատարակված մենագրություն
Проблемы психологической безопасности личности: теоретические и экспериментальные исследования
Агузумцян Р.В., Амирян С.С., Папоян В.Р., Мурадян Е.Б., Галстян А.С., Саргсян Д.Ю.
Հեղինակ Ա.Ա.Հ.
Աղուզումցյան Ռ.Վ.

Агузумцян Р.В.

Հոդվածի անվանումը
Կառավարչի հոգեբանական
դիմանկարը որպես
գործունեության
արդյունավետության հիմք
Влияние шахмат на развитие
креативности и интеллекта в
младшем школьном возрасте

Աղուզումցյան Ռ.Վ.

Մագիստրանտների ուսուցման
արդյունավետությունն
ապահովող հոգեբանական
գործոնների ուսումնասիրում

Աղուզումցյան Ռ.Վ.

Ռազմական մասնագիտական
պատրաստության
համակարգերի նախագծման
հոգեբանական հիմքերը

Լոքյան Ա.Բ.

Կրթության որակի
կառավարման գործընթացի
գնահատման
հիմնախնդիրները
Հայաստանի
Հանրապետությունում
Կառավարչի անձի
հոգեբանական ասպեկտները

Լոքյան Ա.Բ.

Լոքյան Ա.Բ.

Կառավարչական
գործունեության
ազդեցությունը անձի
հոգեբանական
հատկությունների ձևավորման
վրա

Լոքյան Ա.Բ.

Կառավարիչների հուզական
այրման ախտանիշի

Հր.անուն և տարի
ԵՊՀ
հրատարակչություն,
2013

Ծավալ
7 էջ

Армянский журнал
психического
здоровья. Том 2.
Ереван, 2013г.
Տեսական և
կիրառական
հոգեբանության
արդի
հիմնախնդիրները IV
միջազգային
գիտաժողովի
նյութեր.- Երևան.
Էդիտ Պրինտ հրատ.,
2013թ.-455 էջ
Հանրապետական
գիտաժողովի
նյութեր: մայիսի 2930-Եր.: Ասողիկ,
2013թ.-276 էջ
«Հանրային
կառավարում»
գիտական հանդես
2013թ., N 1

6 ст.

18-21 էջ

6 էջ

էջ 10-23

«Հանրային
կառավարում»
գիտական հանդես
2013թ., N 2
Կանթեղ: գիտական
հոդվածների
ժողովածու/
Գլխ. խմբ.Լ.
Արզումանյան.-Եր:
Ասողիկ, 2013

էջ 146-153

«Տեսական և
կիրառական

էջ 81-83

7 էջ
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դրսևորման
պայմանավորվածությունը
կազմակերպական
գործոններով

Локян А.Б.

Исследование обусловленности
проявления синдрома
эмоционального выгорания у
управленцев вуза

Պետրոսյան Լ.Հ.

Զինծառայողների
մասնագիտական
պիտանիության
հոգեբանական ասպեկտները

Պետրոսյան Լ.Հ.

Մարդու մասին առաջին
տպավորության ձևավորման
առանձնահատկությունները
կազմակերպություններում

Петросян Л.А.

Необходимость развития
личностных качеств будущих
менеджеров как важнейший
элемент образовательного
процесса

Պետրոսյան Լ.Հ.

Անձի և կազմակերպության
համապատասխանության
հոգեբանական որոշ
ասպեկտներ

Պետրոսյան Լ.Հ.

Հաղորդակցման դերը
քաղաքացիական

հոգեբանության
արդի
հիմնախնդիրները»
IV միջազգային
գիտաժողովի
նյութեր.-Երևան,
Էդիթ Պրինտ հրատ.,
2013թ.
Высшая школа:
проблемы и
перспективы: 11-я
Междунар.науч.метод. конф., Минск,
30 окт. 2013г.-Минск:
РИВШ, 2013.-444с.
«Ռազմական
հոգեբանության
հիմնախնդիրները»
հանրապետական
գիտաժողով, Երևան
2013թ., մայիսի
29-30
Հանրային
կառավարում»
գիտական հանդես,
«Պետական
ծառայություն»
Երևան, 2013թ., N2
Совершенствование
воспитательной
системы
многонационального
вуза: теория и
практика», Вторая
Международная
научно-практическая
конференция
г.Москва, 23-25 мая
2013г.
Կանթեղ 1: Գիտ.
հոդվածների ժղվ.Եր.: Ասողիկ, 2013,
Գիրք 2(47) Գլխ. խմբ.
Լ. Արզումանյան.- 260
էջ
«Տեսական և
կիրառական

4 стр.

