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ՆԱԽԱԲԱՆ
Սիրելի՛ ուսանողներ
Հիմնադրման օրվանից ի վեր Երևանի պետական համալսարանի
գործունեության ուղեգիծը եղել ու մնում է համալսարանական կրթության
բովանդակության և ուսման բարձր որակի ապահովումը: Այսօր ԵՊՀ-ն
համազգային և տարածաշրջանային դերակատարությամբ կրթական և
գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, զարգացումը և փոխանցումն է: Գլոբալացման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրավերները պահանջում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան
մասնագիտական պատրաստվածություն` կրթության որակի և բովանդակության անընդհատ կատարելագործում, բարձրագույն կրթության միջազգային չափանիշներին դրանց համապատասխանեցում:
ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների գծով
մագիստրոսական ծրագրերը, իսկ 2008/09 ուստարվանից նաև բակալավրի ծրագրերն իրականացվում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման
նոր համակարգին անցնելը բխում է Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից և նպատակ ունի աստիճանական անցում կատարելու ուսման կազմակերպման ուսանողամետ համակարգին, որտեղ ուսման գործընթացի
կենտրոնում ուսանողն է` իր անհատական կրթական կարիքներով, նախասիրություններով և ունակություններով, ապահովելով ուսումնառության ճկուն ձևերի և անհատական կրթական հետագծերի իրականացման
լայն հնարավորություն:
Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել է ձեզ
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և աշխատածավալը,
հիմնավորված կերպով թեթևացվել լսարանային բեռնվածությունը,
կրճատվել դասավանդվող առարկաների քանակը` իրատեսական նախադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական աշխատանքի
հնարավորությունները մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս
յուրացնելու և դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար:
–4–

Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական շարժունության (ուսանողական փոխանակումներ, ուսումնառության ժամանակահատվածներ
օտարերկրյա բուհերում, կրթության շարունակում ավելի բարձր աստիճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման դյուրացման գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և մասնագիտական աշխատուժի գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները:
Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում մեկնարկած
լայնամասշտաբ կրթական բարեփոխումների սկիզբն է միայն, բարեփոխումներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն Բոլոնիայի գործընթացի
պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև համալսարանում ծրագրային
բարձր չափորոշիչների պահպանման և ուսման որակի բարձրացման
նպատակադրությամբ, ինչի հիմնական չափանիշը մեր շրջանավարտների մասնագիտական աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսարանը տարեցտարի խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակարգի գործառույթները` ձեզ համար կրթական ընտրության առավել ընդլայնված հնարավորություններ ապահովելու նպատակով:
Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ներկա ուղեցույցը
պարունակում է ձեզ համար օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային
համակարգի հիմնադրույթների, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման նոր կարգի, ձեզ
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և
աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով
նախանշված կրթական արդյունքների վերաբերյալ:
Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։

ՌԵԿՏՈՐ`

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
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I ԲԱԺԻՆ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
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1.

Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրերի կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միասնական կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները, ինչպես նաև եզրափակիչ ատեստավորման կազմակերպման ընթացակարգը։
1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակարգում գործածվող առանձին
տերմիններ, նկարագրված են համակարգի բնութագրիչները, բնորոշ գործառույթները և ընթացակարգերը։

2.

Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը
2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և գործում են ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում։
1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։
Այն կարող է լինել մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր։
2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը
զուգակցվում է համապատասխան գնահատման չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ։ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման պահանջները։
3. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է` դրանով սահմանված
կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին
հատկացված կրեդիտները ուսանողին շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ
թե առանձին մասերով։
4. ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային
կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող
ուսումնառության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի չափման
համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով նախանշված կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո։
1

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ:
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5.

6.

7.

8.

ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
− ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է
ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարումը, քննություններին
նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
− կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը,
կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),
− կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված
ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման միավորների) հետ միասին,
− ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության
(դասավանդման) աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը,
− կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը, իսկ
ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած
թվանշաններով (գնահատման միավորներով),
− կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն
չափվում է գնահատականներով։
Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման,
ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների
հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից հետո։
Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական
համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ
ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։
Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում
ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար։

ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են.

− կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը
հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը,
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− կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա
բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին,
պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն,
− կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները,
դասընթացների ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները
և այլն, հրապարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին և դասախոսներին)։

2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա) կրեդիտների փոխանցում.
այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր
դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում
կրեդիտներով չափված կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև,
բ) կրեդիտների կուտակում.
այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն
իրականացվում է ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի
օգնությամբ։
Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և
ուղեկցվում համապատասխան ընթացակարգերով։
2.2.2.
−

−

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.
գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և
ավարտական աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք)
արտահայտող ECTS կրեդիտներով,
կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ
ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի ներսում
կամ բուհերի միջև` ընդունող ծրագրի պահանջներին համապատասխան։
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2.2.3.
−

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն
են.
պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական
ծրագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը սահմանվում է դասընթացների նախապայմաններով,

−

ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու համար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն,

−

ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն,

−

դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ)
դասախոսի նախապատվությունից,

−

ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար
նաև ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն։

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
1.

ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններում ուսանողի
տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800 ժամ, որը
համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի։

2.

1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։

3.

Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը տրամադրվում
է ուսումնական պարապմունքներին։ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով` աշնանային և գարնանային։ Ըստ այդմ, կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների տևողությունը սահմանվում է 16
շաբաթ, բացառությամբ բակալավրի կրթական ծրագրի 8-րդ կիսամյակի,
որի տևողությունը 8 շաբաթ է:

4.

Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն
չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային
բեռնվածությունը կազմում է 24-30 ժամ2, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 14-18 ժամ3:

2
3

Առանց ֆիզդաստիարակության պարապմունքների:
Առանց լրացական դասընթացների:
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6.

7.

8.

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք
է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։
Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողը
սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական բեռնվածություն։
Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240
կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի ծրագրինը` 120 կրեդիտ։

3.

Դասընթացները և կրթական մոդուլները

1.

Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։
Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1
կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։
Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 2 հիմնական խմբի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի
կիսամյակներում,
բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում
է ուսանողը, իսկ դրանց յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես
ամրագրված, այնպես էլ ազատ։

2.
3.

4.

Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է
մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար ուսանողից
պահանջվող միջին աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից։
Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև
միարժեք կապ չկա։ Կրեդիտների թիվը, ինչպես արդեն նշվել է4, կախված է
նաև պարապմունքի ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործնական կամ
լաբորատոր պարապմունք և այլն), ուսումնառության, դասավանդման և
գնահատման մեթոդներից և այլն։
Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ամբիոնը) այնպես է
պլանավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը, որպեսզի դրա կատարման համար պահանջվող ժամաքանակը համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։
Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է ներկայացվեն ամբողջական թվերով։

2.

3.

4.

4

Տե՛ս, մասնավորապես, դասընթացների կրեդիտատարության հաշվարկի սխեմաները 2007 թ. ԵՊՀ
§Կրեդիտային համակարգով բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը¦
փաստաթղթում:
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5.

Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները

1.

Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
պետք է ծրագրի կատարման արդյունքում հաջողությամբ լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)5 պետք է կազմի
առնվազն 9,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (ամփոփիչ քննություն, ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը
ուսանողի ՄՈԳ-ը պետք է կազմի առնվազն 9,00: Հակառակ պարագայում,
որակավորում ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ քանակությամբ դասընթացներ:
Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն մինչև 36 կրեդիտ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների
կրթամասից (այդ թվում` 4 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների առաջարկվող ցանկից), 10 կրեդիտ` մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացների կրթամասից (ներառյալ 2 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների ցանկից) և առնվազն 20 կրեդիտ` պրակտիկայից և եզրափակիչ ատեստավորման ձևերից։
Մնացած առնվազն 174 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում է՝
ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
մասնագիտության համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 24 կրեդիտ
կարող է հատկացվել տվյալ մասնագիտության շրջանակներում որոշակի
ուղղություններով մասնագիտացում իրականացնելու համար)։

5.1. Բակալավրի ծրագիր

2.

3.

4.

5.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

5
6

Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
ծրագրի կատարման արդյունքում պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնագիտական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)6 պետք է կազմի
առնվազն 12,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը ուսանողի ՄՈԳ-ը
պետք է կազմի առնվազն 12,00: Հակառակ պարագայում, որակավորում
ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ
քանակությամբ դասընթացներ:

ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
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3.

4.

6.

Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն
առնվազն 6 կրեդիտ` ընդհանուր դասընթացների կրթամասից, և 48 կրեդիտ` հետազոտական կառուցամասից։
Մնացած կրեդիտների (մինչև 66) բովանդակային կազմը սահմանվում է
մասնագիտական պարտադիր կրթամասով և կամընտրական դասընթացներով` ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ մագիստրոսի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
ծրագրի համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 18 կրեդիտ հատկացվում է կամընտրական դասընթացների ձևով որոշակի ուղղությամբ անհատական ուսուցում իրականացնելու համար)։

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը
6.1. Համակարգի հիմնադրույթները

1.

ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և
գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական
նպատակներն են՝
ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը, ուսումնառության գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր և բարելավել դասահաճախումները,
բ) ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման օգնությամբ
ներմուծել դիագնոստիկ գնահատման տարրեր` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից օգտագործելով որպես հետադարձ կապ` դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման և կատարողականի բարձրացման նպատակով,
բարելավել դասընթացի արդյունարար գնահատման հիմնավորվածությունն ու արժանահավատությունը՝ գիտելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի առնելով ուսումնառության տարբեր բաղադրիչները։

2.

Գիտելիքների գնահատումը (ստուգումը) ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
ա) դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատում դասահաճախումների հաշվառման օգնությամբ,
բ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ),
գ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, ինչը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական
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3.

մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
դ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի, ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից,
դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը
ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման
մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 2 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ։

6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը
6.2.1.

Բակալավրի կրթական ծրագիր

Բակալավրի կրթական ծրագրում յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում կարող է ներառվել եզրափակիչ գնահատումով առավելագույնը 4 մասնագիտական դասընթաց, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ այդ դասընթացների քանակը սահմանափակվում է 3-ով։
1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։
ա) Ընթացիկ քննությունները հիմնականում անցկացվում են գրավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության բանավոր անցկացումը պահանջում է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի խորհրդի որոշմամբ։
բ) Եզրափակիչ քննությունը հիմնականում անցկացվում է բանավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև գրավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության գրավոր անցկացումը պահանջում
է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի
խորհրդի որոշմամբ:
2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.)
ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
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Գմաս. միավորը որոշվում է աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի չափանիշներին համապատասխան.

Աղյուսակ 1.
Մասնակցության աստիճանը (%)

Հատկացվող միավորը

90-ից բարձր
80-90
<80

2
1
0

Օրինակ 1. Եթե 32 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի
15 ժամ բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

⎛ 15 ⎞
⎜1 − ⎟ x 100% = (1 – 0,47) x 100% = 53 %: Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 0 միավոր:
⎝ 32 ⎠
Օրինակ 2. Եթե 64 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի
10 ժամ անհարգելի և 4 ժամ հարգելի բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

10 ⎞
⎛
⎜1 −
⎟ x 100% = (1 – 0,17) x 100% = 83%: Համա⎝ 64 − 4 ⎠

ձայն աղյուսակի` Գմաս. = 1 միավոր:

բ)

ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,

գ)

եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + ∑Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով7).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը
Միավորը
7

Գմաս.
2

Քընթ.1
4

Քընթ.2
4

Քեզր.
10

Գարդ.
20

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ գնահատման քայլը` առնվազն 0,5 է:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 3 և 4 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 8 միավոր,
ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 4 + 8 = 16 ։

Լաբորատոր աշխատանքի ձևեր ունեցող եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է
նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60% կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ պարագայում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական ամփոփագրում նրա անվան
դիմաց դրվում է «0» միավոր։
4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի
ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ
ստուգումների (գնահատումների) արդյունքներով։ Ընթացիկ ստուգման ձևն
ընտրում է դասընթացը կազմակերպող ամբիոնը։
5. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից)
ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը
(Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից` Գմաս., որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը կարող է վաստակել 4 միավոր։ Մասնակցության աստիճանը գնահատվում է համաձայն աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի,
բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ ստուգումների արդյունքներից (∑Սընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը
9 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
3.

Գարդ.= Գմաս. + ∑Սընթ.:
Ըստ այդմ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով8).

Աղյուսակ 3.

8

Գնահատման բաղադրամասը

Գմաս.

Սընթ 1

Սընթ 2

Գարդ.

Միավորը

2

9

9

20

Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ
գնահատման քայլն առնվազն 0,5 է:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 2 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 5 և 7 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 5 + 7 = 14 ։

6.

Գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակները կիրառվում են միայն մասնագիտական կրթամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) գնահատման համար: Հումանիտար ու սոցիալ-տնտեսագիտական և մաթեմատիկական ու բնագիտական կրթամասերի բաղկացուցիչ
դասընթացների գնահատումն իրականացվում է ավանդական եղանակով
(ստուգարք կամ 20 միավորանոց սանդղակով գնահատվող եզրափակիչ
քննություն): Պրակտիկաները գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Ավարտական աշխատանքը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով՝ 11.1. կետի
6-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին համապատասխան։
6.2.2. Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված բոլոր դասընթացները եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ են, որոնց գնահատման կառուցվածքը, սակայն, մի փոքր տարբերվում է բակալավրի կրթական ծրագրի դասընթացների
գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակից:
1. Դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության
հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։ Ընթացիկ
և եզրափակիչ քննությունների անցկացման ձևը դասընթացը կազմակերպող
ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի դեկանը:
2. Դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար
(կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
Գմաս. միավորը որոշվում է 6.2.1. կետում բակալավրի կրթական ծրագրի
համար նկարագրված եղանակով (ուսումնառության անհատական ժամանակացույցով սովորող ուսանողի՝ դասընթացի մասնակցության համար տրվող միավորների քանակը հաշվարկվում է նրա ինքնուրույն
աշխատանքի կատարողականի հիման վրա),
բ) ուսուցանվող նյութի՝ ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից՝ (∑Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,
գ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։
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Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + ∑Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ, մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված դասընթացն ունի
գնահատման հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները
(բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով).

Աղյուսակ 4.

3.

Գնահատման
բաղադրամասը

Գմաս.

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Միավորը

2

4

4

10

20

Գնահատման վերը նկարագրված եղանակը կիրառվում է միայն ուսումնական կառուցամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (բացի լրացական դասընթացներից) գնահատման համար: Հետազոտական կառուցամասի մոդուլները, այդ թվում նաև պրակտիկաները, գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Մագիստրոսական ատենախոսությունը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով` 11.2. կետի 7-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին
համապատասխան:

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը
1.

2.

3.

4.

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի բովանդակությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և
ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները
տրամադրվում են ուսանողներին նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում)։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցները կազմում են
ֆակուլտետները, և հաստատվում են ուսումնական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի կողմից։ Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն:
Ընթացիկ քննությունները և ստուգումներն անց են կացվում ուսումնառության կիսամյակի 7÷8-րդ և 15÷16-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 4-րդ
և 8-րդ շաբաթներում): Ընթացիկ քննությունների օրը ուսանողն ազատվում է
դասերից։ Ընթացիկ ստուգումներն անց են կացվում առարկայի` դասացուցակով հատկացված ժամերին կամ դասերից հետո՝ ֆակուլտետի դեկանի
որոշմամբ:
Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային քննաշրջաններում` 17÷20-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 9÷10-րդ շաբաթներում):
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5.
6.

7.

Քննության/ստուգման ավարտից հետո քննությունն ընդունած դասախոսը
քննական ամփոփագիրը նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ։
Բոլոր գրավոր քննությունները և ստուգումները գրանցվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի տետրերում, իսկ գրավոր աշխատանքի ավարտը վավերացվում է դեկանատի կնիքով։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգումների գնահատականը
հրապարակելու պահից ուսանողն իրավունք ունի այն գանգատարկելու
գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին,
իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, այնուհետև նաև ֆակուլտետի դեկանին:

6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը
1.

ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար
կիրառվում է գնահատականների 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 5.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

§Գերազանց¦

13-17

§Լավ¦

8-12

§Բավարար¦

0-7

§Անբավարար¦

0

§Չներկայացած¦

–

§Ստուգված¦
/§Չստուգված¦

Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական ամփոփագրում գնահատման արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ փակագծերում նշվում
է նաև համապատասխան գնահատականը (օրինակ` 18 (գերազ.)):
2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից ցածր արդյունարար
միավոր կամ գնահատվել է §Չստուգված¦, կրեդիտներ չեն տրվում: §Ստուգված¦ գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին վարկանիշային միավորներ9
չեն գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում ուսանողի միջին որակական
գնահատականի (ՄՈԳ) վրա:

9

Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
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6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

2.

3.

Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության
ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ԵՊՀ ֆակուլտետները յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակադեմիական տեղեկագիր10, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի
ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած
ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։
Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա
ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ
շրջանում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ տվյալ ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր փոփոխություններից։
Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ
տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները11`
−
−
−
−

4.

գումարային կրեդիտների քանակը,
գնահատված կրեդիտների քանակը,
վարկանիշային միավորները,
միջին որակական գնահատականը։

Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները
բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

5.

Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը
գնահատված է թվային միավորներով.
¶Î =

6.

∑ Îñ»¹Çï

։
i

Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) յուրաքանչյուր կրեդիտի համար ուսանողի
ստացած գնահատականների գումարն է, որը հաշվարկվում է որպես
առանձին դասընթացների (մոդուլների) գնահատված կրեդիտների և դրանց
արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումար.
ìØ =

∑ Îñ»¹Çï

i

×¶ ³ñ¹ i

,

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
10

Ակադեմիական տեղեկագրի օրինակները բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի համար
կցված են սույն կարգին (հավելվածներ 1 և 2):
11
Տե՛ս ակադեմիական տեղեկագրին կից օրինակը:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից գնահատվել է (վաստակել է) համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ
խմբից ուսանողի վաստակած վարկանիշային միավորը հավասար է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։

7.

Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները
գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում
է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà¶=

ìØ ։
¶Î

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված
միջին որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238 = 15,87 ` 20 հնարավորից:
15

8.

Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային
(հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված
ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

6.6. Ուսման առաջադիմությունը
1.
2.

Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են՝ առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ։
Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ ուսումնական միջին բեռնվածություն
(10% թույլատրելի շեղումով),
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր դասընթացների12 կրեդիտները։

3.

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում նշված պայմաններից որևէ մեկը, և ռեկտորատի կողմից
նրան թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական պարտքերի մարմանը (լուծարքին)։

4.

Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է
տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխան։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրի համար փորձաշրջանի տևողությունը համընկնում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի հետ, իսկ
մագիստրոսի ծրագրում ուսանողին կարող է տրվել նաև լրացուցիչ ժամանակ` դասընթացը կրկնելու համար։

12

Տե°ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետ։
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6.

7.

Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս այդ կարգավիճակից։ Հեռացված ուսանողի վերականգնումը կատարվում է նույն կիսամյակում՝ ուսումնառության նախորդ ընթացքում վաստակած բոլոր կրեդիտների պահպանմամբ:
Նույն ուսումնական բեռնվածությամբ ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում են (ուսանողական նպաստներ, պետական, ներբուհական և այլ տեսակի կրթաթոշակներ հատկացնելիս) նրանց
միջին որակական գնահատականներով։

7.

Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը

1.

Դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը որոշելիս հաշվի չեն
առնվում հարգելի պատճառներով բացակայության դեպքում բաց թողնված
դասաժամերը, եթե այն հավաստող սահմանված կարգի բժշկական տեղեկանքը կամ դիմումը ներկայացվում է հաճախումները վերսկսելուց հետո 2
աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.

Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն
այն դեպքում, եթե ուսանողը մինչև քննության օրը ներառյալ հիվանդության
մասին գրավոր իրազեկում է դեկանատ, իսկ հիվանդության վերաբերյալ
համապատասխան բժշկական տեղեկանքը ներկայացնում է մինչև բուժման
շրջանի ավարտին հաջորդող օրը ներառյալ։

3.

Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումների արդյունքների
վերահանձնում, այդ թվում նաև ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում, չի թույլատրվում։

4.

Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը չներկայացած
ուսանողը կարող է այն հանձնել հիվանդության շրջանի ավարտից հետո՝
հնգօրյա ժամկետում, դեկանատի կողմից հաստատված ժամանակացույցով:

5.

Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած ուսանողն
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում կարող է վերահանձնել այն:

6.

