
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Կրթական ծրագիրը նպատակ ٳնի ապահովել պրոֆեսիոնալ 

կրթٳթյٳն քաղաքական ժٳռնալիստիկայի  և  PR 

տեխնոլոգիաների տեսٳթյٳնների տիրٳյթٳմ՝ նորարա-

րական գիտելիքների արդյٳնավետ կիրառմամբ: Դա թٳյլ 

կտա բացահայտել արդի քաղաքական գործընթացներٳմ 

իշխանٳթյան հաստատման, պահպանման և փոխանցման 

մակարդակներٳմ գործող խաղային մեխանիզմները, ինչպես 

նաև մեկնաբանել դրական և բացասական զարգացման 

միտٳմները քաղաքական հաղորդակցٳթյٳնٳմ և PR տեխ-

նոլոգիաներٳմ:

Ծրագիրը  մագիստրանտներին հնարավորٳթյٳն կընձեռի՝

џ  արդի տեղեկատվահաղորդակցական ٳմնասիրելٳսٳ

ցանցային տեխնոլոգիաները՝ վերլٳծելով և իրատեսական 

ներկայացնելով քաղաքական բազմաչափ տարածٳթյան 

շահերը և մարտահրավերները,

џ դառնալٳ քաղաքական ժٳռնալիստիկայի և PR տեխ-

նոլոգիաների մրցٳնակ մասնագետներ,

џ կատարելٳ աշխարհաքաղաքական, ինչպես նաև 

քաղաքակրթական, քաղաքատնտեսական վերլٳծٳթյٳն 

և խորհրդատվٳթյٳն (analysis, consulting),

џ տիրապետելٳ PR (Public Relations) և GR (Government 

Relations) գործիքակազմին,

џ մեկնաբանելٳ քաղաքական զարգացման առանձ-

նահատկٳթյٳնները ոչ միայն Հարավային Կովկասٳմ, 

այլև քաղաքական ժամանակի և տարածٳթյան այլ 

չափٳմներٳմ,

џ ներգրավվելٳ և մասնակից դառնալٳ գլոբալ տեղեկա-

տվահաղորդակցական ցանցային քաղաքական իրական 

և վիրտٳալ տարածٳթյٳններٳմ: 

Փոխանակման կարգով ամբիոնը համագործակցٳմ է 

Ավստրիայի Զալցբٳրգ քաղաքի համալսարանի հետ 

(տարեկան երկٳ ٳսանող հնարավորٳթյٳն է ստանٳմ 5 

ամսով կրթٳթյٳնը շարٳնակելٳ Ավստրիայٳմ): 

Ամբիոնը ամեն ամիս կազմակերպٳմ է դասախոսٳթյٳններ և 

ինտերակտիվ գործնական պարապմٳնքներ ՀՀ քա-

ղաքական գործիչների, ժٳռնալիստների, դիվանագետների և 

բիզնես-էլիտայի ներկայացٳցիչների հետ:

Հասցե` Երևան 0028, Կիևյան փ. 8, 

Հեռ.` (374 10) 26 92 59, 22 89 34 

Էլ-փոստ՝ info@paara.am    

 

Լրացٳցիչ տեղեկٳթյٳնների համար կարող եք 

դիմել ՀՀ պետական  կառավարման  ակադեմիա 

Պաշտոնական կայք՝ 

www.paara.am

«ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԺؤՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ ԵՎ PR 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ» ؤՍؤՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

   Ուսٳմնական ծրագրի հիմնական նպատակն է պատ-

րաստել քաղաքական ժٳռնալիստներ և PR մասնագետ-

ներ, որոնք կկարողանան վերլٳծել քաղաքական գործըն-

թացները, բացահայտել արդի մարտահրավերների քա-

ղաքական բնٳյթը և նպաստել իրատես ٳ բազմակողմանի 

հասարակական կարծիքի ձևավորմանը: Դա հնարա-

վորٳթյٳն կտա արդի տեղեկատվահաղորդակցական 

ցանցային տիրٳյթներٳմ մրցٳնակ քաղաքական ժٳռ-

նալիստիկայի և քաղաքական PR տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ բնականոն արդիականացնելٳ հանրային 

կարծիքը՝ նպաստելով հանրային համակեցٳթյանը և 

հٳմանիզացմանը:
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Ընդունելության քննություններին 
մասնակցելու համար պետք է ընդունող 
հանձնաժողով անձամբ ներկայացնել. 