6

6

241-245 էջ

Էջ 158160
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ծառայության համակարգում

Петросян Л.А.

Развитие коммуникативных
способностей как важный
элемент профессионального
образования

Հարությունյան Գ.

Արտագաղթի սոցիալհոգեբանական գործոնները

հոգեբանության
արդի հիմնախնդիրները»
IV միջազգային
գիտաժողովի
նյութեր.-Երևան,
Էդիթ Պրինտ հրատ.,
2013թ.
Высшая школа:
проблемы и
перспективы: 11-я
Междунар. науч.метод. конф., Минск,
30 окт. 2013г.

«Տեսական և

стр. 129132

էջ 117-119

կիրառական
հոգեբանության
արդի
հիմնախնդիրներ»
IV միջազգային
գիտաժողովի
նյութեր.-Երևան,
Էդիթ Պրինտ հրատ.,
2013թ.

Կառավարման ամբիոնի աշխատակիցների զեկույցներ և թեզիսներ գիտական համաժողովներում
Համաժողովի
մակարդակ
Միջազգային
գիտաժողով
Միջազգային
գիտաժողով
Միջազգային
գիտաժողով
Հանրապետական
գիտաժողով
Հանրապետական
գիտաժողով

Համաժողովի անվանում
«Տեսական և կիրառական
հոգեբանության արդի
հիմնախնդիրները»
«Տեսական և կիրառական
հոգեբանության արդի
հիմնախնդիրները»
«Տեսական և կիրառական
հոգեբանության արդի
հիմնախնդիրները»
«Ռազմական հոգեբանության
հիմնախնդիրները»
«Ռազմական հոգեբանության
հիմնախնդիրները»

Ամբիոնի աշխատակից
Աղուզումցյան Ռ.
Հարությունյան Գ.
Պետրոսյան Լ.

Աղուզումցյան Ռ.

Լոքյան Ա.Բ.
Աղուզումցյան Ռ.

Ուսանողական զեկույցներ
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№

Համաժողովի
մակարդակ

1. 1
Ակադեմիա
.

2. 2
Ակադեմիա
.

3.

4.

Ակադեմիա

Ակադեմիա

Համաժողովի անվանում /
կազմակերպիչ

Ուսանողական զեկույց / քանակ

Հայաստանի
պետական
ակադեմիա

Նոնա Հարությունյան
«Հոգեբանություն», 2-րդ կուրս
Գովազդի հոգեբանական
Հանրապետության
ներգործությունը
կառավարման
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիա.- Եր.: «Պետական
ծառայություն» հրատարակչություն.
2013.-144 էջ:

Հայաստանի
պետական
ակադեմիա

Ալինա Հովհաննիսյան
«Հոգեբանություն», 2-րդ կուրս
Կազմակերպության և ղեկավարի
Հանրապետության
իմիջի փոխազդեցությունը
կառավարման
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիա.- Եր.: «Պետական
ծառայություն» հրատարակչություն.
2013.-144 էջ:

Հայաստանի
պետական
ակադեմիա

Լաուրա Սարգսյան
«Հոգեբանություն», 2-րդ կուրս
Ժամանակի կառավարումը` որպես
Հանրապետության
արդյունավետ գործունեության միջոց
կառավարման
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիա.- Եր.: «Պետական
ծառայություն» հրատարակչություն.
2013.-144 էջ:

Հայաստանի
պետական
ակադեմիա

Սյուզաննա Հովսեփյան
«Հոգեբանություն», 1-ին կուրս
Ձեռքբերման դրդապատճառի
Հանրապետության
կարևորությունը լիդերի համար
կառավարման
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիա.- Եր.: «Պետական
ծառայություն» հրատարակչություն.
2013.-144 էջ:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Ուսումնական ձեռնարկներ
Տ. Քոչարյան. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության հիմունքների վերաբերյալ
դասընթաց. Երևան «ԱՍՈՂԻԿ» հրատարակչություն, 2013, 300 օրինակ, 234 էջ
Հեղինակ Ա.Ա.Հ.

Հոդվածի անվանումը

Հր.անուն և
տարի

Ծավալ
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M. Margaryan, K. Galoyan
THE VITALITY OF NEW PUBLIC
MANAGEMENT PRINCIPLES IN
THE PROCESS OF POLITICAL
TRANSFORMATION IN THE
REPUBLIC OF ARMENIA
Մ. Մարգարյան, Հայցորդ՝
Ռոբերտ Ղևոնդյան

Մ. Մարգարյան, Հայցորդ՝
Ռոբերտ Ղևոնդյան

Մ. Մարգարյան

Մ. Մարգարյան,
Аспирант՝ Эламирян Р.Г.