Սահմանվում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) երկու
շրջան, որոնց ընթացքում ստուգարքների և քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են դեկանի հրամանով։

7.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական
պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում բարձրացնում է իր արդյունարար
միավորը մինչև անցողիկ 8-ը`վերահանձնելով անհրաժեշտ քանակի ընթացիկ ստուգումներ:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 = 4, որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է մեկ
կամ երկու ընթացիկ ստուգումներ (ըստ անհրաժեշտության), սակայն նրա արդյունարար միավորը չի կարող գերազանցել անհրաժեշտ նվազագույնը` Գարդ. ≤ 8:

8.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ
քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր,
ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 + 3 = 7,
որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը
պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը`
սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ, իսկ արդյունարար գնահատականը փոխվում է եզրափակիչ քննության միավորների տարբերությամբ:
Օրինակ, եթե եզրափակիչ քննության 3 միավորը լուծարքում բարձրացվել է մինչև 5,
ապա Գարդ. = 7 + (5 - 3) = 9։

9.

Եթե մագիստրոսական ծրագրում դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորը գտնվում է 5÷7 միավորի տիրույթում, ապա թույլատրվում է դասընթացի վերահանձնում նախորդ կետում բերված պահանջներին համապատասխան, ընդ որում` նույն կիսամյակի ընթացքում ուսանողն ունի յուրաքանչյուր այդպիսի դասընթաց վերահանձնելու ընդամենը մեկ հնարավորություն՝ առաջին լուծարքային շրջանում։ 4 միավոր և ցածր արդյունք ցուցաբերած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողը պարտավոր է
կրկնել դասընթացը։
10. Քննաշրջանի ընթացքում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներից 3 և
ավելի պարտք ունեցող ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։
11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում միևնույն դասընթացից 2
անգամ անբավարար ստացած ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։
12. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակում 2 դասընթաց չհանձնած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողին հնարավորություն է տրվում կրկնել
դասընթացները հաջորդ աշնանային կիսամյակում՝ շարունակելով ուսումը։
2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ դասընթաց չհանձնած (0-4 միավոր վաստակած) ուսանողը ազատվում է համալսարանից։
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13. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են
ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման ընդհատման
հանգամանքից։
14. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր
պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն վերսկսող ուսանողի
կողմից կիսամյակն ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։

8.

Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Ուսումնառության առաջին կիսամյակի սկզբում մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողը ծրագրի ղեկավարից ստանում է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի ձևաթերթը, որտեղ նախապես լրացված են
ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի բաղկացուցիչ դասընթացները և գիտակրթական մոդուլները` բացառությամբ կամընտրական
դասընթացների:

2.

Անհատական ծրագրում տրվում է դասընթացների ընտրացանկն ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների` դրանց հատկացված կրեդիտների հետ
միասին։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողների ուսումնառության
անհատական ծրագրի ձևաթերթը բերված է հավելված 3-ում։

3.

Ուսման առաջին շաբաթում ուսանողն իր ուսումնական խորհրդատուի հետ
միասին լրացնում է կամընտրական դասընթացները ուսումնառության իր
անհատական ծրագրում, որն այնուհետև հաստատվում է ծրագրի ղեկավարի կողմից և ներկայացվում դեկանատ:

4.

Անհատական ծրագրում ներառված տվյալ կիսամյակի կամընտրական
դասընթացներին ուսանողների գրանցումն իրականացվում է համապատասխան ֆակուլտետում։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված լինեն
մինչև տվյալ կիսամյակի 2-րդ շաբաթվա վերջը։ Սահմանված վերջնաժամկետից հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի գրանցումները
դադարեցվում են։

5.

Հետագա կիսամյակների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, ուսանողը կարող է փոփոխություններ կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրի դասընթացների ընտրացանկում՝ նախապես ստանալով
ուսումնական խորհրդատուի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը։
Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը
բերված է հավելված 4-ում։

6.

Դասընթացի փոփոխությունը կարող է կատարվել նաև մագիստրոսական
ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման նախաձեռնությամբ, եթե տվյալ դասընթացում բավարար թվով մասնակիցներ չեն ընդգրկվել։
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7.

Անհատական ծրագրի փոփոխությունը ենթադրում է դասընթացի բացթողում, նոր դասընթացի ընտրություն (ավելացում) ընտրացանկում, որի իրականացման ընթացակարգը հետևյալն է.
−
ուսանողը կարող է բաց թողնել իր ընտրած դասընթացը ուսումնական
խորհրդատուի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը,
−
տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 4-րդ շաբաթվա վերջը բացթողումը
ձևակերպելու համար ուսանողը պետք է ստանա նաև դասընթացը վարող դասախոսի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը,
−
ուսանողն իր ընտրացանկում նոր դասընթաց կարող է ավելացնել
ուսումնական խորհրդատուի և դասընթացը վարող դասախոսի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը։
8. Նախորդող կրթական աստիճանի մասնագիտության փոփոխությամբ մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների համար ուսումնառության 1-ին շաբաթվա ընթացքում կարող են նշանակվել լրացական դասընթացներ։ Լրացական դասընթացներ նշանակելու հարցը համապատասխան
հարցազրույցից հետո առաջադրվում է մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի կողմից և համաձայնեցվում մասնագիտացնող ուսումնական ստորաբաժանման հետ։
9. Ուսանողը պատասխանատու է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի
ճշտության և ամբողջականության ապահովման համար։
10. Համալսարանն իրեն իրավունք է վերապահում հանել ցանկացած դասընթացի առաջադրումը տվյալ կիսամյակում, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ։

9.

Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարը կազմում և ուսանողներին է տրամադրում տվյալ կիսամյակի
հետազոտական աշխատանքների պլանը (ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսվող գիտակրթական մոդուլների կազմակերպման ժամանակացույցը)։
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսված գիտակրթական
մոդուլների կատարողականի ստուգման համար կիրառվում է ատեստավորում։ Գիտական սեմինարի, ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքի և պրակտիկաների ատեստավորումը կատարում է մագիստրանտի գիտական ղեկավարը, որը լրացված ատեստավորման թերթիկը անձամբ
հանձնում է դեկանատ։
Ուսումնառության 1-ին կիսամյակի ավարտին ծրագրի համապատասխան
հետազոտական մոդուլից ատեստավորում չստացած ուսանողին հնարավորություն է տրվում շարունակելու ուսումը 2-րդ կիսամյակում՝ այդ ընթաց-

2.

3.
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քում կատարելով չատեստավորված մոդուլով նախատեսված անավարտ
աշխատանքը։ 2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ հետազոտական մոդուլով
չատեստավորված ուսանողն ազատվում է համալսարանից։

10. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

2.

Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ
դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ կայքէջում տեղադրված
էլեկտրոնային տարբերակով), որը նաև կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց է։
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
ա) ընդհանուր տեղեկություն Համալսարանի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ներբուհական հիմնական կանոնները (հատկապես կրեդիտների կուտակման,
պաշտոնական ճանաչման և փոխանցման վերաբերյալ) և այլն,
բ)

տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
−

−

գ)

ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի
շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ավարտական
ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը
և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները`
արտահայտված կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի գիտելիքներով ու կարողություններով,
դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), անհրաժեշտ նախապայմանները, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները, դասավանդման լեզուն և այլն,
ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.
- նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման վարձերի
զեղչման և փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող
ուսանողական ծառայությունները, ուսանողներին հասանելի
ուսումնական/լաբորատոր ենթակառուցվածքները և այլն։
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11. Կրթական ծրագրերի եզրափակիչ ատեստավորումը
11.1. Բակալավրի ծրագիր
1.

Ուսանողի կողմից բակալավրի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է ավարտական աշխատանքի կատարումով և
պաշտպանությամբ և ծրագրի ավարտից հետո կազմակերպվող մասնագիտական ամփոփիչ քննությամբ, որը չի կրկնում կիսամյակային քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումները։

2.

Ավարտական աշխատանքի թեման և ղեկավարը ընտրվում և հաստատվում
են ավարտական ուստարվա առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում, իսկ աշխատանքը կատարվում է ավարտական ուստարվա ընթացքում։

3.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման համար
հատկացվում է ուսումնառության վերջին 4 շաբաթը, որոնց ընթացքում նախատեսվում է.
ա) աշխատանքի ներկայացումը մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) քննարկմանը։ Աշխատանքի հետ ներկայացվում է ղեկավարի կարծիքը, որը ներառում է կատարված աշխատանքի վերաբերյալ
դրական եզրակացություն։
բ)

Ավարտական աշխատանքի նախնական քննարկում մասնագիտացնող
ամբիոնում՝ աշխատանքի հեղինակի մասնակցությամբ։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում բակալավրի աստիճան հայցողը
պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և այն
ներկայացնել լրացուցիչ քննարկման։ Դրական եզրակացության դեպքում մասնագիտացնող ամբիոնի կողմից աշխատանքը երաշխավորվում է պաշտպանության:

գ)

Մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) կողմից աշխատանքը գրախոսության ուղարկելու կազմակերպում:

դ)

4.

Ավարտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և բակալավրի աստիճանի շնորհում։
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունը և մասնագիտական ամփոփիչ քննության անցկացումն իրականացվում են համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

5.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության և մասնագիտական ամփոփիչ քննության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված
20 միավորանոց սանդղակով։

6.

Ավարտական աշխատանքի գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ չափաքանակները.
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Աղյուսակ 6.
Թիվ

7.

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Ներկայացման որակը

6

2

Ձևակերպման որակը

6

3

Կատարման ինքնուրույնության աստիճանը

6

4

Արդիականությունը/նորույթը

2

Ընդամենը`

20

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից ավարտական աշխատանքի գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի
գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 5 ):

11.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

3.

Ուսանողի կողմից մագիստրոսի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է մագիստրոսական ատենախոսության կատարումով և պաշտպանությամբ։
Մագիստրոսական ատենախոսության գիտական ղեկավարի նշանակումը և
թեմայի հաստատումը իրականացվում է 1-ին կիսամյակում: Համապատասխան ընթացակարգը ներառում է.
−
ծրագրի ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների անցկացում, որոնց ընթացքում ճշգրտվում են մագիստրանտի հետազոտական հետաքրքրությունները, կազմակերպվում է հանդիպում տվյալ մագիստրոսական
ծրագրի ատենախոսությունների ղեկավարների հետ,
−

գիտական ղեկավարի հետ թեմայի ընտրության վերաբերյալ խորհրդատվությունների անցկացում,

−

մագիստրոսական ատենախոսության համաձայնեցված թեմաների և
գիտական ղեկավարների թեկնածությունների ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնի (միջամբիոնային հանձնախմբի) հաստատմանը, գիտական ղեկավարի նշանակումը և հրամանագրումը։

Մագիստրանտի կողմից գիտական ղեկավարի հետ համաձայնեցված ատենախոսական առաջարկի պատրաստում և ներկայացում ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) քննարկման և հաստատման համար, որն
իրականացվում է 2-րդ կիսամյակում։ Ատենախոսական առաջարկը պետք է
պարունակի թեմայի բնագավառում առկա իրադրության նկարագրությունը,
աշխատանքի նպատակը, ածանցյալ խնդիրների առաջադրումն ու սահմանումը, դրանց հավանական լուծումները, հետազոտական մեթոդները և
գրականության ցանկը։ Ատենախոսական աշխատանքի կատարումը շարունակվում է ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կիսամյակներում։
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4.

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության կազմակերպման
համար հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները, որոնց
ընթացքում նախատեսվում է.
ա) ատենախոսության ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման քննարկմանը պաշտպանությունից 4 շաբաթ առաջ։ Ատենախոսության հետ ներկայացվում է գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը պետք է ներառի կատարված աշխատանքի վերաբերյալ դրական եզրակացություն,
բ)

ատենախոսության նախնական քննարկում մասնագիտացնող ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի, մագիստրանտի գիտական ղեկավարի և մագիստրանտի
պարտադիր մասնակցությամբ մեկ շաբաթյա ժամկետում։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում մագիստրոսի աստիճան հայցողը պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը
և լրացուցիչ քննարկման ներկայացնել այն։ Լրացուցիչ քննարկման արդյունքում դրական եզրակացության դեպքում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից ատենախոսությունը երաշխավորվում է պաշտպանության,

գ)

մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից աշխատանքի արտաքին գրախոսության կազմակերպում, որի արդյունքում ոչ ուշ, քան պաշտպանությունից 3 օր առաջ
մասնագիտացնող ամբիոնին (միջամբիոնային հանձնախմբին) է ներկայացվում ատենախոսության վերաբերյալ գրախոսականը,

դ)

մագիստրոսական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և մագիստրոսի աստիճանի շնորհում։

5.

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությունն իրականացվում
է համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

6.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով։

7.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատման ընդհանուր որակական
չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ
չափաքանակները.

Աղյուսակ 7.
Թիվ

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Արդիականությունը/նորույթը

6

2

Ինքնուրույնության աստիճանը

6

3

Ձևակերպման որակը

4

4

Ներկայացման որակը

4

Ընդամենը`

20

– 29 –

8.

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 6 ):

12. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

2.

3.

4.

Այլ բուհերից ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր կրեդիտները փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի կամ
ուսումնառության որոշակի շրջանների (կիսամյակ, ուստարի) տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ` ECTS կրեդիտների փոխանցման կանոնների
պահպանմամբ։
Այլ կրթական ծրագրից ԵՊՀ կրթական ծրագիր կրեդիտներ կարող են փոխանցվել, եթե դրանց բովանդակությունները միանման են, կամ առկա են
բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները համարժեք են։
Այլ բուհում ԵՊՀ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի (կիսամյակ,
ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի,
ԵՊՀ-ի և ընդունող բուհի միջև։
Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման
գործընթացների կազմակերպման համար ԵՊՀ-ն նշանակում է ECTS-ի բուհական համակարգող, որի գործունեության հիմնական ոլորտները և պարտականությունների շրջանակները կանոնակարգվում են առանձին կարգով։

13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը
1.

2.

3.

Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթացում
օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետները կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների (կուրատորների) ծառայություն, որում ընդգրկում են
մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ։
Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական
խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` ելնելով տարբեր
կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների թվի և ֆակուլտետի դասախոսական ներուժի համադրումից։
Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և
հսկում իրեն ամրագրված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց
ուսումնառության ողջ շրջանում։
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4.

Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը,
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ
նրանց համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական
խորհրդատվություններ, օգնում դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական ծրագրերի կազմման գործընթացներում։

14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`
−
ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և
խստորեն հետևել դրա պահանջներին,
−
կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար
սահմանված պահանջները,
−
կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին։

2.

Ուսանողն իրավունք ունի`
−

−

−
−
−

−

ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար Համալսարանի կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի պահանջներին համապատասխան,
միջբուհական փոխանակման և (կամ) ակադեմիական շարժունության
ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ
Կառավարության սահմանած կարգի,
ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու
ուսումնառությունը ԵՊՀ-ում՝ համաձայն գործող կարգի,
հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի
չավարտված մասի համար,
բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ
միասին անվճար ստանալու ՀՀ Կառավարության որոշմամբ հաստատված համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված` երկու լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն:

15. Եզրափակիչ դրույթներ
Սույն կարգը գործողության մեջ է 2011/12 ուստարվանից` ԵՊՀ բակալավրի
և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված բոլոր ուսանողների ուսումնառությունը կազմակերպելու համար։
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Իրավագիտության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով
կազմակերպում է ուսուցում «Իրավագիտություն» մասնագիտության
գծով:

1.

Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը

Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներ։ Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը բերված է ստորև.
Կրեդիտներ

Դասընթացմոդուլների քանակը

38

15

պարտադիր

36

13

կամընտրական

2

2

8

5

պարտադիր

6

3

կամընտրական

2

2

Ընդհանուր մասնագիտական

158

38

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ

10

5

Կրթական այլ մոդուլներ

26

5

240

64

Կրթամաս
Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալտնտեսագիտական

Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը ծրագրում ըստ
ուսումնական տարիների սահմանափակված է հետևյալ չափաքանակներով.
1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

30/32 ժամ*

32/30 ժամ*

26 ժամ

26 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողությունը,
որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցման, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանի համար։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն
(10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 240 կրեդիտի։
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1.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ)
կրթամասը ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլդասընթացները.

Թվանիշ

1401/B01
1703/B01
1106/B01
1602/B01
1608/B01
1605/B01

1401/B02
1703/B02
1106/B02
1001/B01
1602/B02
1608/B02
1605/B02
1602/B03
1604/B03
1608/B03
1703/B03

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)13

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Հայոց լեզու և
գրականություն-1

2

32 (8/24/0)

1

ստուգարք

Ռուսաց լեզու-1

4

64 (0/64/0)

1

ստուգարք

Հայոց
պատմության
հիմնահարցեր-1

2

32 (24/8/0)

1

ստուգարք

Օտար լեզու-114

4

64 (0/64/0)

1

ստուգարք

Հայոց լեզու և
գրականություն-2

2

32 (8/24/0)

2

քննություն

Ռուսաց լեզու-2

4

64 (0/64/0)

2

ստուգարք

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2

32 (24/8/0)

2

քննություն

Տնտեսագիտություն

2

32 (32/0/0)

2

ստուգարք

Օտար լեզու-2

4

64 (0/64/0)

2

ստուգարք

Լրացուցիչ
լեզվական
դասընթաց
(Ռուսաց լեզու-3 կամ
Օտար լեզու-3)

4

64 (0/64/0)

3

քննություն

Մոդուլ-դասընթաց

13

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
14

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
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1301/B01

Փիլիսոփայության
հիմունքներ

4

64 (48/16/0)

3

քննություն

1307/B46

Իրավաբանական
հոգեբանություն

2

32(32/0/0)

4

ստուգարք

0001/B01

Ֆիզդաստիարակություն

–

128 (0/128/0)

1,2,3,4

ստուգարք

ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ
ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար
ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ
հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երկուսը.
Թվանիշ
1107/B01
2101/B01

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Մշակութաբանություն
Կրոնների
պատմություն

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

ստուգարք

32 (32/0/0)
2

Գնահատման ձևը

2

ստուգարք

1.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական (ԸՄԲ) կրթամասը
նույնպես ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացներ
ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները.
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

2301/B01

Համակարգչից օգտվելու հմտություններ

2

32 (8/24/0)

0002/B01

Քաղաքացիական
պաշտպանություն և
արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1

ստուգարք
ստուգարք

4
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64 (32/32/0)

6

ԸՄԲ կամընտրական դասընթացներ
ԸՄԲ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու
մեկը.
0103/B01

Մաթեմատիկայի
հիմունքներ

0604/B01

Բնագիտության
ժամանակակից
կոնցեպցիաներ

ստուգարք
2

32 (32/0/0)

2

ստուգարք

1.3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) կրթամասը նպատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականացնելու գործառույթի կատարմանը։ Դրա բովանդակությունը, դասընթացների կազմը
և դրանց կրեդիտատարությունը «Իրավագիտություն» մասնագիտության համար
բերված են ստորև.
Թվանիշ
1301/B01
1901/B02
1901/B03

1901/B09

1902/B08

1903/B05
1901/B04

1901/B10

Մոդուլ-դասընթաց
Տրամաբանություն
Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն
Պետության և իրավունքի տեսություն-1
Արտասահմանյան
երկրների պետության և
իրավունքի պատմություն-1
Հայաստանի
Հանրապետության
արդարադատության
համակարգը
Հռոմեական մասնավոր
իրավունքի հիմունքներ
Պետության և իրավունքի տեսություն-2
Արտասահմանյան
երկրների պետության և
իրավունքի ատմություն-2

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (32/0/0)

1

ընթացիկ
ստուգումներ

5

64(40/24/0)

1
քննություն

4

64(40/24/0)

1

5

32(16/16/0)

1

ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

5

64(40/24/0)

2
քննություն

2

32(24/8/0)

2

5

64(32/32/0)

2

2

64(32/32/0)

2

ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
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1905/B01

ՀՀ սահմանադրական իրավունք-1

1905/B05 Ֆինանսական իրավունք
1904/B01 Քրեական իրավունք-1

4

64(40/8/16)

3

ընթացիկ
ստուգումներ

2

32(16/8/8)

3

քննություն

7

96(48/24/24)

3

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

1903/B01

Քաղաքացիական իրավունք-1

5

64(40/16/8)

3

1905/B04

Վարչական իրավունք

6

96(48/24/24)

3

քննություն

ՀՀ մունիցիպալ
իրավունք
ՀՀ սահմանադրական ի1905/B02
րավունք-2
Աշխատանքային իրա1907/B03
վունք

2

32(16/16/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

5

64(40/8/16)

4

4

64(32/24/8)

4

1904/B02 Քրեական իրավունք-2

5

64(40/16/8)

4

6

96(48/24/24)

4

2

32(24/8/0)

4

2

32(24/8/0)

4

2

32(24/8/0)

4

5

64(40/16/8)

5

Քրեական դատավարություն-1
Քաղաքացիական իրավունք-3
Քաղաքացիական դատավարություն-1

4

64(40/16/8)

5

6

64(40/16/8)

5

4

64(40/16/8)

5

Հողային իրավունք

2

32(24/8/0)

5

Արտասահմանյան
երկրների սահմ.
իրավունք
Քրեակատարողական
իրավունք

5

64/40/24/0

5

3

32(24/8/0)

5

1904/B04 Քրեական իրավունք-4

4

64(40/16/8)

6

5

64(40/16/8)

6

4

64(40/16/8)

6

1905/B03

1903/B02
1904/B06

Քաղաքացիական իրավունք-2
Դատական հոգեբուժություն

1904/B07

Դատական բժշկություն

1905/B07

Մարդու իրավունքների
հիմունքներ

1904/B03 Քրեական իրավունք-3
1902/B01
1903/B03
1907/B01
1907/B04
1905/B06
1904/B08

1902/B02
1903/B04

Քրեական դատավարություն-2
Քաղաքացիական իրավունք -4

քննություն
քննություն
քննություն
քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն
քննություն
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քննություն
քննություն
քննություն
քննություն

1907/B02

Քաղաքացիական դատավարություն-2

1906/B02 Եվրոպական իրավունք

5

64(40/16/8)

6

3

32(24/8/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

1902/B04

Կրիմինալիստիկա

7

96(40/32/24)

7

Քաղաքական և իրավական ուսմունքների
պատմություն

5

64(40/24/0)

7

1901/B07
1906/B01

Միջազգային իրավունք

7

96(64/32/0)

7

1907/B05

ՀՀ էկոլոգիական
իրավունք

4

64(40/24/0)

7

3

32(24/8/0)

7

քննություն

քննություն

1903/B06 Ընտանեկան իրավունք

քննություն
քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ

Ծրագրի մասնագիտական հատվածում նախատեսված է նաև 2-ական կրեդիտ աշխատածավալով կուրսային 2 աշխատանքների կատարում, որոնց արդյունքների ստուգումը իրականացվում է տարբերակված գնահատման եղանակով
(թվանշանով)։

1.4. Հատուկ մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրում հատուկ մասնագիտական (ՀՄԴ) կրթամասի առկայությունը պայմանավորված է տվյալ մասնագիտության որոշ ոլորտների առավել
խորը ուսուցմամբ, որը բխում է ծրագրի նպատակներից և խնդիրներից։ ՀՄԴ կրթամասով նախատեսվող ուսումնական աշխատածավալը կազմում է 10 կրեդիտ։
§Սահմանադրաիրավական¦ մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1905/B08

Վարչական պատասխանատվ. ՀՀ-ում

1905/B09

Ընտրական իրավունք

1905/B17

Մարդու իրավունքների
վարչաիրավական
պաշտպանությունը ՀՀում

1901/B08

Պետության և
իրավունքի տես. պրոբլ.