1) դիմում Ակադեմիայի ռեկտորի անունով, 
2) բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, 

մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջու-
կի) պատճենները (օտարերկրյա պետություննե-
րում բարձրագույն կրթություն ստացածների հա-
մար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժե-
քության մասին), 

3) ինքնակենսագրություն, 
4) 6 լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի, 
5) հրատարակված կամ հրատարակման ըն-

դունված գիտական աշխատությունների ցուցակ 
(դրանց առկայության դեպքում), 

6) անձը հաստատող փաստաթղթի (ՀՀ քաղաքա-
ցիների համար անձնագրի, լիազոր մարմնի կող-
մից ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնութ-
յունը) հաստատող փաստաթղթի կամ այլնի) պատ-
ճենը, 

7) արական սեռի անձանց համար նաև զինգր-
քույկի կամ կցագրման վկայականի պատճենը 
կամ համապատասխան տեղեկանք, 

8) ընդունելության ծառայությունների համար 
սահմանված գումարի վճարի անդորրագիրը (ըն-
դունելության գործընթացի կազմակերպման հա-
մար դիմորդները վճարում են 5000 դրամ, որը, ան-
կախ քննությունների արդյունքից, չի վերադարձ-
վում), 

9) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտոնութ-
յուններից օգտվող դիմորդները` տվյալ արտո-
նություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթղթեր: 

 
Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ 

http//www.paara.am կայքից կամ դ ի մ ե լ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա 

Երևան, Կիևյան 8,  
հեռ. (374 10) 22-89-34, 22-89-75 
Էլ-փոստ aspa.paara@gmail.com 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱԿԱԴԵՄԻԱ 
 
 

Մ ԱԳ ԻՍ Տ ՐԱՏ ՈՒ ՐԱ  

«	Ք	Ա Ղ	Ա Ք	Ա Գ	Ի	Տ	Ո	Ւ	Թ	Յ	Ո	Ւ	Ն	»		Մ	
Ա	Ս	Ն	Ա	Գ	Ի Տ	Ո Ւ	Թ	Յ	Ա	Մ	Բ	

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱԿԱԴԵՄԻԱ 
 
 

Մ ԱԳ ԻՍ Տ ՐԱՏ ՈՒ ՐԱ  

«	Ք	Ա Ղ	Ա Ք	Ա Գ	Ի	Տ	Ո	Ւ	Թ	Յ	Ո	Ւ	Ն	»		Մ	
Ա	Ս	Ն	Ա	Գ	Ի Տ	Ո Ւ	Թ	Յ	Ա	Մ	Բ	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹ ՅՈՒՆ 
 
 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱԿԱԴԵՄԻԱ 
 
 

Մ ԱԳ ԻՍ Տ ՐԱՏ ՈՒ ՐԱ  

 « Ք	Ա Ղ	Ա Ք	ԱԳ	Ի	Տ	Ո	Ւ	Թ	Յ	Ո	Ւ	Ն  	»		
Մ	Ա	Ս	Ն	Ա	Գ	Ի Տ	Ո Ւ	Թ	Յ	Ա	Մ	Բ 

 
 

 
 
 
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹ ՅՈՒՆ 

մեզ մոտ գործում են` առկա և 
հեռակա ուսուցում, 

առկա ուսուցման համար 
հատկացվում են անվճար տեղեր 
(նաև տարկետման իրավունքով) 
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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
քաղաքական կառավարման և հանրային 
քաղաքականության ամբիոնի ուսումնական 
ծրագիրը, համակարգում է քաղաքական գիտության 
զարգացման միջազգային փորձը պետական, 
քաղաքական և հանրային կառավարման 
արդյունավետության ապահովման բնագավառում` 
հնարավորություն ընձեռելով երիտասարդներին 
 կատարել վերլուծություններ և 

կանխատեսումներ, 
 ձեռք բերել լիդերության հատկանիշներ, 
 իրականացնել քաղաքական 

խորհրդատվություն (consulting, speech writing, 
image making), 

 տիրապետել և PR և GR (Government Relations) 
սկզբունքներին, 

 մեկնաբանել քաղաքական փոփոխությունների 
ընթացքն ու դրա ազդեցությունը ՀՀ 
քաղաքական համակարգի 
ժողովրդավարացման վրա, 

 վարել բանակցություններ`տիրապետելով 
բանավեճի և երկխոսության արվեստին 

Քաղաքական կառավարման և հանրային 
քաղաքականության ամբիոնում դասավանդում են 
 հանրապետությունում հայտնի քաղաքական 

գիտությունների դոկտորներ, թեկնա- ծուներ, 
որոնք նաև փորձագետներ են միջազգային 
կառույցներում, 

 կուսակցական, պետական գործիչներ, 
դիվանագետներ`ներկայացնելով ՀՀ քաղա- 
քական գործընթացների արդիականացման 
միտումները և ազգային անվտանգության 
ապահովման հիմնախնդիրները, 

 