Безопасность личности в
дихотомии космополизм –
этническая идентичность.

Новые направления векторов
глобализации: этноэкономическое
измерение

“Хорошее управление” (good
governance) в контексте
обеспечения информационной
безопасности Республики Армения

Модернизация национальных
интересов в контексте обеспечения
информационной безопасности
Республики Армения

21st century, No
2, 2013

“Фундаментальные и
прикладные исследования:
проблемы и
результаты:
сборник
материалов VII
научно-практической конференции”
Новосибирск,
2013
“Система
ценностей
современного
общества:
сборник
материалов
XXVII научнопрактической
конференции”,
Новосибирск,
2013
Киев:
Видавничополіграфічний
центр Академії
муніципального
управління,
2013
IНВЕСТИЦII:
ПРАКТИКА ТА
ДОСВIД", N6
березень 2013р.,
Киев, Украiна

p. 102-127

էջ 74-78

Էջ 78-83

с. 55-62

с. 146-149
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Մ. Մարգարյան,
Аспирант՝ Эламирян Р.Г.

Մ. Մարգարյան, Հայցորդ՝
Վարուժան Հարությունյան

Մ. Մարգարյան, Արսեն
Լոքյան,Գայանե
Հովհաննիսյան

Комплементарное сотрудничество
как основа политики по
обеспечению безопасности
Республики Армения

Պետության ինստիտուտի
կերպափոխումը
հետարդիականության անցման
գործընթացում

Կրթության որակի կառավարման
գործընթացի գնահատման
հիմնախնդիրները Հայաստանի
Հանրապետությունում

Մ. Մարգարյան

Ազգը որպես քաղաքական
արդիականացման դերակատար

Մ. Մարգարյան

Քաղաքական արդիականացման
արժեքային համակարգի
էվոլյուցիան

Сборник
материалов XIV
Молодежной
международнопрактической
конференции/
Под общ. ред.
С.С.Чернова.–
Новосибирск:
ООО агентство
"СИБПРИНТ",
2013
Հանրային
կառավարում»
գիտական
հանդես,
«Պետական
ծառայություն»
2013թ.,N 2
Հանրային
կառավարում»
գիտական
հանդես,
«Պետական
ծառայություն»
2013թ.,N 1
Հանրային
կառավարում»
գիտական
հանդես,
«Պետական
ծառայություն»
2013թ.,N 3-4
Քաղաքագիտության
հարցեր 2012:
Քաղաքական
արդիականացումը և ՀՀ
քաղաքական
գործընթացները
(Քաղաքագիտական
հանրապետական երրորդ
գիտաժողովի

с. 41-49

էջ 106-116

էջ 10-26

էջ 129-139

էջ 28-46
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նյութեր).- Եր.:
Խ. Աբովյանի
անվ. պետական մանկավարժական
համալսարան,
2013

Մ. Մարգարյան

«Lավ կառավարման (good
governance)» սկզբունքների
ներդրումը` որպես
խաղաղության մշակույթի
հաստատման գործընթաց
Հայաստանի Հանրապետությունում

Կ. Գալոյան

Հանրային ծառայության
էվոլյուցիան Հայաստանի
հանրապետությունում՝
Եվրաինտեգրման
համատեքստում

Կ. Գալոյան

Նոր հանրային կառավարումը
որպես քաղաքական
արդիականացման բաղադրիչ

Ա. Հարությունյան

«Ազգային շահ» հասկացության
էությունը և բովանդակությունը
պոստմոդեռնիստական
հասարակությունում

«Հայկական
բանակ» No. 2,
2013

Հանրային
կառավարում»
գիտական
հանդես,
«Պետական
ծառայություն»
2013թ. No. 1
Քաղաքագիտության
հարցեր 2012:
Քաղաքական
արդիականացումը և ՀՀ
քաղաքական
գործընթացները
(Քաղաքագիտական
հանրապետական երրորդ
գիտաժողովի
նյութեր).- Եր.:
Խ. Աբովյանի
անվ. պետական
մանկավարժական
համալսարան,
2013
Հանրային
կառավարում»
գիտական
հանդես,
«Պետական

էջ 91-115

էջ 171-178

էջ 171-178

160-171
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ծառայություն»
2013 No. 1
Հանրային
կառավարում»
գիտական
հանդես,
«Պետական
ծառայություն»
2013, No. 4

Մամիկոն Մարգարյան,
Մերի Մարգարյան

Հայաստանի Հանրապետության
ազգային անվտանգության
արդիականացման արժեքային
բազմաչափությունը