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

2

32(24/8/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

2

32(24/8/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

2

32(24/8/0)

6
ընթացիկ
ստուգումներ

2
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32(24/8/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

1905/B11

Ծառայողական
իրավունք

2

32(24/8/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

Գնահատման
ձևը

§Քաղաքացիաիրավական¦ մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1903/B08

Արտասահմանյան
երկրների առևտրային
և քաղաքացիական
իրավունք

1903/B07

Արժեթղթերը քաղ.
իրավունքում

1907/B07

Վարչական
դատավարություն
Միջազգային մասնավոր իրավունք

1903/B09
1907/B06

Մաքսային իրավունք

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

2

32(24/8/0)

5
ընթացիկ
ստուգումներ

2

32(24/8/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

2

32(8/0/24)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

2

32(24/8/0)

7

2

32(24/8/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

§Քրեաիրավական¦ մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1904/B09

Իրավական
վիճակագրություն

1902/B05

Դատախազությունը ՀՀում

1902/B13

Քրեադատավարական
էթիկա

1904/B10

Կրիմինոլոգիա

1902/B14

Քրեական դատավարության արդի
հիմնախնդիրները

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

2

32(24/8/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

2

32(24/8/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

2

32(24/8/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

2

32(24/8/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

2

32(24/8/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

§Միջազգային իրավական¦ մասնագիտացում
Թվանիշ

1903/B10

Մոդուլ-դասընթաց
Միջազգային
իրավական
կարգավորման

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

2

32(24/8/0)

5
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Գնահատման
ձևը
ընթացիկ
ստուգումներ

հիմնախնդիրներ

1906/B03

1906/B06
1906/B04
1903/B09

Միջազգային
կազմակերպ. իրավունք
Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի պրակտիկան
Միջազգային պայմանագրերի իրավունք
Միջազգային
մասնավոր իրավունք

2

32(24/8/0)

6

2

32(24/8/0)

6

2

32(24/8/0)

7

2

32(24/8/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

1.5. Կրթական այլ մոդուլներ
Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային
արժեքով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները.
Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

2

4

2
6

6.
8

4

8

12

8

Կուրսային աշխատանք
Կուրսային աշխատանք

Պրակտիկա (արտադրական)
Ամփոփիչ ավարտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

Կիսամյակ
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Գնահատման
ձևը

քննություն
քննություն
ստուգարք
քննություն
քննություն

Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է իրավագիտության ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես
նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է ամփոփ
տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների ուսումնական
ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` արտահայտված ելքային կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի կարողություններով, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։
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2. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ
2.1. Պարտադիր դասընթացներ
1401/B01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական
և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների վերացմանը, ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային
առանձնահատկությունները.
2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը,
կկարողանա
գրական
հայերենով
շարադրել
մտքերը,
կկարողանա
գործնականում կիրառել լեզվաոճական հնարները.
3. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի
ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։
Բովանդակությունը.

Թեմա 1. Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի մասին։ Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում։ Թեմա 2. Հնչյունաբանություն. հայերենի հնչյունական համակարգը։ Թեմա 3. Շեշտ, վանկ, տողադարձ.
հնչյունափոխություն։ Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները։ Թեմա 4. Բառագիտություն. բառերի ձևիմաստային խմբերը։ Թեմա 6. Բառապաշար. դասակարգման սկզբունքները. մասնագիտական բառապաշար. տերմիններ։ Հայերենի
բառակազմական միջոցները։ Թեմա 7. Հայերենի գործառական ոճերը։ Թեմա 8. 5րդ դարի հայ պատմագրությունը: Թեմա 9. Հայ հին և միջնադարյան քնարերգությունը: Գրական երկերի վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրության
դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1401/B02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական ոճագիտության հիմնական հասկացությունները, ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
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Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները.
2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, կկարողանա գործնականում կիրառել ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները.
կկարողանա վարել երկխոսություն և բանավեճ.
3. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի
ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը։ Թեմա 2. Ժամանակակից հայերենի թեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 3. Ժամանակակից հայերենի չթեքվող
խոսքի մասերը։ Թեմա 4. Շարահյուսություն. կապակցման միջոցներ և եղանակներ։
Թեմա 5. Պարզ նախադասություն։ Թեմա 6. Բարդ նախադասություն. փոխակերպում և դերբայական դարձված։ Թեմա 7. Ուղղակի և անուղղակի խոսք։ Թեմա 8.
Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 9. Ձևաբանական և շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 10. Ճարտասանական հմտություններ. բանավեճի
արվեստ. երկխոսության վարում և կառավարում։ Թեմա 11. Հայ նոր գրականության
սկզբնավորումը: 19-20-րդ դարերի հայ գրականությունը: Թեմա 12. Հայ նորագույն
գրականություն: Գրական երկերի վերլուծություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության
դրական արդյունքի դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից
յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր: Առաջին երկու հարցերը հայոց լեզվին
վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ գրականությանը վերաբերող
հարց, չորրորդը` գործնական առաջադրանք:

1704/B01. Ռուսաց լեզու-1 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց լեզվի
համակարգին, ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման
ունակությունները` հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը,
3. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
4. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և
ճանաչողական բնույթի տեքստեր:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը: Թեմա 2. Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի մասին, բառային միավորների հարաբերակցության ձևերը. Թեմա 3. Ձևաբանություն. ձևաբանության հիմնական միավորները /բառ, ձևույթ/, խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց քերականական
կարգերը: Թեմա 4. Շարահյուսություն. Շարահյուսական միավորները /բառակապակցություն, պարզ նախադասություն/, նախադասության գլխավոր անդամները, նախադասության տեսակներն ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցման ուղղվածության:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
1704/B02. Ռուսաց լեզու-2 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ռուսաց լեզվով բանավոր և գրավոր
խոսքի կառուցման ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տիրապետումը`
հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռոõսաց լեզվի ոõղղագրության հիմնական սկզբունքները և
կանոնները,
2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինաÛÇÝ համակարգին,
3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական
կառուցվածքներին,
4. կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև ներկայացնել
նրա բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ,
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բառագիտություն. դարձվածներ և դարձվածների դասակարգումը:
Թեմա 2. Ձևաբանություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը: Բառակազմություն. բառի ձևականական կազմը: Թեմա 3. Շարահյուսություն. միակազմ
նախադասություն, միակազմ նախադասության դասակարգումը: Բարդ նախադասություն, բարդ նախադասությ³Ý դասակարգումը: Թեմա 4. Ուղղագրություն.
ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները: Թեմա 5. Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը. տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքները:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
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1704/B03. Ռուսաց լեզու-3 (լրացուցիչ) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3- րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` զարգացնելով ուսանողի ռուսաց լեզվի հմտությունները, ապահովել նրա տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ
օգտվելը մասնագիտական գրականությունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանային համակարգին,
2. կկարողանա մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստեր
3. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական
թեմայով,
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմաներով
5. կկարողանա թարգմանել տարբեր բարդության մասնագիտական տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ոճաբանություն. լեզվի գիտական ոճ, գիտական ոճին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքներ, գիտական կապակցված տեքստի կառուցման
միջոցներ` բառային, ձևաբանական և շարահյուսական: Թեմա 2. Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3. Մասնագիտական տեքստի թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության տեսության հիմնական խնդիրներ. Թեմա 4. Գիտական զեկույցների և մասնագիտական ռեֆերատների կառուցման հիմնական սկզբունքներ:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց. 1-ին և 2-րդ հարցերը` 6-ական միավոր, 3-րդ հարցը
/մասնագիտական տեքստի թարգմանություն հայերենից ռուսերեն/` 8 միավոր:
1602/B01. Անգլերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն
(Professional English) հումանիտար և սոց. գիտություննների ֆակուլտետներում,
(ուսանողները հանձնել են անգլերեն լեզվի ընդունելության քննություն), ինչպես
նաև ընդհանուր անգլերեն (General English) տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում, որտեղ (ուսանողները չեն հանձնել անգլերեն լեզվի ընդունելության քննություն):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կտիրապետի անգլերենի քերականության հիմնական դրույթներին և բառային ֆոնդին,
2. կծանոթանա մասնագիտական անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի
հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Անգլերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների
ձևավորում: Թեմա 2. Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և
աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3. Հիմնական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:
1602/B02. Անգլերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն
(Professional English) հումանիտար և սոց.գիտություների ֆակուլտետներում, ինչպես նաև տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում ըստ անցումային
ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների և պահանջների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն ուսումնասիրել անգլերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին
առնչվող գրականությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և կիրառելու ունակության զարգացում: Թեմա 2. Մասնագիտական տեքստի հիմնական
բովանդակության ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3. Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:
1602/B03. Անգլերեն լեզու -3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3 –ñ¹ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել նեղ մասնագիտական անգլերեն (Professional English) յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առարկայական բովանդակության տիրույթում:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական
մասնագիտական բառապաշարին և տերմիններին,
2. կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական ոլորտին
առնչվող թեմաների շուրջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2. Մասնագիտական քննարկում կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը մասնագիտական թեմայով: Երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական տեքստը: Երրորդ առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:
1604/B01. Գերմաներեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական
գիտելիքները գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և բառագիտության բնագավառներում և այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք` լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնա-հատկությունները,
2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ
նվազագույն բառապաշարին,
3. կյուրացնի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական նյութը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական
և բաղաձայնական համակարգերը: Թեմա 2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական և քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման տիպերը:
Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Համեմատության աստիճանների
կարգ: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: Թեմա 3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և
շրջուն շարադասություն: Թեմա 4. Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները` «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ
հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
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Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1604/B02. Գերմաներեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին
փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական
այն կառույցները, որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում,
2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը վերաբերում է մասնագիտական ոլորտին,
3.կարողանա վարել երկխոսություններ, կկատարի համապատասխան տեքստերի վերարտադրություն և կգրի փոխադրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության հիմնված տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Թեմա 2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր: Անցողական և անանցողական, երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Թեմա 3. Նախադասությունների դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: Միավորյալ նախադասություններ: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Թեմա 4. Թեմատիկ
բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1604/B03. Գերմաներեն լեզու-3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները գերմաներեն լեզվից և ապահովել անհրաժեշտ գիտելիքներ համապատասխան մասնագիտական գործունեության համար:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կկարողանա կարդալ, ընկալել, վերարտադրել և թարգմանել ինչպես ընդհանուր հաղորդակցական նշանակության, այնպես էլ նեղ մասնագիտական բնույթի
տեքստեր: Այստեղ նկատի է առնվում նաև ուսանողի հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը` երկխոսությունների, պատումների և հարցադրումների նյութի վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Թեմա 2. Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական
կառույցները: Թեմա 3. Բայական և անվանական ստորոգյալի տարբեր տեսակները: Պատճառի, նպատակի, պայմանի պարագաների արտահայտության միջոցները: Ընդարձակ հատկացուցիչ: Բարդ ստորադասական նախադասությունների
բոլոր տեսակները: Ուղղակի և անուղղակի խոսք պարունակող նախադասություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը մասնագիտական թեմայով, երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական տեքստը, երրորդ առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:
1608/B01. Ֆրանսերեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն (Français
professionnel) հումանիտար և սոց. գիտություննների ֆակուլտետներում, (ուսանողները հանձնել են ֆրանսերեն լեզվի ընդունելության քննություն), ինչպես նաև
ընդհանուր ֆրանսերեն (Français général) տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում, որտեղ ուսանողները չեն հանձնել ֆրանսերեն լեզվից ընդունելության քննություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ֆրանսերենի քերականության հիմնական դրույթներին և բառային ֆոնդին,
2. կծանոթանա մասնագիտական ֆրանսերենի գրավոր և բանավոր խոսքի
հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտություննե-

– 50 –

րի ձևավորում: Թեմա 2. Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր
և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3. Հիմնական տերմինների
ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1608/B02. Ֆրանսերեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն (Français
professionnel) հումանիտար և սոց. գիտություների ֆակուլտետներում, ինչպես
նաև տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում ըստ անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների և պահանջների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն ուսումնասիրել ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին առնչվող գրականությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և կիրառելու ունակության զարգացում: Թեմա 2. Մասնագիտական տեքստի հիմնական
բովանդակության ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3. Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1608/B03. Ֆրանսերեն լեզու-3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացվաց ուսուցանել նեղ մասնագիտական
ֆրանսերեն (Français professionnel) յուրաքանչյուր ֆակուլտեի առարկայական
բովանդակության տիրույթում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական
մասնագիտական բառապաշարին և տերմիններին,
2. կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական ոլորտին
առնչվող թեմաների շուրջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2. Մասնագիտական քննարկում կատարելու հմտությունների ուսուցում:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը մասնագիտական թեմայով, երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական տեքստը, երրորդ առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:
1106/B01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին հայոց պատմության հին շրջանին և միջնադարի պատմությանը, Հայկական
լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադարյան պատմության և նրա հերոսական անցյալի նկատմամբ` շեշտը դնելով հայոց
պետականության պատմության ըստ ամենայնի լուսաբանման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմության հին ու միջին շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին,
3. յուրացրած կլինի հայոց պետականությունների պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Թեմա 1. Հայաստանը հնագույն
շրջանում: Թեմա 2. Հայաստանի հին շրջանի պատմությունը. Ուրատու, Երվանդունիների թագավորությունը: Արտաշեսյանների թագավորությունը: Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դ: Թեմա 3. Հայաստանը վաղ
միջնադարում: Թեմա 4. Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա 5. Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1106//B02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին մատուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային-ազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմության վերլուծության վրա:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
2. կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևորագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությանը և դասեր քաղել անցյալի սխալներից,
3. կկարողանա գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային,
հատկապես կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 17-18-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2. Հայ ազգային-ազատագրական զինված պայքարի
փուլը (1870-ական թթ.- 20-րդ սկիզբ): Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3. Պանթուրքիզմը՝ պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ եղեռնը: Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4. Հայաստանի Հանրապետությունը 19181920թթ.։ Թեմա 5. Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6. Հայաստանի
երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
7, 7, 6 միավոր արժեքով:
1307/B46. Իրավաբանական հոգեբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32)
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել իրավաբանական հոգեբանության տեսամեթոդական հիմունքներին, իրավաբանական հոգեբանության բաժիններին և ուղղություններին, քրեական դատավարության, դատական
փորձաքննության, փաստաբանական գործունեության հոգեբանական հիմնախնդիրներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իրավաբանական հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, իրավաբանական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները,
2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական գործունեության մեջ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Իրավաբանական հոգեբանության ընդհանուր հիմունքներ։ Թեմա 2.
Իրավաբանական հոգեբանության հետազոտական մեթոդները, հոգեբանական
փորձաքննություն։ Թեմա 3. Բարոյազանց և իրավազանց վարքի պատճառակա-
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նության հոգեբանություն։ Թեմա 4. Հոգեվիճակների դրսևորման օրինաչափությունները։ Հույզեր, զգացմունքներ, սթրես, դիսթրես, աֆեկտ։ Թեմա 5. Քրեական
հոգեբանություն։ Թեմա 6. Քրեադատավարական գործունեության հոգեբանություն։ Թեմա 7. Դատական գործունեության հոգեբանություն։ Թեմա 8. Դատահոգեբանական փորձաքննություն։ Թեմա 9. Փաստաբանական գործունեության հոգեբանություն։ Թեմա 10. Քրեակատարողական հոգեբանություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1001/B06. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսանողներին տալ անհրաշեշտ գիտելիքներ մարդկանց բարեկեցության
բնույթի և պատճառների, շուկայական տնտեսության զարգացման օրինաչափությունների, հիմնախնդիրների, դրանց հնարավոր լուծումների, ինչպես նաև
ձեռնարկատիրական գործունեության մասին, ինչը կնպաստի նաև ռացիոնալ
տնտեսական վարքագծի ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. յուրացրած կլինի տնտեսագիտության հիմունքները,
2. պատկերացում կունենա տնտեսության շուկայական համակարգի կենսագործունեության, հիմնական հասկացությունների, զարգացման օրինաչափությունների և ձեռնարկարություն ծավալելու պայմանների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրները. Տնտեսագիտության առարկան: Թեմա 2. Տնտեսության շուկայական համակարգը. եկամտի և
արդյունքի շրջապտույտը: Թեմա 3. Անհատական շուկաների վերլուծությունը,
պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 4. Սպառողի վարքի տեսություն: Թեմա 5. Արտադրության ծախքերը: Թեմա 6. Շուկայի կառուցվածքը և գնի ու արտադրության ծավալի որոշումը: Թեմա 7. Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների
տիպերը և տեսակները: Թեմա 8. Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 9.
Մակրոտնտեսական կայունությունը և տատանումները: Թեմա 10. Փողը և բանկային համակարգը. դրամավարկային քաղաքականությունը: Թեմա 11. Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 12. Միջազգային տնտեսական գործակցությունը:
Ստուգարքի անցկացման կարգը.
Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական
աշխատանք, որոնցից դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած:
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Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում 4 հարց պարունակող հարցատոմսերով:
1301/B01, 1302/B01. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 սեմինար պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական մեկնաբանությունների միջոցով աջակցել ուսանողի համակարգված աշխարհայացքի, քաղաքակրթական զարգացումների արդի միտումների և այդ համատեքստում ազգային
մրցունակ համակարգի մասին մասնագիտական պատկերացումների ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփայական հայեցակարգերի ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը,
3. կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի քաղաքակրթական, քաղաքական մշակութային և մարդաբանական պատկերացումների, տեխնածին քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան և գործառույթները: Թեմա 2. Քաղաքակրթության զարգացման
պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա 3. Կեցության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատ-կությունները: Թեմա 4. Հոգեկանի
ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5, Աշխարհի ճանաչողության հիմնահարցը: Թեմա
6. Մարդու փիլիսոփայական ըմբռնումը: Փիլիսոփայական մարդաբանություն:
Թեմա 7. Հասարակության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության իմաստը:
Թեմա 8. Սոցիալական կյանքի հիմնական ոլորտները: Թեմա 9. Հասարակության
հոգևոր կյանքը: Հոգևոր մշակույթ և քաղաքակրթություն: Թեմա 10. Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկավում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 5 միավոր:
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Կամընտրական դասընթացներ
1107/B01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութաբանության առարկայի և մշակույթ հասկացության վերաբերյալ, արմատավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների,
գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ ուշադրություն դարձնել հայ
և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. hամապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների մասին,
2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափություններին,
3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ մշակույթների
պատմական զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
«Մշակույթ» հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և
զարգացման վերաբերյալ տեսությունները: Թեմա 2. Մշակույթի կառուցվածքը,
բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային գործընթացներ: Թեմա 3. Մշակույթը «անհատ», «բնություն», «հասարակություն», «էթնոս»,
«քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Թեմա 4. Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 5. Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալիզացիայի խնդիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
2101/B01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ
ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ ուղղությունների, դրանց դավանաբանական ու պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերի, արդի
կրոնական ներփակ հոսանքների ու դենոմինացիաների վերաբերյալ:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա` ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ դավանաբանական, պաշտամունքային, տոնածիսական առանձնահատկություններ ունեն
դրանք, ինչպես նաև Հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և տոնածիսական համակարգը,
2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու
միտումները,
3. կկարողանա կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների տարբերակում և քննական արժևորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2. Ժամանակակից կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա 3. Բուդդայականություն, իսլամ. դավանանքը, պաշտամունքը, հիմնական ուղղությունները:
Թեմա 4. Քրիստոնեություն: Դավանաբանությունը և պաշտամունքը: Աստվածաշունչ: Թեմա 5. Արդի կրոնական միավորումներն ու համայնքները: Թեմա 6.
Քրիստոնեությունը Հայաստանում I-IV դարերում: Թեմա 7. Հայ Առաքելական եկեղեցին V-IX դարերում: Թեմա 8. Հայ Առաքելական եկեղեցին X-XIV դարերում:
Թեմա 9. Հայ Առաքելական եկեղեցին XV-XVIII դարերում: Թեմա 10. Հայ Առաքելական եկեղեցին XIX-XX դարերում:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:

3. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ
2301/B01. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման
մասին, ինչպես նաև ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ
մասնագիտության մեջ գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ
կատարելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի հիմնական
սկզբունքները,
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2. կիմանա, թե ինչ է օպերացիոն համակարգը, բազմախնդրայնությունը, որոնք են տեքստային և գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների սկզբունքների տարբերությունը, Windows օպերացիոն համակարգի և Word, Excel,
PowerPoint ծրագրերի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային, ավարտական աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար
սլայդների պատրաստում և այլն)։
Բովանդակությունը.
Թեմա1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները: Օպերացիոն համակարգի հասկացություն և բազմախնդրայնության գաղափար: Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2. Microsoft Word փաստաթղթի ստեղծում և ձևավորում: Թեմա 3. Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակներ: Թեմա 4.
Microsoft PowerPoint ներկայացման ստեղծում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում են հանձնարարություններ, որոնք հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա:
0002/B01. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության առաջին բուժօգնություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում (երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում և այլն) և պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին, նաև փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը: Ինչպես նաև էքստրեմալ պայմաններում (երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն,
վնասվածքներ) մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա ստեղծված ԱԻ-ում և
պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնել պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները, ինչպես նաև էքստրեմալ պայմաններում (երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ) մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2. ԱԻները, նրանց բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա 3. Բնակչության գործողությունները ահաբեկչությունների և նրանց սպառնալիքի ժամա-
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նակ: Թեմա 4. Հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցների բնութագրերը, նրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները: Թեմա 5. Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի ժամանակ:
Թեմա 6. ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ բնակչության բարոյահոգեբանական
պատրաստվածության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7. Փրկարարական
աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ, տեղեկատվության կազմակերպումը: Թեմա 8. Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական
օգնությունն ԱԻ-ում: Թեմա 9. Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻ-ների պայմաններում: Թեմա 10. Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ: Թեմա 11. Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻ-ում: Թեմա
12. Վնասվածքներ և սուր վիրաբուժական հիվանդություններ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:

3.2. Կամընտրական դասընթացներ
0104/B01. Մաթեմատիկայի հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկայի հիմունքներին' որպես ընդհանուր մշակույթի բաղկացուցիչ մաս, ձևավորել վերացական մտածողություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա մաթեմատիկայի պատմությանը,
2. կհասկանա մաթեմատիկական մտածողության իմաստը,
3. կկարողանա լուծել պարզագույն կիրառական խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մաթեմատիկա առարկան և մաթեմատիկական լեզու: Թեմա 2. Աքսիոմային մոտեցումը մաթեմատիկայի: Թեմա 3. Բազմությունների տեսության
տարրերը: Թեմա 4. Կոորդինատների մեթոդ: Թեմա 5. Մաթեմատիկական մոդելավորում: Թեմա 6. Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության տարրերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. Ստուգարքն
անցկացվում է բանավոր հարցազրույցի ձևով։
0604/B01. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է հումանիտար ոլորտի ուսանողներին տալ բնական
գիտությունների (ֆիզիկա, քիմիա, աստղագիտություն, կենսաբանություն, բնապահպանություն) ստեղծման և զարգացման համառոտ ակնարկ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տիեզերքի և երկրի առաջացման վերաբերյալ գիտական տարբեր հիպոթեզները. ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնարար օրենքների հայեցակարգերը,
2. կհասկանա թերմոդինամիկայի հիմնադրույթները, մոլեկուլյար կենսաբանության նվաճումները, էկոլոգիայի հրատապ խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Տիեզերքի առաջացման 2 մոդելները, գալակտիկան և նրա կառուցվածքը, արեգակնային համակարգը և նրա կառուցվածքը: Թեմա 2. Նյուտոնի դասական մեխանիկան, Էյնշտեյնի հարաբերականության տեսության պոստուլատները:
Թեմա 3. Համակարգի թերմոդինամիկական վիճակը նկարագրող ֆիզիկական և
քիմիական հատկություններ, թերմոդինամիկայի առաջին և երկրորդ օրենքները,
էնտրոպիա, նյութափոխանակություն կենսաբանական համակարգերում: Թեմա 4.
Դարձելի և անդարձելի պրոցեսներ, հավասարակշռական և ոչ հավասարակշռական համակարգեր, հաստատուն էլեկտրական հոսանքի աղբյուրներ, գալվանական էլեմենտներ, կենսաէլեկտրական պոտենցիալներ: Թեմա 5. Բջջի բաղադրության մեջ մտնող հիմնական տարրերը, ֆոտոսինթեզ, նրա նշանակությունը կյանքի
համար, բջջի կառուցվածքը, ԴՆԹ և ՌՆԹ, ժառանգականություն, մարդու գենետիկա: Թեմա 6. Մարդը և կենսոլորտը: Էկոլոգիա և բնապահպանություն: Միջավայրի
հիմնական գործոնների ազդեցությունը բնության վրա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում են հարցեր` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
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4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
1301/B01. Տրամաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է բարձրացնել ուսանողի մտածական որակները, զարգացնել վերլուծական մտածողություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մտքի կառուցվածքը, այն տրամաբանական կանոններն ու օրենքները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
2. կհասկանա տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,
3. կկարողանա տրամաբանական գիտելիքների և հմտությունների միջոցով
բարձրացնել իմացական գործընթացների և հատկապես գիտական հետա-զոտությունների արդյունավետությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Թեմա 2. Լեզվի
տրամաբանական վերլուծությունը: Թեմա 3. Հասկացությունը որպես տրամաբանական ձև և հասկացության ընդհանուր բնութագրությունը: Թեմա 4. Դատողություն: Թեմա 5. Մտածողության ձևական տրամաբանական հիմնական օրենքները:
Թեմա 6. Դեդուկտիվ մտահանգում: Մտահանգման ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 7. Ինդուկտիվ մտահանգումներ: Թեմա 8. Փաստարկման տրամաբանական
հիմունքներ: Թեմա 9. Տրամաբանական սխալներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1901/B02. Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40, սեմինար 24)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին սովորեցնել Հայաստանում պետության և իրավունքի ծագման,
զարգացման հատուկ և կոնկրետ օրինաչափությունները, նպաստել մասնագետի
ընդհանուր պատրաստավածությանը, նրա մոտ պատամաիրավան մոտեցման
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մշակմանը՝ որպես արդի հայոց պետության և իրավունքի գիտական ճանաչման
նախադրյալ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայաստանի պետաիրավական պատմությունը, ձեռք կբերի արդի
հայոց պետության և իրավական համակարգի ավելի խորը և բազմակողմանի
ճանաչման ու իմաստավորման հմտություն,
2. ձեռք կբերի արդի պետականության և իրավունքի զարգացման ու կատարելագործման ճանապարհները որոշելու գիտելիքներ,
3. ձեռք կբերի իրավական իմաստնություն և խորաթափանցություն, պատմաիրավական, ստեղծագործական, քննադատական մոտեցում, հարուստ իրավական մշակույթ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմությունը որպես գիտություն և դասընթաց։ Թեմա 2. Հայկական ցեղային միությունները և հայ ժողովրդի կազմավորումը։ Թեմա 3. Արարտյան թագավորության հասարակականպետական կարգերը, իրավունքը։ Թեմա 4. Հայկական պետական կազմավորումները Ք.ա 6-4-րդ դդ։ Թեմա 5-6. Արտաշեսյան և Արշակունյան թագավորությունների հասարակական-պետական կարգերը, իրավունքը։ Թեմա 7. Հասարակական-պետական կարգերը և իրավունքը Հայաստանում 9-12-րդ դարերում։ Թեմա
8. Կիլիկյան Հայաստանի հասարակական-պետական կարգերը, իրավունքը։ Թեմա 9. Քաղաքական, հասարակական կարգերը և իրավունքը Հայաստանում 1318-րդ դդ.։ Թեմա 10. Հայաստանի քաղաքկան-իրավական կացությունը Թուրքիայի և Ռուսաստանի կազմում։ Թեմա 11. Հայաստանի 1-ին հանրապետությունը։
Թեմա 12-18. Խորհրդային սոցիալիստական Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմությունը։ Թեմա 19. Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հռչակումը և անկախ պետականության կայացման գործընթացը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական
միավոր): Քննական առաջադրանքը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը 1
միավոր, միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1901/B03. Պետության և իրավունքի տեսություն -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40, սեմինար 24)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության,
զարգացման հիմնական և ընդհանուր օրինաչափությունները, իրավագիտության
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մեթոդաբանական հիմունքները, նախապատրաստել մնացած իրավական դասընթացները յուրացնելուն։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իրավագիտության մեթոդները, պետաիրավական ընդհանուր օրինաչափությունները,
2. կյուրացնի իրավագիտական լեզուն,
3. ձեռք կբերի մասնագիտական արհեստավարժություն (պետաիրավական
երևույթների վերլուծում, տեսական գիտելիքների կիրառում),
4. ձեռք կբերի իրավական աշխարհայացք, մասնագիտական իրավական
մշակույթ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Պետության և իրավունքի տեսության որպես գիտության առարկան:
Թեմա 2. Պետության և իրավունքի տեսության մեթոդաբանությունը: Թեմա 3.
Պետության և իրավունքի տեսության տեղը իրավաբանական գիտությունների
համակարգում: Թեմա 4. Պետության և իրավունքի առաջացումը: Թեմա 5.
Պետության հասկացությունը և հատկանիշները: Թեմա 6. Պետության էությունը
և տիպերը: Թեմա 7. Պետություն և պետական իշխանություն: Թեմա 8.
Պետության գործառույթները: Թեմա 9. Պետության ձևերը: Թեմա 10. Պետության
կառուցակարգը: Թեմա 11. Պետությունը հասարակության քաղաքական
համակարգում: Թեմա 12. Հայկական պետականությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր ստուգում ըստ նախօրոք տրամադրված հարցաշարի:
Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1901/B09. Արտ. երկրների պետության և իրավունքի պատմություն-1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 32, սեմինար 32)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Սովորեցնել համաշխարհային պետաիրավական մշակույթում մեծ ներդրում
կատարած հին և միջին դարերի երկրների պետության և իրավունքի պատմությունը, նպաստել մասնագետների ընդհանուր պատրաստավածությանը, նրանց
մոտ պատամաիրավան մոտեցման մշակմանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աշխարհի պետաիրավական մշակույթում մեծ ներդրում կատարած, կարևոր քաղաքական նշանակություն ունեցած հին և միջնադարյան երկրների պետաիրավական պատմությունը,
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2. պատմական փորձի սովորելուն զուգընթաց ձեռք կբերի արդի պետաիրավական իրականության ավելի խորը, բազմակողմանի ճանաչման հմտություն,
դրա կատարելագործման ճանապարհները որոշելու գիտելիքներ,
3. ապագա մասնագետի մոտ կձևավորի իրավական իմաստնություն և քաղաքական խորաթափանցություն, պատմաիրավական, ստեղծագործական,
քննադատական մոտեցում, կհարստացնի նրա իրավական մշակույթը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Արտասահամանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմության առարկան, մեթոդաբանությունը, պարբերացումը։ Թեմա 2. Պետության և իրավունքի ծագումը։ Թեմա 3-11. Հին Եգիպտոսի, Հին Միջագետքի, Խեթական,
Հին Հրեական, Հին Պարսկաստանի, Հին Հնդկաստանի, Հին Չինաստանի, Հին
Հունաստանի և Հռոմի պետությունը և իրավունքը։ Թեմա 12. Միջնադարյան պետության և իրավունքի առանձնահատկությունները։ Թեմա 13. Ֆրանկների պետությունը և իրավունքը։ Թեմա 14-18. Պետությունը և իրավունքը միջնադարյան
Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Անգլիայում, Ռուսաստանում, Բյուզանդիայում։
Թեմա 19. Արաբական խալիֆաթը և մուսուլմանական իրավունքը։ Թեմա 20-22.
Օսմանյան կայսրության, Իրանի, Ճապոնիայի պետությունը և իրավունքը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների
քայլը` 1:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1902/B08. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը (5
Կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40, սեմինար 24)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սկզբնական, ելակետային գիտելիքներ տալ ՀՀ դատական և իրավապահպան մարմինների կազմակերպման և գործունեության, ինչպես նաև իրավապահպան գործունեության հետ առնչվող որոշ
ոչ պետական կառույցների մասին, ինչը կարևոր և անհրաժեշտ նախադրյալ է
նրանց կողմից կրթության հետագա փուլերում դասավանդվող մյուս իրավաբանական դասընթացների ուսումնասիրության համար։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դատական իշխանության առանձնահատուկ գծերը, դատարանի
կարգավիճակի առանձնահատկությունները, արդարադատության սկզբունքների
էությունը և բովանդակությունը,
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2. կտիրապետի ՀՀ դատական համակարգի կառուցվածքին, դրա կազմավորման ու գործունեության հիմնադրույթներին,
3. կիմանա ՀՀ սահմանադրական դատարանի կարգավիճակի առանձնահատկությունները, ՀՀ դատախազության մարմինների համակարգը և կառուցվածքը, ոստիկանություն, ազգային անվտանգության մարմինների, արդարադատության նախարարության, նոտարիատի, հարկային և մաքսային մարմինների
համակարգը, կառուցվածքը և լիազորությունները, փաստաբանների պալատի
մարմինների իրավական վիճակը,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դատական իշխանության հասկացությունը, հատկանիշները և իրացման ձևերը: Թեմա 2. Արդարադատության սկզբունքների համակարգը։ Թեմա 3. Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի կազմակերպման և գործունեության հիմքերը։ Թեմա 4. Դատավորի կարգավիճակը և նրա անկախության երաշխիքները: Թեմա 5. ՀՀ սահմանադրական դատարանի կարգավիճակը։ Թեմա 6.
ՀՀ դատախազության կազմակերպման սկզբունքները և գործունեության կարգը։ Թեմա 7. Իրավապահպան այլ մարմինների կազմակերպման և գործունեության հիմունքները։ Թեմա 8. Փաստաբանությունը ՀՀ-ում։ Թեմա 9. Արտասահմանյան որոշ
երկրների դատական և իրավապահպան մարմինները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների
քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1903/B05. Հռոմեական մասնավոր իրավունքի հիմունքներ (2 կրեդիտ/

