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

2 0 1 8 - 2 0 1 9  Ո Ւ Ս Ո Ւ Մ Ն Ա Կ Ա Ն  Տ Ա Ր Վ Ա  
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԶՈՐԱՑՐՎԱԾՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվածների (զորացրվելուց հետո վերջին երեք տարվա 

ընթացքում) (ԲԶ) մագիստրատուրայի ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև 2018 թվականի օգոստոսի 2-
ը ներառյալ և օգոստոսի 20-ից 27-ը ներառյալ, երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 9:00 – 18:00: 

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվածների (ԲԶ) համար մրցույթն անցկացվելու է 2018 
թվականի օգոստոսի 28-ին՝ ժամը 10ºº-ին: 

Ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել առնվազն բակալավրի աստիճան ունեցող անձինք 
(մանրամասները տե՛ս ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում մագիստրատուրայի ընդունելության կազմակերպման 
կարգի 30-32-րդ կետերում): 

հ/հ Մասնագիտություններ և 
կրթական ծրագրեր 

Պարտադիր ժամկետային
զինվորական ծառայությունից

զորացրված (ԲԶ)
Թեստ Հարցազրույց 

1. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
Կրթական ծրագրերը. 

Ստուգվում են 
ընդհանուր 

զարգացածությունը, 
գրավոր  

և բանավոր խոսքի 
մշակույթը,  
օտար լեզվի 

իմացությունը և 
ընդհանուր բազմա-

գիտակությունը (էրու-
դիցիա) 

1.1 Հանրային կառավարում անվճար
1տեղ

ՀՀ Սահմանադրություն և ՀՀ 
Սահմանադրական իրավունք 

1.2 Հանրային ֆինանսների 
կառավարում10 

անվճար     
1 տեղ

ՀՀ Սահմանադրություն և 
Տնտեսագիտության տեսություն 

2. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Կրթական ծրագիրը. 

2.1 Իրավագիտություն20 անվճար     
1 տեղ

ՀՀ սահմանադրական իրավունք 
և ՀՀ քաղաքացիական իրավունք 

Ուսման տևողությունը 2 տարի է: Ակադեմիայի շրջանավարտներին տրվում է կառավարման, իրավագիտության և 
ֆինանսների մագիստրոսի որակավորման աստիճան:  

Ընդունելության համար պետք է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`  
1. դիմում՝ Կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի անունով, 
2. բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջուկի) պատճենները (օ-

տարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ իրենց կրթության համար-
ժեքության մասին), 

3. ինքնակենսագրություն,  
4. 6 լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի, 
5. հրատարակված կամ հրատարակման տրված գիտական աշխատությունների ցուցակը (դրանց առկայության դեպ-

քում), 
6. անձը հաստատող փաստաթղթի (ՀՀ քաղաքացիների համար անձնագրի, նույնականացման քարտի, ՀՀ 

ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի կամ ժամանա-
կավոր վկայականի) պատճենը,  

7. արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկի պատճենը (զինվորական գրքույկ կամ 
կցագրման վկայական), 

8. ընդունելության ծառայությունների համար սահմանված գումարի վճարի անդորրագիրը (ընդունելության գործըն-
թացի կազմակերպման համար դիմորդները վճարում են 5000 ՀՀ դրամ, որը, անկախ քննությունների արդյունքից, չի վե-
րադարձվում), 

9. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները` տվյալ արտոնություններից օգտվելու 
իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր: 

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

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

 
 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ընդունող հանձնաժողով 

(հասցեն` Երևան-0028, Կիևյան 8, հեռախոս` 22-89-34) 
www.paara.am 

                                             
1 «Հանրային ֆինանսների կառավարում» կրթական ծրագրով կարող են մասնակցել տնտեսագիտության, կառավարման, իրավագիտության, ճարտարագի-
տության, ինչպես նաև ֆիզիկամաթեմատիկական և բնական գիտությունների մասնագիտություններ ունեցող շրջանավարտներ: 
2 «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ կարող են մասնակցել իրավագիտության, միջազգային հարաբերությունների մասնագիտություններ, «Հանրային 
կառավարում» ու «Կառավարում» որակավորման աստիճան ունեցող շրջանավարտները, ինչպես նաև այն դիմորդները, որոնց դիպլոմի հավելվածում (միջուկ) 
երկու կամ ավելի իրավագիտական առարկա է նշված: 

 