R. Melikyan

The Eurasian Union, European
Union and Armenian
Complementarism Central Asia and
the Caucasus

Journal of Social
and Political
Studies. Vol. 14,
Issue 2, CA&CC
Press, Sweden,
2013

Политический GR в процессе
модернизации информационной
безопасности РА

Информационно-аналитический журнал
«21-й век», 5
(25). – Ер.: 2012

М. Маргарян, Р. Меликян

էջ 178-189

стр. 131-144

Ամբիոնի աշխատակիցների զեկույցներ և թեզիսներ գիտական համաժաղովներում
1. Միջբուհական - Քաղաքագիտության հարցեր 2012: Քաղաքական արդիականացումը և ՀՀ քաղաքական
գործընթացները (Քաղաքագիտական հանրապետական երրորդ գիտաժողովի նյութեր).- Եր.: Խ. Աբովյանի
անվ. պետական մանկավարժական համալսարան, 2013թ., ամբիոնի վարիչ Մարիամ Մարգարյան,
ասիստենտ Կարեն Գալոյան, ինչպես նաև հայցորդներ Ռոբերտ Ղևոնդյան, Գուրգեն Սիմոնյան
2. Միջազգային - Киев: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2013, Մարիամ
Մարգարյան
3. Միջազգային - Сборник материалов XIV Молодежной международно-практической конференции/ Под общ.
ред. С.С.Чернова. - Новосибирск: ООО агентство "СИБПРИНТ", 2013, Մարիամ Մարգարյան
Ուսանողական զեկույցներ
1. Միջազգային - Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված
միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու/ ԵՊՀ, 2013
2. Միջազգային - Եկեղեցի և պետություն փոխհարաբերություններ. հրամայականներ և
մարտահրավերներմիջազգային գիտաժողով. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2013
3. Ակադեմիա - Ուսանողական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2012 թ. դեկտեմբերի 13-14,
հրատարակվել է 2013 թ., թվով 14 հոդված

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ
Ուսումնական ձեռնարկներ
1. Ընդհանուր տնտեսագիտություն: Տնտ.գիտ.դոկտոր,
մասնագիտական խմբագրությամբ, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2013:

պրոֆեսոր

Աշոտ

Մարկոսյանի
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2. Հ.Շ. Մաթևոսյան: Ճգնաժամային կառավարման խաղեր: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,
Երևան, 2013:
4. Միքայելյան Մ.Վ., Գսպոյան Գ.Մ.: Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը` որպես
ՀՀ ամբողջական պահանջարկի աճի գործոն: Տարեգիրք 2013:, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ,
Երևան, ԵՊՀ հրատ.:( Տարեգիրք 2013-ը կտպագրվի 2014 թ.ին):
Հեղինակ Ա.Ա.Հ.
Հոդվածի անվանումը
Հր.անուն և
Ծավալ
տարի
Գրիշա Գսպոյան, Քնարիկ
Վարդանյան

Ծպնեցյան Ա.Ս.

Վարդանյան Քնարիկ
Ջոնիկի, Ավագյան Գայանե
Արամի

Հետճգնաժամային տնտեսական
աշխուժացումն ու
դրամավարկային և
հարկաբյուջետային
քաղաքականությունների
զուգակցման հիմնախնդիրները:
Հայաստանի
Հանրապետությունում
վարելահողերի նպատակային
օգտագործման վիճակը և դրա
բարելավման
հնարավորությունները

ՀՀ տնտեսության մրցունակության
վրա իրական փոխարժեքի
ազդեցութան գնահատումը

Հանրային
կառավարում»
գիտական
հանդես,
«Պետական
ծառայություն»
2013թ.,N 2
Հայաստանի
պետական
տնտեսագիտական
համալսարան,
Եղեգնաձորի
մասնաճյուղ,
«Տնտեսության
համաչափ
զարգացման
հիմնախնդիրնե
րը Հայաստանի
Հանրապետությունում»
ժողովածու,
Եղեգնաձոր2013
«ՀՀ սոցիալտնտեսական
զարգացման
հիմնախնդիրնե
րը» գիտական
հոդվածների
ժողովածու,
2013, 4 (20)

էջ 60-68

էջ 59-62

էջ 24-38

Ակադեմիայում կազմակերպված ուսանողական գիտաժողովին գիտական հոդվածներ են
ներկայացրել ամբիոնի 16 մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողներ, որոնցից 11-ի
աշխատանքները տեղ են գտել Ակադեմիայի կողմից 2013թ. հրատարակած համապատասխան
ժողովածուում:
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ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Գործուղվողի
զբաղեցրած պաշտոնը