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից քաղաքացիական իրավունքում
օգտագործվող լատիներեն տերմինաբանությանը, հռոմեական մասնավոր իրավունքի կողմից մշակված հիմնարար ինստիտուտներին ու հասկացություններին։
Հնարավորություն ընձեռել առավել արդյունավետ ընկալել քաղաքացիական իրավունք առարկան։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հանրային և մասնավոր իրավունքների հասկացությունն և առանաձնահատկությունները, քաղաքացիական իրավահարաբերություններին
մասնակցելու համար անձին անհրաժեշտ հատկանիշների ամբողջությունը,
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2. կհասկանա իրային և պարտավորական իրավահարաբերությունների
հասկացությունն ու էությունը,
3. կտիրապետի հռոմեական իրավունքին հայտնի պայմանագրերի առանձին տեսակներին, Հռոմում առկա ընտանեկան և ժառանգման իրավահարաբերությունների էությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հռոմեական իրավունքի առարկան և համակարգը: Թեմա 2. Հռոմեական իրավունքի աղբյուրները: Թեմա 3. Հռոմեական մասնավոր իրավունքի սուբյեկտները: Թեմա 4. Իրային իրավունք: Թեմա 5. Պարտավորական իրավունք:
Թեմա 6. Հռոմեական իրավունքին հայտնի պայմանագրերի առանձին տեսակները: Թեմա 7. Ընտանեկան իրավահարաբերությունները Հռոմում: Թեմա 8.
Ժառանգման իրավունք: Թեմա 9. Ուսմունք հայցի մասին։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր ստուգում ըստ նախօրոք տրամադրված հարցաշարի:
Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1901/B04. Պետության և իրավունքի տեսություն - 2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 32, սեմինար 32)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի գործողության, զարգացման հիմնական և ընդհանուր օրինաչափությունները, իրավագիտության մեթոդաբանական հիմունքները, ձևավորել իրավական արհեստավարժություն։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պետաիրավական ընդհանուր օրինաչափությունները,
2. կխորացնի իրավաբանական լեզվի իմացությունը,
3. ձեռք կբերի մասնագիտական արհեստավարժություն. (պետաիրավական
երևույթների վերլուծում, տեսական գիտելիքների կիրառում),
4. ձեռք կբերի իրավական աշխարհայացք և կողմնորոշում, մասնագիտական
իրավական մշակույթ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 13. Իրավունքի հասկացությունը և հատկանիշները: Թեմա 14. Իրավունքի սկզբունքները, գործառույթները: Թեմա 15. Իրավունքը հասարակության
նորմատիվ կարգավորման համակարգում: Թեմա 16. Իրավական հայեցակարգերը և իրավունքի էությունը: Թեմա 17. Իրավունքի ձևերը: Թեմա 18. Նորմատիվ
ակտերի գործողությունը: Թեմա 19. Իրավունքի նորմ: Թեմա 20. Իրավաստեղծագործություն: Նորմատիվ ակտերի համակարգում և իրավաբանական տեխնիկա:
Թեմա 21. Իրավունքի համակարգը: Թեմա 22. Իրավունքի տիպերը և արդի իրավական համակարգերը /ընտանիքներ/: Թեմա 23. Իրավագիտակցություն և իրա-
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վական մշակույթ: Թեմա 24. Իրավական հարաբերություններ: Թեմա 25. Իրավունքի կենսագործումը: Իրավունքի բացերը և դրանց լրացումը: Թեմա 26. Իրավունքի նորմերի մեկնաբանումը: Թեմա 27. Իրավաչափ վարքագիծ և իրավախախտում: Թեմա 28. Իրավական պատասխանատվություն: Թեմա 29. Իրավական օրինականություն և իրավակարգ: Թեմա 30. Իրավական կարգավորման կառուցակարգը: Թեմա 31. Պետությունը, իրավունքը և ժողովրդավարությունը: Թեմա 32. Անհատի իրավական կարգավիճակը և մարդու իրավունքները: Թեմա 33.
Քաղաքացիական հասարակության, պետություն և իրավունք: Արդի պետության
բնութագրերը: Թեմա 34. Իրավական և սոցիալական պետություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների
քայլը` 1:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1901/B10. Արտ. երկրների պետության և իրավունքի պատմություն -2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 16, սեմինար 16)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին սովորեցնել նոր և նորագույն դարաշրջանի պետաիրավական մշակույթում մեծ ներդրում կատարած, կարևոր քաղաքական նշանակություն ունեցած
երկրների պետության և իրավունքի պատմությունը, նպաստել մասնագետների
ընդհանուր պատրաստավածությանը, նրանց մոտ պատամաիրավան մոտեցման
մշակմանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նոր և նորագույն շրջանի պետաիրավական մշակույթում մեծ
ներդրում կատարած երկրների պետաիրավական պատմությունը,
2. ձեռք կբերի արդի պետաիրավական իրականության ավելի խորը և բազմակողմանի ճանաչման և իմաստավորման հմտություն, դրա կատարելագործման
ճանապարհները որոշելու գիտելիքներ,
3. ձեռք կբերի իրավական իմաստնություն և խորաթափանցություն, պատմաիրավական, ստեղծագործական և քննադատական մոտեցում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 23. Նոր և նորագույն շրջանի պետաիրավական համակարգերը։ Թեմա
24-30. Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, ճապոնիայի,
Չինաստանի պետությունը և իրավունքը նոր և նորագույն շրջանում։ Թեմա 31.
Խորհրդային պետության և իրավունքի պատմությունը։ Թեմա 32. Պետության և
իրավունքի զարգացման միտումներն արդի դարաշրջանում։
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր ստուգում ըստ նախօրոք տրամադրված հարցաշարի:
Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/B01. ՀՀ սահմանադրական իրավունք-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար, 8 ժամ
գործնական)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողությանը մատուցել համապարփակ գիտելիքներ ՀՀ իրավունքի համակարգի միջուկը հանդիսացող ՀՀ Սահմանադրության, սահմանադրական կարգի հիմունքների, մարդու իրավունքների և ազատությունների, ՀՀ քաղաքական համակարգի մասին։
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
պատկերացում կկազմի սահմանադրական իրավունքի` որպես իրավունքի
ճյուղի մասին, սահմանադրական կարգի հիմունքների, ՀՀ քաղաքական համակարգի, դրա տարրերի, մարդու իրավունքների, ազատությունների, քաղաքացիության ինստիտուտի մասին։
Բովանդակությունը.
Թեմա1-15. Սահմանադրական իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ, սահմանադրության տեսական հիմունքները, ՀՀ սահմանադրական կարգը, պետական
իշխանության կազմակերպման հիմունքները, ՀՀ քաղաքական համակարգը, անձի իրավական կարգավիճակի հիմունքները, ՀՀ քաղաքացիությունը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Առաջադրանքը կազմված է 3 մասից,
յուրաքանչյուրը՝ առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/B05. Ֆինանսական իրավունք (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար, 8 ժամ գործն.)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական իրավունքի առանցքային ինստիտուտների բովանդակությանը, ֆինանսական իրավունքի հիմնարար հասկացություններին, գործող ֆինանսական օրենսդրության
հիմնական դրույթներին:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի պետության ֆինանսական գործունեության, ֆինանսական իրավունքի` որպես իրավունքի ճյուղի մասին,
2. կիմանա բյուջետային իրավունքի հիմունքները, ֆինանսական վերահսկողության, պետական և տեղական եկամուտների, պետական ծախսերի իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները,
3. ձեռք կբերի գիտելիքներ ապահովագրական և արժեթղթերի շուկաների, ՀՀ
բանկավարկային համակարգի, արժութային կարգավորման և վերահսկողության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմաներ 1-19. Պետության ֆինանսական գործունեությունը, ՀՀ ֆինանսական իրավունքի առարկան և համակարգը, ֆինանսական իրավունքի գիտությունը, ֆինանսաիրավական նորմեր և հարաբերություններ, ֆինանսական վերահսկողության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում, ՀՀ պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների կառուցվածքը, բյուջետային գործընթացը ՀՀ-ում, հարկային իրավունքի հիմունքներ, հարկերի տեսակները, ոչ հարկային եկամուտների, պետական ծախսերի, ապահովագրության, արժեթղթերի շուկայի, դրամաշրջանառության, արժութային գործառնությունների իրավական կարգավորումը, ՀՀ բանկավարկային համակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական
միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի,
միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1904/B01. Քրեական իրավունք–1 (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (48 դասախոսություն, 24 սեմինար, 24 գործնական)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քրեական իրավունքի
հիմնարար սկզբունքների, քրեական օրենքի, հանցակազմի տարրերի էությանն
ու բովանդակությանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա քրեական իրավունքի և քրեական օրենքի առանձնահատկությունները,
2. կիմանա քրեական օրենքի կիրառման տեխնիկան,
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3. կկարողանա սահմանազատել հանցավոր և ոչ հանցավոր արարքները և որակել հանցագործությունները ըստ մեղքի ձևի։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քրեական իրավունքի սկզբունքները։ Թեմա 2. Քրեական օրենք։ Թեմա 3. Հանցագործություն։ Թեմա 4. Հանցակազմ։ Թեմա 5. Հանցակազմի տարրեր
և հատկանիշներ։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 խնդիր,
յուրաքանչյուրը՝ առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 խնդիր,
յուրաքանչյուրը՝ առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1903/B01. Քաղաքացիական իրավունք -1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն`40, սեմինար 8, գործնական 16)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կարգավորման առանձնահատկությունները, դրանց մասնակցող սուբյեկտների իրավասուբյեկտությունը, իրավունքներն ու պարտականությունները, քաղաքացիական
իրավունքի օբյեկտների կարգավիճակը, իրավունքների պաշտպանության եղանաներն ու կարգը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների կարգավորման նպատակով օգտագործել իր գիտելիքները, ազատորեն օգտվել օրենսդրությունից,
2. ձեռք կբերի քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քաղաքացիական իրավունքը որպես ՀՀ միասնական իրավունքի
ճյուղ: Թեմա 2. Քաղաքացիական օրենսդրությունը: Թեմա 3. Քաղաքացիական
իրավահարաբերություններ: Թեմա 4. Քաղաքացիները որպես քաղաքացիական
իրավունքի սուբյեկտ: Թեմա 5. Իրավաբանական անձեր: Թեմա 6. Պետությունը
որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ: Թեմա 7. Քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտները: Թեմա 8. Գործարքներ: Թեմա 9. Ներկայացուցչություն: Թեմա 10. Հայցային վաղեմություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Համակցված թեստի և գրավոր
առաջադրանքների ձևով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1905/B04. Վարչական իրավունք (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար, 24 ժամ գործ.)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ՀՀ իրավունքի համակարգում վարչական իրավունքին, վարչական իրավունքի սուբյեկտներին, կառավարման վարչաիրավական ձևերին ու մեթոդներին, պատասխանատվությանն
ըստ վարչական իրավունքի, վարչական ընթացակարգային իրավունքին, կառավարման բնագավառում օրինականությանը, տնտեսության, սոցիալ-մշակութային, վարչաքաղաքական բնագավառների կառավարմանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի վարչական իրավունքի էության և հիմնական ինստիտուտների մասին,
2. կիմանա տնտեսության, սոցիալ-մշակութային և վարչաքաղաքական բնագավառների կառավարման վարչաիրավական կազմակերպման մասին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Վարչական իրավունքը ՀՀ իրավունքի համակարգում: Թեմա 2. Վարչական իրավունքի սուբյեկտները: Թեմա 3. Կառավարման վարչաիրավական
ձևերն ու մեթոդները: Թեմա 4. Պատասխանատվությունն ըստ վարչական իրավունքի: Թեմա 5. Վարչական ընթացակարգային իրավունք: Թեմա 6. Վարչական
իրավունքը և օրինականությունը կառավարման բնագավառում: Թեմա 7. Վարչական իրավունքը և տնտեսության կառավարումը: Թեմա 8. Վարչական իրավունքը և սոցիալ-մշակութային բնագավառի կառավարումը: Թեմա 9. Վարչական իրավունքը և վարչաքաղաքական բնագավառի կառավարումը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների
քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/B03. ՀՀ մունիցիպալ իրավունք (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մունիցիպալ իրավունքի
առանցքային ինստիտուտների բովանդակությանը, մունիցիպալ իրավունքի հիմնական հասկացություններին և գործող մունիցիպալ օրենսդրության հիմնական
դրույթներին։
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի պետության վարչատարածքային բաժանման համակարգի, դրանցում տեղական իշխանության կազմակերպման և գործադրման
հիմնական կառուցակարգերի, վերջիններիս հիմնական կառուցվածքային տարրերի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին,
2. ձեռք կբերի գիտելիքներ տարածքային կառավարման, դրա սկզբունքների,
խնդիրների ու գործառույթների հասկացության, մարզպետի լիազորությունների
և մարզպետարանի կազմակերպական ու գործառութային առանձնահատկությունների մասին,
3. կիմանա տեղական ինքնակառավարման հիմնական սկզբունքների, գործառույթների և երաշխիքների, դրա մարմինների կազմակերպման ու գործունեության, լիազորությունների, համայնքի բնակչության կողմից տեղական հարցերի
անմիջական լուծման ձևերի մասին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-15. ՀՀ մունիցիպալ իրավունքի առարկան և համակարգը, մունիցիպալ-իրավական հարաբերություններ և սուբյեկտներ, պետական կառավարումը
մարզերում, տեղական ինքնակառավարումը համայնքներում, դրանց հասկացությունը, սկզբունքները, խնդիրներն ու գործառույթները, մարզպետի, համայնքի ղեկավարի և ավագանու կազմակերպման և գործունեության հիմքերը, լիազորությունները, տեղական ինքնակառավարման երաշխիքները։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/B02. ՀՀ սահմանադրական իրավունք-2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար, 8 ժամ
գործնական)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողությանը մատուցել համապարփակ գիտելիքներ ՀՀ պետական կառուցվածքի սահմանադրական հիմունքների, ՀՀ ընտրական
համակարգի, ՀՀ պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմակերպման և գործունեության հիմունքների մասին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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պատկերացում կկազմի ՀՀ սահմանադրաիրավական կարգավիճակի, ՀՀ ընտրական համակարգի, ՀՀ Նախագահի ինստիտուտի, ՀՀ Ազգային ժողովի, կառավարության սահմանադրաիրավական կարգավիճակի, ՀՀ դատական իշխանության և դատախազության սահմանադրական հիմունքների, տեղական ինքնակառավարման
համակարգի մասին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 16-25. ՀՀ պետական կառուցվածքը, կառավարման ձևը և պետական
ռեժիմը, ՀՀ սահմանադրաիրավական կարգավիճակը, ՀՀ ընտրական համակարգը, ՀՀ Նախագահը, ՀՀ Ազգային ժողովը, ՀՀ կառավարությունը, ՀՀ դատական իշխանության և դատախազության, տեղական ինքնակառավարման սահմանադրական հիմունքները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների
քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1907/B03. Աշխատանքային իրավունք (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ ( 32 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար, 8 ժամ գործն.)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց.
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում վարձու աշխատանքի կազմակերպման, կիրառման և պաշտպանության ոլորտի իրավական
խնդիրներին, աշխատանքի կարգապահության, աշխատավարձի, աշխատաժամանակի, հանգստի ժամանակի, աշխատանքի անվտանգության, աշխատողների
և գործատուների աշխատանքային իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության վերաբերյալ հարցերին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա աշխատողների հիմնական աշխատանքային իրավունքները,
դրանց իրականացման երաշխիքները, աշխատանքային պարտականությունների, գործատուների իրավական պատասխանատվության վերաբերյալ հարցերը,
2. կկարողանա իր գիտելիքներն օգտագործել թե՛ վարձու աշխատողների և
թե՛ գործատուների իրավունքներն ու օրինական շահերն օրենքով նախատեսված
եղանակներով պաշտպանելու ուղղությամբ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-7. Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 8-10. Կոլեկտիվ աշխատանքային
հարաբերություններ: Թեմա 11-25. Անհատական աշխատանքային հարաբերու-
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թյուններ (աշխատանքային պայմանագիր, աշխատաժամանակ և հանգստի ժամանակ, աշխատանքային կարգապահություն, աշխատանքի անվտանգություն,
աշխատանքային վեճեր)։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական
միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1904/B02. Քրեական իրավունք–2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40, սեմինար 8, գործնական 16)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ավարտված և չավարտված հանցագործության, հանցակցության, հանցագործությունների բազմակիության, արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքների, ինչպես նաև
պատժի նշանակման, քրեական պատասխանատվությունից ու պատժից ազատելու ինստիտուտներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա որակել հանցագործությունները ըստ փուլերի, հանցակցության և հանցագործությունների բազմակիության,
2. կհասկանա արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքների էությունը,
3. կիմանա պատժի նշանակման, քրեական պատասխանատվությունից ու
պատժից ազատելու պայմաններն ու առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հանցագործության փուլեր։ Թեմա 2. Հանցակցություն։ Թեմա 3. Հանցագործությունների բազմակիություն։ Թեմա 4. Արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ։ Թեմա 5. Պատիժ նշանակելը։ Թեմա 6. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը։ Թեմա 7. Պատժից ազատելը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական
միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի,
միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1903/B02. Քաղաքացիական իրավունք - 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (դասախոսություն 48, սեմինար 24, գործնական 24)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել սեփականության և պարտավորական հարաբերությունների
իրավական կարգավորման առանձնահատկոթյունները, պայմանագրերի
կնքման կարգը, դրանց դերն ու նշանակությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի սեփականության տարբեր տեսակների քաղաքացիաիրավական
կարգավորման առանձնահատկությունները կկարողանա օժանդակություն ցույց
տալ սեփականության իրավունքի պաշտպանության հարցերում,
2. ձեռք կբերի գիտելիքներ պարտավորությունների կարգավորման մեխանիզմի, պայմանագրի կնքման կարգի մասին, կկարողանա կազմել քաղաքացիաիրավական պայմանագրերը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Սեփականության իրավունք։ Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2. Քաղաքացիների սեփականության իրավունքը: Թեմա 3. Իրավաբանական անձանց
սեփականության իրավունքը: Թեմա 4. Պետական և համայնքային սեփականություն: Թեմա 5. Ընդհանուր սեփականության իրավունք: Թեմա 6. Սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը: Թեմա 7. Սահմանափակ իրային իրավունքներ: Թեմա 8. Ընդհանուր ուսմունք պարտավորությունների մասին: Թեմա
9. Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր: Թեմա 10. Պարտավորությունների
կատարումը: Թեմա 11. Պարտավորությունների կատարման ապահովումը: Թեմա 12. Պատասխանատվությունը պարտավորությունների խախտման համար:
Թեմա 13. Պարտավորությունների դադարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական
միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի,
միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1904/B06. Դատական հոգեբուժություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 24, սեմինար 8)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դատահոգեբուժական
փորձաքննությունների հիմունքներին, իրավական կարգին և կազմակերպչական
ձևերին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի դատահոգեբուժական փորձաքննության ձևերի և իրականացման մասին,
2. կհասկանա մեղսունակ, սահմանափակ մեղսունակ, անմեղսունակ ճանաչված անձանց վերաբերյալ քրեական գործի ընթացքը,
3. կիմանա բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների իրականացման կարգը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դատահոգեբուժական փորձաքննության նշանակումը` փորձագետներին առաջադրվող հարցերը։ Թեմա 2. Դատահոգբեբուժական փորձաքննության ձևերը, փորձագիտական հանձնաժողովները։ Թեմա 3. Մեղսունակություն,
անմեղսունակություն, սահմանափակ մեղսունակություն. բժշկական և իրավաբանական չափանիշները։ Թեմա 4. Հոգեկան հիվանդությունների առանձին ձևերը, նրանց սոցիալական վտանգավորությունը և դատահոգեբուժական գնահատականը։ Թեմա 5. Իրավախախտում կատարելուց հետո մինչև դատավճիռը հոգեկան հիվանդությամբ հիվանդացած անձանց դատահոգեբուժական գնահատականը։ Թեմա 6. Հոգեկան հիվանդությամբ հիվանդացած դատապարտյալների
դատահոգեբուժական գնահատականը։ Թեմա 7. Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների իրականացումը և դադարեցումը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1904/B07. Դատական բժշկություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 24, սեմինար 8)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դատական բժշկության
հիմնարար խնդիրներին, դատաբժշկական փորձաքննության դատավարական և
կազմակերպչական հիմունքներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կպատկերացնի նախաքննության և դատաքննության իրականացման ընթացքում առաջացող այն հարցերը, որոնք հնարավոր է պարզաբանել դատաբժշկության
բնագավառի հատուկ մասնագիտական գիտելիքների կիրառման միջոցով,
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2. կտիրապետի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքների գնահատման ժամանակ գործնականում հանդիպող դատական և դատաբժշկական հասկացություններին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դատաբժշկական փորձաքննության դատավարական և կազմակերպչական հիմունքները։ Թեմա 2. Մեխանիկական գործոններից առաջացող առողջության քայքայումը և մահը։ Թեմա 3. Առողջության քայքայումը և մահը սուր
թթվածնային անբավարարությունից։ Թեմա 4. Ֆիզիկական գործոններից առաջացող առողջության քայքայումը և մահը։ Թեմա 5. Առողջության քայքայումը և
մահը թունավոր նյութերի ազդեցությունից։ Թեմա 6. Կենդանի անձանց դատաբժշկական փորձաքննությունը։ Թեմա 7. Դիակի դատաբժշկական փորձաքննությունը։ Թեմա 8. Իրեղեն ապացույցների դատաբժշկական փորձաքննությունը։
Թեմա 9. Գործերի նյութերով դատաբժշկական փորձաքննությունը։ Թեմա 10.
Բուժաշխատողների մասնագիտական պարտականությունների խախտումների
վերաբերյալ գործերով դատաբժշկական փորձաքննությունը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/B07. Մարդու իրավունքների հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու բնական իրավունքների հայեցակարգին, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային-իրավական, տարածաշրջանային համակարգերի և ներպետական միջոցների վերաբերյալ գիտելիքների ձևավորմանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.`
1. պատկերացում կկազմի մարդու բնական իրավունքների հայեցակարգի,
քաղաքացիության և երկքաղաքացիության ներպետական և միջազգային-իրավական ասպեկտների մասին
2. կտիրապետի մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական միջոցներին
3. գիտելիքներ ձեռք կբերի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան
հայցադիմում գրելու և ներկայացնելու մասին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մարդու իրավունքների բովանդակությունը: Թեմա 2. Մարդու և քաղաքացու իրավական կարգավիճակը: Թեմա 3. Քաղաքացիություն: Թեմա 4. Անձնական,
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քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ու մշակութային իրավունքներ և ազատություններ: Թեմա 5. Առանձին խումբ անձանց իրավական վիճակը ՀՀ-ում: Թեմա 6. Մարդու
իրավունքների պաշտպանության ներպետական միջոցները: Թեմա 7. Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային ունիվերսալ համակարգը: Թեմա 8. Մարդու իրավունքների պաշտպանության տարածաշրջանային համակարգերը: Թեմա 9.
Մարդու իրավունքները և միջազգային մարդասիրական իրավունքը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1904/B03. Քրեական իրավունք–3 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40, սեմինար 8, գործնական 16)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քրեական իրավունքի
հատուկ մասի կառուցվածքին, հանցագործությունների որակման հիմունքներին,
ինչպես նաև մարդու, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ
ուղղված հանցագործությունների առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա հանցագործությունների որակման էությունը,
2. կկարողանա որակել մարդու, ինչպես նաև սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կյանքի, առողջության, ազատության, պատվի և արժանապատվության, սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված
հանցագործություններ։ Թեմա 2. Հափշտակություններ, սեփականության դեմ
ուղղված այլ հանցագործություններ։ Թեմա 3. Տնտեսական գործունեության դեմ
ուղղված հանցագործություններ։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 խնդիր,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 խնդիր,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1902/B01. Քրեական դատավարություն-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4ժամ (40 ժամ դասախ., 8 ժամ սեմինար, 16 ժամ գործնական)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քրեական դատավարության ընդհանուր մասի ինստիտուտները, որոնք կարգավորում են ամբողջ
քրեադատավարական գործունեության համար նշանակություն ունեցող ընդհանուր հարաբերությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա քրեական դատավարության էությունը և նշանակությունը. քրեական
դաավարության խնդիրները, դատավարության համակարգը, դատավարության
հիմնական հասկացությունները,
կհասկանա արդարադատության իրականացման սկզբունքները, քրեական
դատավարության սուբյեկտների իրավական վիճակը, նրանց կողմից իրականացվող գործառույթները,
ձեռք կբերի գիտելիքներ քրեական դատավարությունում ապացույցների և ապացուցման մասին,
կհասկանա քրեական դատավարական հարկադրանքի միջոցների տեսակները և դրանց կիրառման կարգը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քրեական դատավարության էությունը և հիմնական հասկացությունները։ Թեմա 2. Քրեական դատավարության սկզբունքները։ Քրեական դատավարության սուբյեկտները։ Թեմա 3. Ապացույցները քրեական դատավարությունում։
Թեմա 4. Քրեական դատավարական հարկադրանքի միջոցները։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Գնահատման չափանիշները` ըստ
քննական առաջադրանքի, միավորների քայլը` 0.5:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Գնահատման չափանիշները` ըստ
քննական առաջադրանքի, միավորների քայլը` 0.5:
1903/B03. Քաղաքացիական իրավունք - 3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն`40 ժամ, լսարանային 8, գործնական 16)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի կնքման և կատարման առանձնահատկություններին։ Ուսուցման ընթացքում ուսանողներին դասավանդվում է օտարման և գույքի ժամանակավոր օգտագորման պայմանագրերի հիմնական տեսակները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա պայմանագրերի կնքման առանձնահատկությունները, պայմանագրերի կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, պայմանագրերի
դադարման առանձնահատկոթյունները,
2. կսովորի քաղաքացիական օրենսգրքի պայմանագրերին վերաբերող
դրույթների մեկնաբանման նրբությունները:
Բովանդակություն.
Թեմա 1. Առուծախի պայմանագիր: Թեմա 2. Մատակարարման պայմանագիր: Թեմա 3. Ռենտայի պայմանագիր: Թեմա 4. Վարձակալության պայմանագիր: Թեմա 5. Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիր: Թեմա 6.
Կապալի պայմանագիր: Թեմա 7. Շինարարական կապալի պայմանագիր: Թեմա
8. Գիտահետազոտական և փորձարարական-կոնստրուկտորական ու տեխնոլոգիական աշխատանքների կատարման պայմանագիր: Թեմա 9. Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր: Թեմա 10. Հանձնարարության պայմանագիր: Թեմա 11. Կոմիսիայի պայմանագիր: Թեմա 12. Գործակալման պայմանագիր: Թեմա 13. Պահատվության պայմանագիր: Թեմա 14. Փոխադրումներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը` 0,5:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը` 0,5:
1907/B01. Քաղաքացիական դատավարություն – 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն՝ 40, սեմինար՝ 8, գործնական՝ 16 ժամ)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքացիական դատավարության ընդհանուր հասկացություններին, կատեգորիաներին, իրավունքների պաշտպանության դատական ձևի հիմնարար սկզբունքներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա քաղաքացիական դատավարության իրավունքի և քաղաքացիադատավարական օրենքի առանձնահատկությունները,
2. կիմանա դատավարական օրենսդրության կիրառման տեխնիկան,
3. կկարողանա համակարգել ու ընդհանրացնել քաղաքացիադատավարական նորմերը և օգտագործել դրանք գործնական խնդիրների լուծման համար։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քաղաքացիական դատավարության աղբյուրները և սկզբունքները:
Թեմա 2. Քաղաքացիական դատավարական իրավահարաբերությունների տարրերը: Թեմա 3. Ենթակայություն և ընդդատություն: Թեմա 4. Ժամկետներ: Թեմա
5. Դատական ծախսեր: Թեմա 6. Հայց: Թեմա 7. Ապացուցում և ապացույցներ։
Ստուգումների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
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1-ին ստուգում. Գրավոր ստուգում: Գնահատման չափանիշները` ըստ
քննական առաջադրանքի, միավորների քայլը` 1 միավոր:
2-րդ ստուգում. Գրավոր ստուգում: Գնահատման չափանիշները` ըստ
քննական առաջադրանքի, միավորների քայլը` 1 միավոր:
1907/B04. Հողային իրավունք (2 կրեդիտ )