Քաղաքական կառավարման և հանրային 
քաղաքականության ամբիոնի շրջանավարտները 
 ՀՀ ԱԺ պատգամավորներ են, նախարարներ և 

բարձրագույն պաշտոնյաներ, միջազ- գային 
կառույցներում փորձագետներ, 

 Կարող են ուսանել ասպիրանտուրայում և 
դոկտորանտուրայում, 

Քաղաքական կառավարման և հանրային 
քաղաքականության ամբիոնը 
 իրականացնում է դասախոսություններ և 

ինտերակտիվ գործնական պարապունքներ: 
 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա կարող 
են դիմել բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունում բակալավրի, դիպլոմավորված 
մասնագետի կամ մագիստրոսի աստիճան ունեցող 
անձինք մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, 
վերամասնագիտանալու, ինքնուրույն հետազոտու-
թյուն կատարելու և քաղաքագիտություն մասնագի-
տության գծով մագիստրոսի որակավորման 
աստիճան ստանալու համար: 

 
 
 

 
 
 
 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ 
ԾՐԱԳԻՐ 

 Քաղաքականության տեսություն 

 Քաղաքական գործընթացներ և ինստիտուտներ 

 Քաղաքական կառավարում և PR 

 Քաղաքական գլոբալացում 

 Քաղաքական վերլուծություն և 
կանխատեսումներ 

 Քաղաքական  մարդաբանություն  
(անթրոպոլոգիա ) 

 Էթնոքաղաքականություն 

 Համեմատական քաղաքագիտություն 

 Քաղաքակատնտեսություն 

 Կուսակցություններ և կուսակցական 
համակարգեր 

 Աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրները 
տեղեկատվական դարաշրջանում 

 Պետական և ազգային անվտանգություն 

 Քաղաքական հերմենևտիկա 

 Քաղաքական հաղորդակցություններ և 
բանակցություններ 

 Քաղաքական հաղորդակցություններ և GR 
կապեր 

 Քաղաքական լիդերություն 

 Հանրային քաղաքականության վերլուծություն 

 Քաղաքական բանակցություններ 

 Տարածաշրջանային զարգացումները և ՀՀ 
արտաքին քաղաքականություն 

 Ուժի դրսևորման գործառույթները միջազգային 
քաղաքականության և անվտանգության  
համատեքստում 

 



Ընդունելության քննություններին 
մասնակցելու համար պետք է ընդունող 
հանձնաժողով անձամբ ներկայացնել. 

1) դիմում Ակադեմիայի ռեկտորի անունով, 
2) բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, 

մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջու-
կի) պատճենները (օտարերկրյա պետություննե-
րում բարձրագույն կրթություն ստացածների հա-
մար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժե-
քության մասին), 

3) ինքնակենսագրություն, 
4) 6 լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի, 
5) հրատարակված կամ հրատարակման ըն-

դունված գիտական աշխատությունների ցուցակ 
(դրանց առկայության դեպքում), 

6) անձը հաստատող փաստաթղթի (ՀՀ քաղաքա-
ցիների համար անձնագրի, լիազոր մարմնի կող-
մից ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնութ-
յունը) հաստատող փաստաթղթի կամ այլնի) պատ-
ճենը, 

7) արական սեռի անձանց համար նաև զինգր-
քույկի կամ կցագրման վկայականի պատճենը 
կամ համապատասխան տեղեկանք, 

8) ընդունելության ծառայությունների համար 
սահմանված գումարի վճարի անդորրագիրը (ըն-
դունելության գործընթացի կազմակերպման հա-
մար դիմորդները վճարում են 5000 դրամ, որը, ան-
կախ քննությունների արդյունքից, չի վերադարձ-
վում), 

9) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտոնութ-
յուններից օգտվող դիմորդները` տվյալ արտո-
նություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթղթեր: 

 
 
 

 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱԿԱԴԵՄԻԱ  
 
 

Մ ԱԳ ԻՍ Տ ՐԱՏ ՈՒ ՐԱ  

«	Ք	Ա Ղ	Ա Ք	Ա Գ	Ի	Տ	Ո	Ւ	Թ	Յ	Ո	Ւ	Ն	 »		
Մ	Ա	Ս	Ն	Ա	Գ	Ի Տ	Ո Ւ	Թ	Յ	Ա	Մ	Բ 

 
 

 
 
 
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹ ՅՈՒՆ 

մեզ մոտ գործում են` առկա և 
հեռակա ուսուցում, 

առկա ուսուցման համար 
հատկացվում են անվճար տեղեր 
(նաև տարկետման իրավունքով) 
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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
քաղաքական կառավարման և հանրային 
քաղաքականության ամբիոնի «Գլոբալ կառավարում 
և տարածաշրջանային քաղաքականություն» 
ուսումնական ծրագիրը, համակարգում է 
քաղաքական գիտության զարգացման արդի 
միտումները, նպատակ ունենալով բացահայտել 
տեղական (ազգային), տարածաշրջանային և գլոբալ 
քաղաքական զարգացումենրի արժեքաբանությունը: 
Դա հնարավորություն կընձեռնի երիտասարդներին. 
 Ուսումնասիրել արդի աշխարհաքաղաքական 