Արտաքին կապերի
գծով պրոռեկտոր,
Միջազգային
համագործակցության
և արտաքին կապերի
բաժնի գլխավոր
մասնագետ

Արտաքին կապերի
գծով պրոռեկտոր

Ուսումնամեթոդական
վարչության պետ,
Ռեկտորի օգնական

Մասնագիտական
կրթության որակի
ապահովման բաժնի
պետ, Ֆրանսերենի
դասախոս, Ռեկտորի
օգնական

Գործուղման
նպատակը
Մասնակցություն Տեմպուս IV
ծրագրի շրջանակներում
իրականացվող «Հատուկ
կարիքներով մարդկանց
հասանելիությունը
հասարակությանը» (ASPIRE)
նախագծի բարձրագույն
մասնագիտական կրթական
ծրագրերի մշակման
աշխատանքներին
Մասնակցություն
«Ձեռնարկատիրության հիմնական
ունակություններ,
քաղաքականությունը և
պրակտիկան Արևելյան
գործընկերության
տարածաշրջանում» խորագրով
միջազգային գիտաժողովին
Հայկազեան համալսարանի
կառուցվածքի, կրթական
ծրագրերի, ուսումնական
պլանների, ուսումնական
աշխատանքների կազմակերպման
գործընթացների, մասնագիտական
կրթության որակի ապահովման
ընթացակարգերի,
ռազմավարական ծրագրերի,
լրացուցիչ կրթության համակարգի,
վերապատրաստման և
որակավորման բարձրացման
ծրագրերի ուսումնասիրումը,
փորձի փոխանակումը,
համագործակցության ծրագրերի
իրականացման համաձայնության
ձեռքբերումը, դասախոսների
մասնագիտական փորձի
փոխանակումը, երկկողմ
շփումներն ակտիվացնելը:
Որակի ապահովման
ներբուհական համակարգի
ներդրման կամ դրա հետագա
բարելավմանն ուղղված ծրագրի
շրջանակներում Ֆրանսիայում
մասնագիտական կրթության
առանձնահատկությունները,
ուսումնական
հաստատություններում կրթության
որակի կառավարման
համակարգը, համապատասխան

Հրավիրող կողմ(եր)

Գործուղման
երկիր

Տարեթիվ

Լիմերիկի
տեխնոլոգիական
համալսարան

Իռլանդիայի
Հանրապետություն

2013

Եվրոպական
Հանձնաժողով,
Եվրոպական
կրթական
հիմնադրամ,
Մոլդովայի
Հանրապետության
կառավարություն

Մոլդովայի
Հանրապետություն

2013

Հայկազեան
Համալսարան

Լիբանանի
Հանրապետություն

2013

Ֆրանսիայի
Հանրապետություն

2013
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ստորաբաժանումների
աշխատանքները, հավատագրման
գործընթացների
առանձնահատկությունների
ուսումնասիրություն և փորձի
փոխանակում
Հանրային
կառավարման և
հանրային
ֆինանսների ամբիոնի
վարիչ

Մասնակցություն «Տեղական
ինքնակառավարման մարմինների
կարողությունների զարգացում»
թեմայով ամառային դպրոցին

Գերմանիայի
միջազգային
համագործակցությա
ն ընկերություն

Վրաստանի
Հանրապետությո
ւն

2013

Իրավագիտության
ամբիոնի վարիչ

Մասնակցություն «Գենդերային
բյուջետավորում և
զբաղվածություն» թեմայով
սեմինարին

Ռուսաստանի
Դաշնության
նախագահին կից
Ռուսաստանի
ժողովրդական
տնտեսության և
պետական
ծառայության
ակադեմիա

Ռուսաստանի
Դաշնություն

2013

Կառավարման
հոգեբանության
ամբիոնի վարիչ

Մասնակցություն «Շախմատային
կրթությունը որպես
համաշխարհային կրթության
համակարգի կարևորագույն
ռեսուրս» խորագրով միջազգային
գիտա-կիրառական համաժողովին

Ռուսաստանի
Դաշնություն

2013

Ռեկտոր, Միջազգային
համագործակցության
և արտաքին կապերի
բաժնի պետ

Ֆրանսիայի կառավարման
ազգային դպրոցի և Ուկրաինայի
նախագահին առընթեր պետական
կառավարման ազգային
ակադեմիայի հետ
համագործակցության
հաստատում

Ֆրանսիայի
Հանրապետությո
ւն, Ուկրաինայի
Հանրապետությո
ւն

2013

Ֆրանսիայի
կառավարման
ազգային դպրոց և
Ուկրաինայի
նախագահին
առընթեր պետական
կառավարման
ազգային ակադեմիա
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