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն` 24, սեմինար` 8)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հողային իրավունքի
հիմնական սկզբունքներին և ինստիտուտներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի անհրաժեշտ գիտելիքներ հողային հարաբերությունների առանձնահատկությունների մասին,
2. ուսանողի մոտ կձևավորվեն անհրաժեշտ հմտություններ հողային իրավական նորմերի կիրառման տեխնիկայի վերաբերյալ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հողային իրավունքի սկզբունքները: Թեմա 2. Հողային իրավահարաբերություններ: Թեմա 3. Հողի նկատմամբ սեփականության և այլ իրավունքները:
Թեմա 4. Հողերի օգտագործումը և պահպանությունը: Թեմա 5. ՀՀ հողային ֆոնդը: Թեմա 6. Առանձին կատեգորիայի հողերի իրավական ռեժիմը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների
քայլը՝ 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/B06. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արտասահմանյան
երկրների սահմանադրությունների հիմունքներին, դրանց քաղաքական համակարգերին, ընտրական համակարգերին, պետական իշխանության մարմինների
ձևավորման և գործունեության հիմունքներին, տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման համակարգերին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. պատկերացում կկազմի արտասահմանյան երկրների սահմանադրությունների, քաղաքական համակարգերի մասին,
2. ձեռք կբերի գիտելիքներ արտասահմանյան երկրների ընտրական համակարգերի, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին։
Բովանդակությունը.
Թեմա1-15. ՌԴ, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, ԳԴՀ, Իտալիայի, Ճապոնիայի Իսպանիայի, Շվեյցարական կոնֆեդերացիայի, Չինաստանի, Բուլղարիայի, Հնդկաստանի, Լատինական Ամերիկայի երկրների, Արաբական երկրների և Իսրայելի սահմանադրական իրավունքի հիմունքները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների
քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1904/B08. Քրեակատարողական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 24, սեմինար 8)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ՀՀ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր
պատժատեսակների կատարման և կրման իրավական կարգավորման խնդիրների ուսումնասիրությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա ՀՀ քրեակատարողական օրենսդրությամբ նախատեսված պատիժների կատարման ընդհանուր դրույթները,
2. կպատկերացնի դատապարտյալների իրավական դրությունը, կոնկրետ
պատժատեսակների կատարման կարգը և պայմանները, պատժից ազատելը և քրեական պատիժների կատարման միջազգային իրավական տեսանկյունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-6. Քրեակատարողական իրավունքի հասկացությունը, օրենսդրությունը, պատմությունը, քրեական պատիժների դատապարտված անձանց իրավական վիճակը, վերահսկողությունն ու հսկողությունը պատիժներ կատարող հիմնարկների և մարմինների գործունեության նկատմամբ։ Թեմա 7-14. Ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների կատարման կարգը և պայմանները, ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժների կատարման կարգը և պայմանները։ Պատժից ազատելու իրավական կարգավորումը։ Կասկածյալներին և
մեղադրյալներին ձերբակալման և կալանավորման վայրերում պահելու իրավա-
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կան կարգավորումը։ Քրեական պատիժների կատարման միջազգային իրավական տեսանկյունը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական
միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի,
միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1904/B04. Քրեական իրավունք–4 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40, սեմինար 8, գործնական 16)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հասարակական անվտանգության, շրջակա միջավայրի անվտանգության, պետական իշխանության,
զինվորական ծառայության կարգի, ինչպես նաև խաղաղության և մարդկության
անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների որակման առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կկարողանա որակել հասարակական անվտանգության, շրջակա միջավայրի
անվտանգության, պետական իշխանության, զինվորական ծառայության կարգի,
ինչպես նաև խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հասարակական կարգի և բարոյականության, բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Թեմա 2. Պետական ծառայության,
կառավարման կարգի, արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Թեմա 3. Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Թեմա 4. Խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված
հանցագործություններ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական
միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի,
միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

– 83 –

1902/B02. Քրեական դատավարություն-2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար, 16 ժամ գործնական) 6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել քրեական դատավարության փուլերը, հատուկ վարույթների առանձնահատկությունները, ինչպես
նաև արտասահմանյան մի քանի երկրների քրեական դատավարությունների
հիմնական ինստիտուտները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քրեական գործի հարուցման փուլի էությունը, նշանակությունը և
դատավարական կարգը, նախնական քննությունը որպես մինչդատական վարույթի հիմնական ձևը, հետաքննության և նախաքննության իրականացման դատավարական կարգը, մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության տեսակները, նշանակությունը և հայեցակարգային հիմնախնդիրները,
դատական քննության հասկացությունը, ընդհանուր պայմանները և կառուցվածքը։
2. կտիրապետի վերաքննիչ վարույթը որպես դատական ակտերի վերանայման հիմնական ձևին, վճռաբեկ վարույթի տեղին և դերին դատական ակտերի
վերնայման համակարգում, վճռաբեկ դատարանում գործերի քննության կարգին
և կայացվող որոշումներին։
3. կհասկանա քրեական գործերով հատուկ վարույթների առանձնահատկությունները, քրեական գործերով իրավական օգնություն ցույց տալու դատավարական կարգը, արտասահմանյան երկրների քրեական դատավարությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քրեական գործ հարուցելը։ Թեմա 2. Նախնական քննությունը որպես
մինչդատական վարույթի հիմնական փուլ։ Թեմա 3. Դատական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ։ Թեմա 4. Դատական քննությունը։
Թեմա 5. Վարույթը վերաքննիչ դատարանում։ Թեմա 6. Վարույթը վճռաբեկ դատարանում։ Թեմա 7. Քրեական գործերով հատուկ վարույթների առանձնահատկությունները։ Թեմա 8. Քրեական գործերով իրավական օգնություն ցույց տալը։
Թեմա 9. Արտասահմանյան երկրների քրեական դատավարությունը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական
միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի,
միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1903/B04. Քաղաքացիական իրավունք - 4 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն` 40 ժամ, սեմինար 8, գործնական 16)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքացիական իրավահարաբերությունների մի շարք առանցքային պայմանագրերի և ինստիտուտներին, այդ թվում` վնաս պատճառելուց ծագող իրավահարաբերություններին, ժառանգման և մտավոր սեփականության ինստիտուտներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պայմանագրերի կնքման և դադարման առանձնահատկությունները, պայմանագրերի կողմերի իրավունքները և պարտականությունները,
2. կիմանա ժառանգման և մտավոր սեփականության դրույթների մեկնաբանման նրբությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Վարկային և հաշվարկային պարտավորություններ: Թեմա 2. Ապահովագրություն: Թեմա 3. Գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագիր: Թեմա 4. Համալիր ձեռնարկատիրական գործունեության թույլտվության
պայմանագիր: Թեմա 5. Համատեղ գործունեության պայմանագիր: Թեմա 6. Խաղեր և գրազ անցկացնելու պայմանագիր: Թեմա 7. Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններ: Թեմա 8. Վնաս պատճառելու հետևանքով
ծագած պարտավորություններ: Թեմա 9. Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ: Թեմա 10. Մտավոր սեփականություն: Թեմա 11.
Ժառանգման իրավունք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների
քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1907/B02. Քաղաքացիական դատավարություն – 2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն՝ 40, սեմինար՝ 8, գործնական՝ 16 ժամ)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առանձին կատեգորիայի գործերի հարուցման, քննության և լուծման առանձնահատկություններին,
դատական ակտերի կատարման ընթացակարգին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կհասկանա տարբեր կատեգորիայի գործերի առանձնահատկությունները,
2. կիմանա առանձին վարույթներում դատավարական օրենքի կիրառման
տեխնիկան,
3. կկարողանա լուծել գործնական խնդիրներ, կազմել դատավարական փաստաթղթեր, մասնակցել դատավարությունների։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Վարույթն առաջին ատյանի դատարանում: Թեմա 2. Հատուկ հայցային և հատուկ վարույթներ: Թեմա 3. Դատական ակտերի վերանայումը: Թեմա 4.
Կատարողական վարույթ: Թեմա 5. Օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ
գործերի վարույթը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր):
Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների քայլը՝
0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1906/B02. Եվրոպական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 24, սեմինար 8)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Եվրոպական Միության ստեղծման, զարգացման և կայացման պատմությանը, ինտեգրացիոն տեսական մոտեցումներին և պրակտիկային, ԵՄ իրավական համակարգի առանձնահատկություններին, ինստիտուցիոնալ համակարգի կառուցվածքին և ներքին
փոխհարաբերություններն։
Եվրոպական իրավունքի իմացությունն ուսանողներին հնարավորություն է
ընձեռում առավել արդյունավետ ընկալել աննախադեպ ինտեգրացիոն միավորումների` Եվրոպական Միության էությունն ու նշանակությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կպատկերացնի եվրոպական իրավունքի հասկացությունը, կառուցվածը և
առանձնահատկությունները, եվրոպական իրավունքի հարաբերակցությունը
ներպետական և միջազգային իրավունքի հետ,
2. կիմանա եվրոպական իրավունքի նորմերի կիրառման մեխանիզմները և
դատական պաշտպանության առանձնահատկությունները,
3. կհասկանա Եվրոպական Միությունում որոշումների ընդունման ընթացակարգերը, դրանց տարբերությունները և առանձնահատկությունները,
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4. կպատկերացնի Միության ինստիտուցիոնալ համակարգը, դրա կառուցվածքը, ինստիտուտների միջև փոխհարաբերությունները և այդ համակարգի առանձնահատկությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Եվրոպական իրավունքի հասկացությունը, կառուցվածքը և առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Եվրոպական իրավունքի աղբյուրները: Թեմա 3.
Եվրոպական իրավունքի գործողության ոլորտը: Թեմա 4. Եվրոպական իրավունքի հարաբերակցությունը ներպետական և միջազգային իրավունքի հետ: Թեմա 5.
Եվրոպական Միության որոշումների ընդունման մեխանիզմները: Թեմա 6. Եվրոպական իրավունքի նորմերի դատական պաշտպանությունը: Թեմա 7. Եվրոպական Միության ինստիտուտներն ու մարմինները: Թեմա 8. Եվրոպական խորհուրդ և ԵՄ խորհուրդ: Թեմա 9. Եվրոպական հանձնաժողով: Թեմա 10. Եվրոպական խորհրդարան: Թեմա 11. Եվրոպական Միության դատարան։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
1902/B04. Կրիմինալիստիկա, 7 կրեդիտ,

Շաբաթական 6 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, գործնական 32 ժամ,
լաբորատոր` 24 ժամ)
7- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանցագործությունների քննության մեթոդիկայի հիմունքների, քրեական գործերի քննության ընթացքում կիրառվող ժամանակակից տեխնիկական միջոցների, կիրառվող տակտիկական հնարքները, դրանց կիրառման առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հանցագործությունների քննության մեթոդոլոգիական հիմունքերը, հանցագործությունների առանձին տեսակների քննության առանձնահատկությունները։
2. կտիրապետի քրեական գործերի քննության ընթացքում կիրառվող գիտատեխնիկական միջոցներին, ժամանակակից դատական փորձաքննությունների
հնարավորություններին, կրիմինալիստիկական տեխնիկայի հիմունքներին,
տակտիկական հնարքների համակարգին։
3. ձեռք կբերի գիտելիքներ կրիմինալիստիկայի գիտության ժամանակակից
վիճակի ու զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրիմինալիստիկայի ներածությունը, պատմությունն ու կապն այլ իրավաբանական և ոչ իրավաբանական գիտությունների հետ։ Թեմա 2-6. Կրիմինալիս-
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տիկական նույնացում, դիագնոստիկա և մոդելավորում, տեխնիկայի հիմունքները,
ավանդական ճյուղերը, ոչ ավանդական ճյուղերը, ընդհանուր դրույթները: Թեմա 7.
Առանձին քննչական գործողությունների կատարման տակտիկական հնարքները։
Թեմա 8-9. Առանձին տեսակի հանցագործությունների քննության մեթոդիկայի հիմունքները, առանձնահատկություններն ըստ առանձին հանցակազմերի։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1901/B07. Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն. (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40, սեմինար 24)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողներին սովորեցնել պետության և իրավունքի վերաբերյալ մարդկային մտքի (ուսմունքների, տեսությունների, հայեցակարգերի) պատմությունը՝
սկսած Հին աշխարհից մինչև մեր օրերը, հաղորդակից դարձնել համաշխարհային իրավական մշակույթի գանձարանին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մարդկության լավագույն մտածողների պետաիրավական հայացքները և տեսությունները,
2. ձեռք կբերի մեթոդաբանական և ստեղծագործական մոտեցում պետաիրավական երևույթները վերլուծելիս, կհարստացնի ընդհանուր և իրավական աշխարհայացքը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քաղաքական-իրավական ուսմունքների պատմության առարկան, մեթոդաբանությունը, ժամանակագրությունը։ Թեմա 2-9։ Քաղաքական-իրավական
ուսմունքները Հին Արևելքում, Հունաստանում, Հռոմում, միջնադարյան Արևմտյան
Եվրոպայում, միջնադարյան Անդրկովկասում, Արևելքում և Ռուսաստանում։ Թեմա
10-20. Քաղաքական-իրավական ուսմունքները Եվրոպայում Վերածննդի և բարենորոգչության, վաղ ազատական հեղափոխությունների շրջանում, Գերմանիայում, Իտալիայում և Ռուսաստանում 17-18-րդ դարերում, Ֆրանսիայում և ԱՄՆ-ում ավատատիրության ճգնաժամի և հեղափոխությունների շրջանում, Գերմանիայում, Ռուսաստանում, Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում 18-րդ դ. վերջին և 19-րդ դ. սկզբին։
Թեմա 21-22. Ուտոպիստ-սոցիալիստների, մարքսիստական, սոցիալիստական,
բոլշևիկյան քաղաքական-իրավական ուսմունքները։ Թեմա 23-24. 19-րդ դ. երկրորդ
կեսի եվրոպական և ռուսական քաղաքական-իրավական ուսմունքները։ Թեմա 25.
20-րդ դարի քաղաքական-իրավական ուսմունքները։
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված ընթացիկ քննություններից մեկը բանավոր է, իսկ մյուսը
գրավոր (4-ական միավոր): Քննական տոմսը պարունակում է 4 հարց
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 1 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1906/B01. Միջազգային իրավունք ( 7 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (դասախոսություն 64, սեմինար 32)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ միջազգային հանրային իրավունքի համակարգի, դրա սուբյեկտների, աղբյուրների,
հիմնարար սկզբունքների, միջազգային-իրավական պատասխանատվության
հետ կապված հարցերի վերաբերյալ, պատկերացում կազմել միջազգային իրավունքի հիմնական ինստիտուտների և ճյուղերի բովանդակության վերաբերյալ,
հնարավորություն ընդձեռել հստակ պատկերացում կազմել միջազգային իրավունքի հիմնական կատեգորիաների և միջազգային իրավունքի ճյուղերի բովանդակության մասին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային հանրային իրավունքի հասկացությունը և բնորոշ գծերը,
2. կտարբերակի միջազգային իրավունքի աղբյուրները, սուբյեկտները,
սկզբունքները,
3. կհասկանա միջազգային իրավունքի առանձին ինստիտուտների և ճյուղերի բովանդակությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Միջազգային հանրային իրավունքի հասկացությունը, առանձնահատկությունները, առարկան և ձևավորման պատմությունը: Թեմա 2. Միջազգային իրավունքի աղբյուրները, սկզբունքները և սուբյեկտները: Թեմա 3. Միջազգային իրավունքի և ներպետական իրավունքի փոխգործողությունը և փոխազդեցությունը: Թեմա 4. Միջազգային-իրավական պատասխանատվության ինստիտուտը: Թեմա 5. Միջազգային հանրային իրավունքի հիմնական ինստիտուտների և ճյուղերի ընդհանուր բնութագիրը և բովանդակությունը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական
միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի,
միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1907/B05. ՀՀ էկոլոգիական իրավունք (4 կրեդիտ )

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն`40, սեմինար` 24)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հասարակության և
բնության փոխներգործության հիմնահարցերին, ժամանակակից էկոլոգիական
խնդիրներին և դրանց իրավական կարգավորման մեխանիզմներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի անհրաժեշտ գիտելիքներ բնության և նրա ռեսուրսների դերի
և նշանակության վերաբերյալ,
2. կկարողանա համակարգել էկոլոգոիրավական նորմերը և կիրառել այդ
նորմերը իրավական խնդիրների լուծման համար։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Շրջակա միջավայրի պահպանության սկզբունքները: Թեմա 2.
Բնօգտագործման իրավունքը: Թեմա 3. Մարդու էկոլոգոիրավական կարգավիճակը: Թեմա 4. Էկոլոգիական փորձաքննություն: Թեմա 5. Բնօգտագործման և
շրջակա միջավայրի պահպանության մեխանիզմը: Թեմա 6. Պատասխանատվությունը էկոլոգիական իրավախախտումների համար։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական
միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի,
միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1903/B06. Ընտանեկան իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 24, սեմինար 8)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ընտանիքի և նրա իրավական հիմքերին, ամուսնության իրավական հարցերին, պայմաններին, արգելքներին, անվավերությանը, ամուսինների անձնական և գույքային փոխհարաբերություններին, ծնողական իրավունքներին, ալիմենտային պարտավորությունների կարգավորմանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կտիրապետի ամուսնության հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությանը և դրա կիրառման առանձնահատկություններին,
2. կտարբերակի ամուսինների անձնական և գույքային փոխհարաբերությունները
3. կիմանա ալիմենտային պարտավորությունների էությունը, ծնողների և զավակների իրավունքներն ու պարտականությունները ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ընտանեկան իրավունքի հասկացությունը, առարկան, մեթոդը: Թեմա 2. Ընտանեկան իրավունքի պատմությունը: Թեմա 3. Ընտանեկան իրավահարաբերություններ: Թեմա 4-5. Ամուսնության հասկացությունը, անվավերությունը: Թեմա 6-7. Ամուսինների անձնական և գույքային իրավունքները ու պարտականությունները: Թեմա 8. Ամուսնության դադարումը: Թեմա 9-11. Ծնողների և
զավակների իրավունքներն ու պարտականությունները, անչափահաս երեխաների իրավունքները: Թեմա 12-15. Ալիմենտային պարտավորություններ։ Թեմա 16.
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ: Թեմա 17-19. Որդեգրում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր ստուգում: Միավորների քայլը` 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը` 0,5 է:
Ծրագրի մասնագիտական հատվածում նախատեսված է նաև 2-ական կրեդիտ աշխատածավալով կուրսային 2 աշխատանքների կատարում, որոնց արդյունքների ստուգումը իրականացվում է տարբերակված գնահատման եղանակով
(թվանշանով)։
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5. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ

«Սահմանադրաիրավական» մասնագիտացում
1905/B08. Վարչական պատասխանատվությունը ՀՀ-ում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել վարչական հարկադրանքի էությունն ու արդիական հիմնախնդիրները, վարչական իրավախախտման հասկացությունը և կազմը, վարչական իրավախախտումների մասին օրենսդրության խնդիրները, վարչական պատասխանատվության էությունն ու
խնդիրները, տույժերի հասկացությունը և նրանց համակարգը, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթը, դրանց քննության և լուծման
առանձնահատկությունները, որոշումների վերանայման հիմքերը և կարգը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի վարչական հարկադրանքի հասկացության և տեսակների, վարչական իրավախախտման հասկացության և վարչական իրավախախտումների մասին օրենսդրության խնդիրների մասին,
2.գիտելիքներ ձեռք կբերի վարչական պատասխանատվության հասկացության, խնդիրների, սուբյեկտների, իրավական հիմքերի, վարչական տույժի հասկացության և համակարգի, առանձին վարչական իրավախախտումների համար
վարչական պատասխանատվության կիրառման մասին,
3. կտիրապետի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթի, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու լիազորությամբ օժտված մարմինների գործունեությանը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-10. Վարչական պատասխանատվություն հատուկ դասընթացի առարկան և խնդիրները, վարչական հարկադրանք, վարչական իրավախախտման
հասկացությունը և էությունը, վարչական պատասխանատվության էությունն ու
խնդիրները, վարչական տույժեր, վարչական պատասխանատվության կիրառումը առանձին վարչական իրավախախտումների համար, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթի ընդհանուր բնութագիրը, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի քննությունը և լուծումը, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործի որոշումը վերանայելը,վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշումների կատարումը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/B09. Ընտրական իրավունք (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ընտրական իրավունքի,
ինչպես նաև դրա առանցքային ինստիտուտների էությանն ու բովանդակությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ընտրական իրավունքի համակարգի, վերջինիս հիմնական կառուցվածքային տարրերի, Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախընտրական քարոզչության և ընտրությունների առանձնահատկությունների մասին,
2. գիտելիքներ ձեռք կբերի ընտրական գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության, դրա խնդիրների, համակարգի, ձևերի, մեթոդների, տեսակների, այն իրականացնող մարմինների, ինչպես նաև ընտրական վեճերի լուծման առանձնահատկությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-4. Ընտրությունների իրավական կարգավիճակը, դրանց դերը և նշանակությունը։ Ընտրական իրավունքը որպես իրավունքի ինքնուրույն ճյուղ, դրա
կարգավորման առարկան, մեթոդը և հարաբերակցությունը իրավունքի այլ ճյուղերի հետ։ Ընտրական իրավական նորմեր, հարաբերությունները և դրանց տարրերը։ Ընտրական իրավունքի աղբյուրները։ Թեմա 4-7. Ընտրական համակարգի
հասկացությունը և բովանդակությունը։ Մեծամասնական ընտրական համակարգը և դրա տեսակները։ Համամասնական ընտրական համակարգը և դրա տեսակները։ Նախընտրական քարոզչությունը և դրա իրականացման ընդհանուր
պայմանները։ Նախընտրական քարոզչության իրականացման ձևերը և եղանակները։ Հանձնաժողովների աշխատանքի կազմակերպման կարգը և լիազորությունները, որոշումների և գործողությունների բողոքարկման կարգն ու պայմանները։ Թեմա 8-11. Քվեաթերթիկներին ներկայացվող պահանջները։ Քվեարկության կարգն ու պայմանները։ Անճշտությունները որոշելու կարգը։ Քվեարկության
արդյունքների ամփոփման կարգն ու պայմանները։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

– 93 –

1905/B20. Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանությունը ՀՀ-ում
(2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
մարդու
իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության բաղադրիչներին և
գործնական դրսևորումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի մարդու իրավունքների վարչաիրավական
առանձնահատկությունների, մասնավորապես իրավական հիմքերի մասին,
2. ձեռք կբերի գիտելիքներ մարդու իրավունքների վարչաիրավական
պաշտպանության եղանակների, միջոցների և սահմանների առնչությամբ,
3. կկարողանա օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
կվերլուծի կոնկրետ վարչական վարույթի կամ վարչական դատավարության
հետ կապված փաստերն ու կկատարի հետևություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. «Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանությունը»
դասընթացի առարկան, խնդիրները և համակարգը: Թեմա 2. Վարչական
վարույթի և վարչարարության հասկացությունը, վարչարարության հիմնարար
սկզբունքները: Թեմա 3. Վարչական վարույթի իրավական հիմքերը: Թեմա 4.
Վարչական վարույթի հիմնադրույթները: Թեմա 5. Վարչական ակտը, դրա
տեսակները և ձևերը։ Բողոքարկման վարույթը: Թեմա 6. Վարչական ծախսերը:
Թեմա 7. Պատասխանատվությունը վարչարարությամբ պատճառված վնասի
համար: Թեմա 8. Վարչական դատավարության և վարչական արդարադատության ինստիտուտների հիմնադրույթները: Թեմա 9. Վարչական դատավարության կայացման նախադրյալները: Թեմա 10. Վարչական դատավարության
իրավական հիմքերը: Թեմա 11. Գործերի ընդդատությունը, վարչական
դատավարության մասնակիցները: Թեմա 12. Ապացույցները: Թեմա 13. Գործի
քննությունը և լուծումը վարչական դատարանում: Թեմա 14. Հատուկ
վարույթներ: Թեմա 15. Վարչական վարույթի, վարչարարության և վարչական
դատավարության վերաբերյալ միջազգային իրավունքի չափանիշները և դրանց
հիմնական համակարգերը արտասահմանյան երկրներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1901/B08. Պետության և իրավունքի տեսության պրոբլեմներ (2 կրեդիտ)
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Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության,
զարգացման հիմնախնդիրները, բանավեճային հարցերը, իրավագիտության նորագույն մեթոդաբանական մոտեցումները, հայեցակարգերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պետության և իրավունքի տեսության հիմնահարցերի վերաբերյալ տարակարծիք մոտեցումները,
2. ձեռք կբերի պետաիրավական երևույթների հիմնախնդիրային վերլուծության կարողություն, առաջացող տեսական և գործնական հինմախնդիրների
լուծման մասնագիտական արհեստավարժություն։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-2. Պետության և իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների հասկացությունը, տեսության զարգացումը և հիմնախնդիրների ձևավորումը։ Թեմա 3.
Պետության և իրավունքի առաջացման հիմնախանդիրները։ Թեմա 4. Մինչիշխանություն և սոցիալական իշխանություն։ Թեմա 5. Հասարակության, իրավունքի և
պետականության միասնությունը։ Թեմա 6. Մինչպետական իրավունքի հիմնահարցը։ Թեմա 7. Իրավունքի և պետականության զարգացման ուղղությունները։
Թեմա 8. Պետության բազմերանգ բնույթը և նրա բնորոշման հիմնախնդիրները։
Թեմա 9. Պետության և իրավունքի հարաբերակցությունը։ Թեմա 10. Իրավունքի
էությունը, հասկացությունը, նշանակությունը։ Թեմա 11. Իրավահասկացության
հայեցակարգերը։ Թեմա 12. Իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության համակարգ։ Թեմա 13. Ժամանակակից հասարակության պետաիրավական զարգացման հիմնախնդիրները։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/B11. Ծառայողական իրավունք (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողությանը ծանոթացնել քաղաքացիական ծառայության խնդիրներին,
սկզբունքներին և տեսակներին, պետական-ծառայողական հարաբերություններին, հանրային ծառայության տեսակներին, ծառայողների իրավական կարգավիճակին, հանրային ծառայությանը և կոռուպցիային։
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի պետական իշխանության ու պետական կառավարման և քաղաքացիական ծառայության հարաբերակցության, հանրային ծառայության համակարգի, հանրային ծառայողների իրավական կարգավիճակի մասին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հանրային ծառայության հասկացությունը, խնդիրները, համակարգը
և տեսակները: Թեմա 2. Համայնքային ծառայությունը: Թեմա 3. Պետական-ծառայողական իրավահարաբերությունները: Թեմա 4. Հանրային ծառայության
անցնելը, դրանց ատեստավորումը, վերապատրաստումը և կադրերի ռեզերվը:
Թեմա 5. Քաղաքացիական ծառայության կառավարումը: Թեմա 6. Հանրային կառավարումը և կոռուպցիան։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Գնահատման չափանիշները` ըստ
քննական առաջադրանքի, միավորների քայլը`0.5:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

«Քաղաքացիաիրավական» մասնագիտացում
1903/B08. Արտասահմանյան երկրների քաղաքացիական և առևտրային իրավունք (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
5-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արտասահմանյան զարգացած երկրների քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի առանձնահատկություններին, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Անգլիայի, ԱՄՆ-ի, Շվեյցարիայի քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի կարգավորման յուրահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Գերմանիայի և Ֆրանսիայի քաղաքացիական իրավունքի
սկզբունքները,
2. կտիրապետի անգլոամերիկյան նախադեպային իրավունքին, արտասահմանյան երկրներում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց քաղաքացիաիրավական յուրահատուկ մոտեցումներին,
3. կհասկանա սեփականության և իրային իրավունքների տարբերությունները, պարտավորական իրավունքի առանձնահատկությունները։
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1. Արտասահմանյան երկրների քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2. Արտասահմանյան երկրների իրավունքի աղբյուրները: Թեմա 3. Արտասահմանյան երկրների իրավունքի սուբյեկտները: Թեմա 4. Ներկայացուցչություն: Թեմա 5. Սեփականություն և այլ իրային իրավունքներ: Թեմա 6. Ժառանգման իրավունք: Թեմա 7. Պարտավորական իրավունք:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1903/B07. Արժեթղթերը քաղաքացիական իրավունքում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողներին ծանոթացնել արժեթղթերի շրջանառության կազմակերպմանը և արդյունավետ իրականացմանը, հնարավորություն ընձեռել առավել խորը
իմանալ արժեթղթերի շրջանառությունը ՀՀ-ում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արժեթղթերի նշանակությունն ու դրանց իրավական բնույթը,
2. կհասկանա արժեթղթերի էմիսիայի հիմնական փուլերն ու իրականացման կարգը,
3. ձեռք կբերի գիտելիքներ արժեթղթերի շուկայի հատուկ սուբյեկտների
մասին,
4. կպատկերացնի արժեթղթերի առանձին տեսակների առանձնահատկությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Արժեթղթերի հասկացությունը, նշանակությունն ու դասակարգումը:
Թեմա 2. Արժեթղթերի թողարկումն ու տեղաբաշխումը: Թեմա 3. Արժեթղթերի
շուկան: Թեմա 4. Արժեթղթերի շուկայի մասնակիցները: Թեմա 5. Արժեթղթերի
շրջանառությունը և դրանց կապակցությամբ կնքվող գործարքները: Թեմա 6. Արժեթղթերի առանձին տեսակների շրջանառության առանձնահատկությունները։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1907/B07. Վարչական դատավարություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 8, գործնական 24)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վարչական դատավարության իրավունքի ընդհանուր հասկացություններին, սկզբունքներին և
ինստիտուտներին, ինչպես նաև առանձին կատեգորիայի գործերի հարուցման,
քննության և լուծման առանձնահատկություններին, ինչպես նաև վարչական
դատավարության կարգով կայացված դատական ակտերի վերանայման ընթացակարգերին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա վարչական դատավարության իրավունքի և վարչադատավարական օրենքի առանձնահատկությունները,
2. կիմանա դատավարական օրենսդրության նորմերի կիրառման տեխնիկան,
3. կկարողանա համակարգել ու ընդհանրացնել վարչադատավարական նորմերը և օգտագործել դրանք գործնական խնդիրների լուծման համար, կազմել դատավարական փաստաթղթեր, մասնակցել դատավարությունների վարչական
դատարանում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-3. Վարչական դատավարության հասկացությունը, սկզբունքները,
սուբյեկտները: Թեմա 4. Գործերի առարկայական ընդդատությունը: Թեմա 5. Դատավարական ժամկետներ և դատական ծախսեր: Թեմա 6. Վարչական հայց: Թեմա 7. Ապացուցման առանձնահատկությունները վարչական դատավարությունում: Թեմաներ 8-10. Գործի հարուցումը, նախապատրաստումը և դատաքննությունը: Թեմա 11. Դատական ակտեր: Թեմա 12. Պարզեցված վարույթներ: Թեմա
13. Հատուկ վարույթներ: Թեմա 14. Վարչական դատարանի դատական ակտերի
վերանայումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր ստուգում: Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի: Միավորների քայլը 0,5 է:
1903/B09. Միջազգային մասնավոր իրավունք (2 կրեդիտ),

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողներին ծանոթացնել օտարերկրյա տարրով ծանրաբեռնված քաղաքացիաիրավական բնույթի հարաբերությունների կոլիզիոն և մատերիալ իրավա-
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կան կարգավորման խնդիրներին, հնարավորություն տալ ամբողջական պատկերացում կազմել ժամանակակից միջազգային մասնավոր շրջանառության իրավական կարգավորման շուրջ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային մասնավոր հարաբերությունների շրջանակը, վերջինիս կարգավորման մեթոդները,
2. կիմանա կոլիզիոն-իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները,
3. կուսումնասիրի միջազգային մասնավոր հարաբերությունների առանձին
բնագավառների կոլիզիոն և մատերիալ իրավական կարգավորման ընդհանուր
բնութագիրը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-2. Միջազգային մասնավոր իրավունքի հասկացությունը, կարգավորման առարկան, մեթոդները, համակարգը, աղբյուրները: Թեմա 3. Կոլիզիոն նորմեր և նրանց կիրառումը: Թեմա 4-7. Միջազգային մասնավոր իրավունքի սուբյեկտները: Թեմա 8. Միջազգային մասնավոր պայմանագրերի իրավական կարգավորումը: Թեմա 9. Միջազգային մասնավոր փոխադրումների միջազգային-իրավական կարգավորումը: Թեմա 10. Միջազգային հաշվարկային հարաբերություններ: Թեմա 11. Արտապայմանագրային պարտավորությունները միջազգային
մասնավոր իրավունքում: Թեմա 12. Մտավոր սեփականության միջազգային-իրավական պաշտպանությունը: Թեմա 13-14. Ժառանգման, ընտանեկան իրավունքի հարցերը միջազգային մասնավոր իրավունքում: Թեմա 15. Միջազգային
աշխատանքային հարաբերություններ: Թեմա 16. Միջազգային քաղաքացիական
դատավարություն: Թեմա 17. Միջազգային առևտրային արբիտրաժ։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1907/B06. Մաքսային իրավունք (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնելն է ՀՀ մաքսային օրենսդրության հիմունքներին և մաքսային իրավունքի հիմնական ինստիտուտներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա մաքսային իրավունքի և մաքսային օրենսգրքի առանձնահատկությունները,
2. կիմանա մաքսային օրենսդրության կիրառման տեխնիկան,
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3. կկարողանա համակարգել ու ընդհանրացնել մաքսային-իրավական նորմերը և օգտագործել դրանք գործնական խնդիրների լուծման համար։
Դասընթացի բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2. Մաքսային իրավահարաբերություններ: Թեմա 3. Մաքսային վերահսկողություն: Թեմա 4. Մաքսասակագնային կարգավորում: Թեմա 5. Պատասխանատվությունը մաքսային իրավունքում։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

«Քրեաիրավական» մասնագիտացում
1904/B09. Իրավական վիճակագրություն (2 կրդեիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին իրավական վիճակագրության որպես գիտության և պրակտիկ գործունեության էությանը, վիճակագրական մեթոդաբանության առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա իրավական վիճակագրության որպես գիտության և պրակտիկ
գործունեության էությունը,
2. կկարողանա կիրառել իրավախախտումների վիճակագրական հետազոտության տարբեր մեթոդներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Իրավական վիճակագրությունը և դրա դերն օրինականության ամրապնդման գործում։ Թեմա 2. Վիճակագրական դիտարկում։ Թեմա 3. Վիճակագրական ամփոփում և խմբավորում։ Թեմա 4. Վիճակագրական վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում` առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1902/B05. Դատախազությունը ՀՀ-ում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին պարզաբանել դատախազական համակարգի կենսագործունեությունը սահմանող գլխավոր բովանդակային հիմնահարցը` պետական իշխանության և կառավարման մեխանիզմում դատախազության գործառութային դերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դատախազական գործունեության նպատակները և խնդիրները,
առանձնահատկությունները, հիմնական հասկացությունները, դատախազության գործառույթների հասկացությունը և համակարգը,
2. կտիրապետի «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի ընդհանուր բնութագրին, դատախազության կազմակերպումը և գործունեությունը կարգավորող
այլ օրենսդրական ակտերին,
3. կիմանա Հայաստանում դատախազության մարմինների առաջացման ու
զարգացման հիմնական փուլերը, կազմակերպման և գործունեության սկզբունքները, համակարգը և կազմավորման կարգը, կառավարումը, աշխատանքի կազմակերպումը, դատախազների կարգավիճակի ընդհանուր բնութագիրը,
4. ձեռք կբերի գիտելիքներ դատախազության սահմանադրական լիազորությունների, դատախազական ակտերի էության ու նշանակության, կիրառման օրենսդրական հիմքերի և դրանց ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության
կազմակերպման և գործունեության ընդհանուր բնութագրի մասին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. ՀՀ դատախազության տեղը և դերը պետական մարմինների համակարգում: Թեմա 2. Դատախազության հիմնադրումը Հայաստանում և զարգացման
հիմնական փուլերը: Թեմա 3. ՀՀ դատախազության կազմակերպման և գործունեության սկզբունքները: Թեմա 4. Դատախազության մարմինների համակարգը,
կառուցվածքը և կազմավորումը: Թեմա 5. Դատախազության սահմանադրական
լիազորությունները: Թեմա 6. Դատախազական ակտերը: Թեմա 7. Դատախազության գործունեությունը միջազգային իրավական համագործակցության ոլորտում:
Թեմա 8. Արտասահմանյան որոշ երկրների (Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Գերմանիա, Ռուսաստանի Դաշնություն) դատախազական մարմինների կազմակերպումը և գործունեությունը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1902/B13. Քրեադատավարական էթիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քրեադատավարական
գործունեության բարոյական հիմքերին, դատարանի և քրեական վարույթի
մասնակիցների գործունեությանը ներկայացվող էթիկական պահանջներին,
քրեադատավարական կուլտուրայի և էթիկետի կանոններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն.
1. քրեական դատավարությունում ձևավորվող բարոյական հարաբերությունների բովանդակությունից,
2. քրեադատավարական ապացուցման էթիկական հիմքերից,
3. քրեական արդարադատության իրականացման էթիկական պահանջներից:
4. քննարկումներ և բանավեճեր անցկացնել քրեական վարույթի ընթացքում
իրավական և բարոյական հարաբերությունների կանոնակարգման շուրջ,
5. վեր հանել քրեական արդարադատության իրականացման հիմքում ընկած
հիմնական բարոյական արժեքները,
6. գնահատել դատարանի և քրեական վարույթի մասնակիցների գործունեության էթիկական նշանակությունը:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. Բարոյականություն և էթիկա: Թեմա 2. Էթիկայի հիմնական կատեգորիաները (բաղադրիչները): Թեմա 3. Իրավաբանական էթիկան որպես պրոֆեսիոնալ (մասնագիտական) էթիկայի տեսակ: Թեմա 4. Քրեադատավարական
օրենսդրության բարոյական հիմքերը: Թեմա 5. Քրեական արդարադատության
իրականացման էթիկական հիմքերը: Թեմա 6. Քրեադատավարական ապացուցման էթիկական հիմքերը: Թեմա 7. Վարույթի հանրային մասնակիցների
դատավարական գործունեության էթիկական հիմքերը: Թեմա 8. Փաստաբանի
քրեադատավարական գործունեության էթիկական հիմքերը: Թեմա 9. Քրեադատավարական գործունեության կուլտուրան (մշակույթը):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Առաջադրանք պարունակում է 3 խնդիր,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Առաջադրանք պարունակում է 3 խնդիր,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1904/B10. Կրիմինալոգիա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանցավորության և
հանցագործությունների առանձին տեսակների կրիմինալոգիական առանձնահատկություններին, պատճառներին ու պայմաններին, հանցավորության, հանցագործությունների առանձին տեսակների և եզակի հանցագործության կանխմանն ուղղված միջոցառումներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հանցավորության և դրա առանձին տեսակների զարգացման միտումները, դրանց նպաստող գործոնները, հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմները,
2. կկարողանա ինքնուրույն գնահատել հանցավորության վիճակը և հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության (հանցավորության կանխման) արդյունավետությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հանցավորություն։ Թեմա 2. Հանցանք կատարող անձինք։ Թեմա 3.
Հանցավորության և հանցագործությունների առանձին տեսակների պատճառներն ու պայմաններ։ Թեմա 4. Հանցավորության նկատմամբ վերահսկողություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1902/B14. Քրեական դատավարության արդի հիմնահարցերը (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ քրեադատավարական հարաբերությունների կանոնակարգման նոր հայեցակարգի շրջանակներում առաջ քաշված նոր մոտեցումներին, դրանց տեսական ու գործնական
նշանակությանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հիմքում դրված
հիմնարար հայեցակետերի մասին.
2. ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքում ամրագրված մի շարք
նոր ինստիտուտների մասին (ապացուցման չափանիշ, ցուցմունքների դեպոնացում, համագործակցության վարույթ, դատավարական սանկցիաներ և այլն)
3. ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով էապես վերափոխված
իրավական կառուցակարգերի մասին:
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4. կոնկրետ փաստերի նկատմամբ պատշաճորեն կիրառել ՀՀ քրեական
դատավարության նոր օրենսգրքի իրավակարգավորումները
5. վեր հանել ՀՀ գործող և նոր քրեադատավարական օրենսգրքերի հիմնական տարբերությունները
6. փաստարկված քննարկումներ և բանավեճեր անցկացնել քրեական
դատավարության տեսական և գործնական հիմնահարցերի շուրջ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քրեական դատավարության հասկացությունը: Հանրային և մասնավոր շահերի փոխհարաբերակցության առանձնահատկությունները: Թեմա 2.
Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքում ամրագրված սկզբունքների
իրավական կարագավորման հիմնահարցերը: Թեմա 2. Քրեական դատավարության սուբյեկտների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները:
Թեմա 3. Ապացուցման գործընթացն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր
օրենսգրքի: Թեմա 4. Քրեական դատավարական հարկադրանքի միջոցների
օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկությունները: Թեմա 5. Մինչդատական վարույթի հիմնահարցերը ըստ քրեական դատավարության նոր
օրենսգրքի: Թեմա 6. Դատական քննությունը և դրա իրականացման առանձնահատկությունները` ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի: Թեմա 7.
Դատական ակտերի վերանայման հիմնահարցերը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Առաջադրանքը պարունակում է 1 խնդիր`
5 միավոր, և 4 հարց`յուրաքանչյուրը առավելագույնը 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