հրամայակնները՝ վերլուծելով ու կանխատեսե-
լով տեղական, տարածաշրջանային և գլոբալ շա-
հերի ներդաշնակ և աններդաշնակ մարտահրա-
վերները 

 ձեռք բերել լիդերության հատկանիշներ, 
 կատարել քաղաքական, ինչպես նաև քաղաքա-

կատնտեսական փորձագիտություն և խորհրդա-
տվություն (expertise, consulting), 

 տիրապետել հանրային դիվանագիտությանը 
(Public Diplomacy) և հանրային կապերի (Public 
Afafirs) զարգացման գործիքակազմին, 

 մեկնաբանել քաղաքական արդիականացման 
ընթացքն ու դրա ազդեցությունը Հարավային 
Կովկասի և այլ տարածաշրջանների երկրների 
քաղաքական համակարգերի ժողովրդավարաց-
ման վրա, 

 վարել բանակցություններ (negotiations skil-
ls)`տիրապետելով բանավեճի և երկխոսության 
արվեստին 

Քաղաքական կառավարման և հանրային 
քաղաքականության ամբիոնում դասավանդում են 
 հանրապետությունում հայտնի քաղաքական 

գիտությունների դոկտորներ, թեկնածուներ, 

որոնք նաև փորձագետներ են միջազգային կա-
ռույցներում, 

 կուսակցական, պետական գործիչներ, դիվանա-
գետներ` ներկայացնելով ՀՀ քաղա- քական 
գործընթացների արդիականացման միտումնե-
րը և ազգային անվտանգության ապահովման 
հիմնախնդիրները, 

Քաղաքական կառավարման և հանրային 
քաղաքականության ամբիոնի շրջանավարտները 
 ՀՀ ԱԺ պատգամավորներ են, նախարարներ և 

բարձրագույն պաշտոնյաներ, միջազգային 
կառույցներում փորձագետներ, 

 Կարող են ուսանել ասպիրանտուրայում և 
դոկտորանտուրայում, 

 Փոխանակման կարգով ամբիոնը 
համագործակցում է Ավստրիայի Զալցբուրգի 
համալսարանի հետ (տարեկան մեկ ուսանող 
հնարավորություն է ստանում 10 ամսով 
շարունակել կրթությունը Ավստրիայում): 

Քաղաքական կառավարման և հանրային 
քաղաքականության ամբիոնը 
 իրականացնում է դասախոսություններ և 

ինտերակտիվ գործնական պարապունքներ: 
 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա կարող 

են դիմել բարձրագույն ուսումնական հաստատությու-
նում բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ 
մագիստրոսի աստիճան ունեցող անձինք մասնա-
գիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնա-
գիտանալու, ինքնուրույն հետազոտություն կատարելու 
և քաղաքագիտություն մասնագիտության գծով 
մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու 
համար: 

 

ԳԼՈԲԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳԻՐ 
 Քաղաքականության տեսություն 
 Քաղաքական գործընթացներ և ինստիտուտներ 
 Հանրային դիվանագիտություն և Հանրային 

կապեր 
 Գլոբալ կառավարում 
 Քաղաքական վերլուծություն և 

կանխատեսումներ 
 Քաղաքական  մարդաբանություն  

(անթրոպոլոգիա ) 
 Էթնոքաղաքականություն 
 Համեմատական քաղաքագիտություն 
 Թուրքիայի ներքին և արտաքին 

քաղաքականություն 
 Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և Մեծ 

Մերձավոր Արևելք  
 Աշխարհաքաղաքականությունը 

տեղեկատվական դարաշրջանում 
 Պետական և ազգային անվտանգություն 
 Տարածաշրջանային օտար լեզու (ըստ 

մագիստրանտի ընտրության) 
 Քաղաքական հաղորդակցություններ և 

բանակցություններ 
 Միջազգային իրավունք 
 Պատերազմ և խաղաղության մշակույթ 
 Քաղաքական լիդերություն 
 Տարածաշրջանային զարգացումները և ՀՀ 
արտաքին քաղաքականություն 
 Էներգետիկ անվտանգություն 
 Միջազգային կազմակերպություններ 
 Քաղաքակատնտեսություն 

 Ուժի դրսևորման գործառույթները միջազգային 
քաղաքականության և անվտանգության  
համատեքստում 
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