«Միջազգային իրավական» մասնագիտացում
1903/B10. Միջազգային իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
5-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է միջազգային-իրավական մասնագիտացման ուսանողներին տալ ներածական բնույթի հիմնարար գիտելիքներ միջազգային
իրավական կարգավորման և դրա հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ:
Մասնավորապես ուսանողներին ներկայացվում է միջազգային իրավական
կարգավորման հասկացությունը և առանձնահատկությունները, դրա զարգացման պատմությունը, միջազգային իրավունքի նորմերի ամրագրման և
միջազգային իրավասուբյեկտության հիմնահարցերը, միջազգային իրավական
կարգավորման հիմնական սկզբունքների նորմատիվային բովանդակությունը։
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի միջազգային-իրավական կարգավորման հասկացության,
պատմության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ տեսական գիտելիքներին,
2. պատկերացում կկազմի միջազգային-իրավական նորմերի ամրագրման և
միջազգային իրավասուբյեկտության հիմնահարցերին,
3. ծանոթ կլինի միջազգային-իրավական կարգավորման հիմնական ուղղություններին և բովանդակությանը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Միջազգային իրավական կարգավորման հասկացությունը և էությունը: Թեմա 2. Միջազգային-իրավական կարգավորման համակարգի առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Միջազգային-իրավական կարգավորման պատմական զարգացումը: Թեմա 4. Միջազգային իրավունքի նորմերի ամրագրման
հիմնահարցերը: Թեմա 5. Միջազգային իրավասուբյեկտության հիմնահարցերը:
Թեմա 6. Ժամանակակից միջազգային-իրավական կարգավորման հիմնական
սկզբունքների բովանդակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Առաջադրանքը կազմված է 3 մասից, յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1906/B03. Միջազգային կազմակերպությունների իրավունք (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջագային կազմակերպությունների իրավունքին, միջազգային կազմակերպությունների` որպես
միջազգային իրավունքի սուբյեկտի իրավասության առանձնահատկություններին, դերին և նշանակությանը, կառուցվածքին և գործունեությանը, ինչպես նաև
առանձին միջազգային կազմակերպությունների նպատակներին և գործունեության ուղղություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային կազմակերպությունների հասկացությունը և բնորոշ գծերը, դասակարգումը և ժամանակակից միջազգային կազմակերպությունների տեսակները, ձևավորման ընթացակարգը և կառուցվածքը,
2. պատկերացում կկազմի միջազգային կազմակերպությունների իրավասության, որոշումների դերի մասին միջազգային իրավունքի առանձին ոլորտների զարգացման հարցում
3. կուսումնասիրի առանձին միջազգային կազմակերպությունների իրավա-
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սությունը, գործունեության շրջանակները և ընթացակարգը։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Միջազգային կազմակերպությունների իրավունքի առարկան: Թեմա
2. Միջազգային կազմակերպությունների դասակարգումը: Թեմա 3. Միջազգային
կազմակերպությունների ձևավորման կարգը և կառուցվածքը: Թեմա 4. Միջազգային կազմակերպությունների իրավասությունը, որոշումների իրավաբանական ուժը: Թեմա 5. ՄԱԿ-ը` որպես ունիվերսալ կազմակերպություն. մարմինները, գործունեության ուղղությունները: Թեմա 6. ՄԱԿ-ի մասնագիտացված կազմակերպություններ: Թեմա 7. Եվրոպական տարածաշրջանային կազմակերպություններ (Եվրոպական Խորհուրդ, Եվրոպական Միության, ԵԱՀԿ): Թեմա 8.
Տարածաշրջանային կազմակերպություններ. նպատակները և իրավասությունը
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1906/B06. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան (2
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու իրավունքների
Եվրոպական դատարանի հիմնական իրավական չափանիշներին, ուսումնասիրել դրանց ձևավորման առանձնահատկությունները, տարբերակող հատկանիշները, դատարանի գործունեության նպատակները և գործունեության ուղղությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Եվրոպական դատարանի իրավասությունը, գործունեության
շրջանակները և ընթացակարգը,
2. կհասկանա Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի հիմքերը,
3. կպատկերացնի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի դերը ներպետական օրենսդրության և իրավակիրառ
պրակտիկայի ձևավորման գործում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Նախադեպի` որպես Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավունքի աղբյուրի առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Եվրոպական
դատարանի իրավազորությունը մեկնաբանելու Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին Կոնվենցիան և դրան կից Արձանագրությունները: Թեմա 3. Եվրոպական դատարանի կողմից ձևավորված նախադեպային ի-
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րավունքը կյանքի, անձնական անձեռնմխելիության, արդար դատաքննության և
մարդու այլ իրավունքների ու ազատությունների նկատմամբ: Թեմա 4. Կոնվենցիայի և Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի ազդեցությունը
ներպետական օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի ձևավորման վրա։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1906/B04. Միջազգային պայմանագրերի իրավունք (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջազգային իրավունքի հիմնական աղբյուրի՝ միջազգային պայմանագրի իրավաբանական բնույթին,
դրա կնքման, ուժի մեջ մտնելու և գործողության դադարման առանձնահատկություններին, հնարավորություն ընձեռել ամբողջական պատկերացում կազմել և
գործնական հմտություններ ձեռք բերել միջազգային պայմանագրերի իրավունքի
բնագավառում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կսովորի միջազգային պայմանագրերի բնորոշումը, օբյեկտը և նպատակները, տեսակները և կառուցվածքը,
2. կիմանա միջազգային պայմանագրեր կնքելու կարգը, ուժի մեջ մտնելու
իրավաբանական հիմքերը, գործողության ժամկետները,
3. կտիրապետի միջազգային պայմանագրերի կատարման ապահովման
միջոցներին և եղանակներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի ձևավորումը, զարգացումը
և հասկացությունը: Թեմա 2. Միջազգային պայմանագրի հասկացությունը և իրավաբանական բնույթը: Թեմա 3. Միջազգային պայմանագրերի կնքումը: Թեմա
4. Միջազգային պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելը և գործողությունը: Թեմա 5.
Միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ վերապահումը: Թեմա 6. Միջազգային
պայմանագրերի կատարման ապահովումը: Թեմա 7. Միջազգային պայմանագրերի մեկնաբանումը: Թեմա 8. Միջազգային պայմանագրերի գործողության դադարումը: Թեմա 9. Միջազգային պայմանագրերի գրանցումը և հրապարակումը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1903/B09. Միջազգային մասնավոր իրավունք (2 կրեդիտ),

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողներին ծանոթացնել օտարերկրյա տարրով ծանրաբեռնված քաղաքացիաիրավական բնույթի հարաբերությունների կոլիզիոն և մատերիալ իրավական կարգավորման խնդիրներին, հնարավորություն տալ ամբողջական պատկերացում կազմել ժամանակակից միջազգային մասնավոր շրջանառության իրավական կարգավորման շուրջ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային մասնավոր հարաբերությունների շրջանակը, վերջինիս կարգավորման մեթոդները,
2. կիմանա կոլիզիոն-իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները,
3. կուսումնասիրի միջազգային մասնավոր հարաբերությունների առանձին
բնագավառների կոլիզիոն և մատերիալ իրավական կարգավորման ընդհանուր
բնութագիրը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-2. Միջազգային մասնավոր իրավունքի հասկացությունը, կարգավորման առարկան, մեթոդները, համակարգը, աղբյուրները: Թեմա 3. Կոլիզիոն նորմեր և նրանց կիրառումը: Թեմա 4-7. Միջազգային մասնավոր իրավունքի սուբյեկտները: Թեմա 8. Միջազգային մասնավոր պայմանագրերի իրավական կարգավորումը: Թեմա 9. Միջազգային մասնավոր փոխադրումների միջազգային-իրավական կարգավորումը: Թեմա 10. Միջազգային հաշվարկային հարաբերություններ: Թեմա 11. Արտապայմանագրային պարտավորությունները միջազգային
մասնավոր իրավունքում: Թեմա 12. Մտավոր սեփականության միջազգային-իրավական պաշտպանությունը: Թեմա 13-14. Ժառանգման, ընտանեկան իրավունքի հարցերը միջազգային մասնավոր իրավունքում: Թեմա 15. Միջազգային
աշխատանքային հարաբերություններ: Թեմա 16. Միջազգային քաղաքացիական
դատավարություն: Թեմա 17. Միջազգային առևտրային արբիտրաժ։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
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6.

Կրթական այլ մոդուլներ

Արտադրական պրակտիկա (6 կրեդիտ)

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք
1905` սահմանադրաիրավական մասնագիտացում
1902, 1904` քրեաիրավական մասնագիտացում
1903, 1907` քաղաքացիաիրավական մասնագիտացում
1906` միջազգային իրավական մասնագիտացում
Նպատակը.
Պրակտիկան նպատակ է հետապնդում ուսանողներին գործնականում ծանոթացնել ՀՀ դատարանների և իրավապահ մարմինների կառուցվածքին, դրանց
գործունեության ու աշխատանքի կազմակերպման հիմունքներին, ուսանողների
մոտ ձևավորել իրավաբանական խնդիրների առաջադրման, դրանց լուծման, իրավաբանական փաստաթղթերի կազմման և այլ գործնական հմտություններ։
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի տվյալ պետական մարմնի կառուցվածքին, աշխատանքի կազմակերպման ձևերին, այլ մարմինների հետ փոխհարաբերությունների իրավական
միջոցներին,
2. ձեռք կբերի տեսական գիտելիքները գարծնականում կիրառելու, իրավաբանական խնդիրներ լուծելու, իրավաբանական փաստաթղթեր կազմելու, իրավաբանական հարցերի վերաբերյալ բանավիճելու հմտություններ։

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
1905, 1901` Սահմանադրաիրավական մասնագիտացում՝ Սահմանադրական իրավունք, Պետության և իրավունքի տեսություն
1902, 1904` Քրեաիրավական մասնագիտացում՝ Քրեական իրավունք, Քրեական
դատավարություն
1903, 1907` Քաղաքացիաիրավական մասնագիտացում՝ Քաղաքացիական իրավունք, Քաղաքացիական դատավարություն
1906` Միջազգային իրավական մասնագիտացում՝ Միջազգային իրավունք, Եվրոպական իրավունք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննություններն անցկացվում են բանավոր: Ամեն մասնագիտացման համար
ստեղծվում է հանձնաժողով 5-7 մասնագետ: Հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց:

Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Իրավագիտության ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1. «Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն
ու պատմություն»
2. «Քրեական իրավունք և դատավարություն»
3. «Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն»
4. «Միջազգային և եվրոպական իրավունք»
5. «Գործարարական իրավունք»
6. «Կրիմինալոգիա»

1.

Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը

Մագիստրոսի պատրաստման ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կառուցամասից` ուսումնական և հետազոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են նախանշված ուսումնական կիսամյակներում՝ ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի կրեդիտներով
արտահայտված ծավալների հետևյալ համամասնությամբ.
Կրթամաս

Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Լրացական դասընթացներ

0

1

Ընդհանուր կրթամաս

6

2

Մասնագիտական պարտադիր
կրթամաս

48

13-15

Կամընտրական դասընթացներ

18

4-6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար

12

4

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

3

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

1

Գիտամանկավարժ. պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանություն

3

1

12

1

120

32-34

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Կիսամյակ
Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ
Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ
Ընդամենը, կրեդիտ

I

II

III

IV

Ընդամենը

27

24

21

0

72

3

6

9

30

48

30

30

30

30

120
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Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողությունը,
որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը և պրակտիկաներին, իսկ 4-ը՝
քննաշրջանին։ Ծրագրի առաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ շաբաթ հատկացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանը։
Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը կազմում է 1,5
կրեդիտ (24 կրեդիտ / 16 շաբաթ = 1,5) կամ 45 ժամ, իսկ ուսումնական կրեդիտի
ժամային համարժեքը` 1 կրեդիտ = 30 ժամ։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով),
իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 120 կրեդիտի։

2.

Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ուսումնական կառուցամաս

Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ լրացական դասընթացներ, ընդհանուր կրթամաս, մասնագիտական պարտադիր կրթամաս և կամընտրական դասընթացներ։ Առաջին երկուսը ծառայում
են մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընդհանուր հենքի ապահովմանը կամ
համալրմանը, երրորդ կրթամասը կազմում է մագիստրոսական ծրագրի բովանդակային էությունը, որն ապահովում է մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների անհրաժեշտ հենքը, իսկ չորրորդը` ծրագրի անհատականացված
ուսուցման մասն է։

Լրացական դասընթացներ
Լրացական դասընթացների բաղադրիչն ուղղված է նախորդ կրթական աստիճանի պահանջներն անհրաժեշտության դեպքում լրացնելուն (մասնագիտության փոփոխության դեպքում կամ օտար լեզուների իմացության ոլորտում)։ Նկատի ունենալով մագիստրոսների՝ մասնագիտական և հետազոտական աշխատուժի միջազգային շուկայում ազատ տեղաշարժն ու պահանջվածությունն ապահովելու անհրաժեշտությունը, որպես պարտադիր լրացական դասընթաց` ծրագրում ընդգրկված է անգլերենը։ Մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով,
գիտական ղեկավարի երաշխավորությամբ ուսանողի անհատական ուսումնական պլանում որպես լրացական դասընթաց կարող է ներառվել նաև օտար այլ
լեզու։ Բաղադրիչը յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում նախատեսում է
մինչև 2 լրացական դասընթացի առկայություն։ Լրացական դասընթացները կրեդիտատար չեն:
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1603/M01 Անգլերեն լեզու

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)15

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0

64

I

Ստուգարք

15

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
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Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս
Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 21 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ
փոխանցելի գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի
հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը ապահովելուն։ Այն ներառում է հինգ
պարտադիր դասընթաց։
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

2301/M00

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները
մասնագիտական
հետազոտություններում

3

4/28/0

I

Քննություն

1901/M03

Համեմատական
իրավագիտություն

3

32/0/0

II

Քննություն

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կիսամ- Գնահատյակ
ման ձևը

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս
Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 14` երեք
կամ վեց կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 33 կրեդիտ: Սա մագիստրոսական
ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական մակարդակում պահանջվող գիտելիքների
և կարողությունների ձեռքբերումը։ Դրանք մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի կարիքները և պահանջմունքները։
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Մագիստրոսական ծրագիր`
§Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն ու
պատմություն¦

Թվանիշ
1901/M02
1905/M01
1905/M02
1901/M05
1901/M08
1901/M01
1905/M07
1902/M01
1901/M06
1905/M04
1901/M04

1905/M11

1901/M07

Մոդուլ-դասընթաց
Իրավունքի
փիլիսոփայություն
Սահմանադրական վերահսկողությունը ՀՀ-ում
Վարչական վարույթ և դատավարություն
Իրավաստեղծագործության
հիմունքներ
Իրավունքի աղբյուրների
տեսագործ. հիմնախնդիրները
Իրավագիտության արդի
հիմնախնդիրներ
Արտասահմանյան երկրների վարչական իրավունք
Իրավաբանական
գրագրություն
Բնական իրավունքի
տեսություն
Համեմատական սահմանադրական իրավունք
Իրավունքի սոցիոլոգիա
Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական իրավունքի իրականացման
սահմանադրաիրավական և
կոնվենցիոն երաշխիքները
Իրավաբանական տեխնիկայի (վարպետության) հիմունքներ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

6

40/24/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

10/22/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

6

40/24/0

II

Քննություն

6

40/24/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն
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Մագիստրոսական ծրագիր`
§Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն¦
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

6

40/24/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

Բաժնետիրական իրավունք
Դատական վերանայման
հիմնախնդ. քաղ. դատ.-ում
Ապացուցման տեսությունը
քաղ. դատ.-ում
Մտավոր սեփականության
իրավունք
Իրավաբանական
գրագրություն
Պայմանագրերը
առևտրային հարաբեր.-ում
Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ (քաղ.)

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

10/22/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

1903/M05

Ժառանգման իրավունք

3

32/0/0

II

Քննություն

1901/M04

Իրավունքի սոցիոլոգիա

6

40/24/0

III

Քննություն

1903/M06

Գործարարական իրավունք

6

40/24/0

III

Քննություն

Թվանիշ
1901/M02
1903/M01
1903/M02
1903/M04
1907/M01
1907/M08
1903/M10
1902/M01
1903/M03
1903/M16

Մոդուլ-դասընթաց
Իրավունքի
փիլիսոփայություն
Եվրոպական
պայմանագրային իրավ.
սկզբունքները
Արտապայմանագրային
պարտավորություններ
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Մագիստրոսական ծրագիր` §Գործարարական իրավունք¦
Թվանիշ
1901/M02

1903/M19

1903/M22

1907/M09
1004/M33
1903/M11

Մոդուլ-դասընթաց
Իրավունքի
փիլիսոփայություն
Քաղաքացիական. ընտանեկան և աշխատանքային
գործերով Վճռաբեկ և Սահմանադրական դատարանների իրավական դիրքորոշումները
Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը գործարարական հարաբերություններում
Առևտրային արբիտրաժ
Հաշվապահական
հաշվառում և աուդիտ
Գործարարական գործունեութ. պետ. կարգավորումը

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

6

40/24/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

1903/M08

Կորպորատիվ իրավունք

3

32/0/0

I

Քննություն

1902/M01

Իրավաբանական
գրագրություն

3

10/22/0

II

Քննություն

1903/M06

Գործարարական իրավունք

6

40/24/0

II

Քննություն

1907/M12

Սնանկության իրավական
կարգավորումը

3

32/0/0

II

Քննություն

1901/M04

Իրավունքի սոցիոլոգիա

6

40/24/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

1907/M10

1907/M16

Հարկային
հարաբերությունների
իրավ. կարգավորումը
Արտաքին տնտեսական
գործունեության մաքսաիրավական կարգավորում
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Մագիստրոսական ծրագիր` §Քրեական իրավունք և դատավարություն¦
Թվանիշ
1901/M02
1902/M02

1904/M01

1902/M03
1904/M02
1904/M23
1902/M04
1902/M12
1902/M01
1904/M24
1902/M05
1901/M04
1902/M06
1904/M04

Մոդուլ-դասընթաց
Իրավունքի
փիլիսոփայություն
Նախաքննության հիմնահարցերը քր. դատ. -ում
Մարդու իրավունքների և
ազատությունների
քրեաիրավական
պաշտպանությունը
Հանց. առանձին տես. քնն.
մեթոդիկա
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանց.
Պատիժ նշանակելու
հիմնախնդիրները
Մարդու իրավ. պաշտպ.
եվրոպական չափանիշները
ՀՀ քր. դատ.-ում
Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ (քր.)
Իրավաբանական
գրագրություն
Միջազգային
կոնվենցիաները և ՀՀ
քրեական օրենսդրությունը
Պաշտպանության
իրականացումը քր. գործով
Իրավունքի սոցիոլոգիա
Դատական վերանայման
հիմնախնդ. քր. դատ.-ում
Համեմատական քրեական
իրավունք

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

6

40/24/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

10/22/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

6

40/24/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն
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Մագիստրոսական ծրագիր` §Միջազգային և եվրոպական իրավունք¦
Թվանիշ
1901/M02
1906/M25
1906/M02
1906/M21
1906/M24

1906/M14
1902/M01
1906/M06
1906/M08
1901/M04
1906/M07
1906/M23

Մոդուլ-դասընթաց
Իրավունքի
փիլիսոփայություն
Ազգային հարցը և
միջազգային իրավունքը
Մարդու իրավունքների
միջազգային իրավական
պաշտպանություն
Փախստականների միջազգային իրավ. պաշտպանութ.
Քրեական արդարադատության սկզբունքները
միջազգային իրավունքում
Եվրոպական Միության
ինստիտուտներ և ընթացակարգեր
Իրավաբանական
գրագրություն
Միջազգային մարդասիրական իրավունք
Միջազգային տնտեսական
իրավունք
Իրավունքի սոցիոլոգիա
Նախադեպը միջազգային
իրավունքում
ԵՄ արտաքին հարաբերությունների իրավունք

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

6

40/24/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

40/24/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

10/22/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

6

40/24/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

– 118 –

Մագիստրոսական ծրագիր` §Կրիմինալոգիա¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1307/M31

Կրիմինալ հոգեբանություն

6

40/24/0

I

Քննություն

1904/M11

Պատժից ազատելուը

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

32/0/0

I

Քննություն

6

32/0/0

I

Քննություն

6

32/0/0

I

Քննություն

6

32/0/0

I

Քննություն

3

10/22/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

6

40/24/0

III

Քննություն

2203/M48
1904/M08
1904/M12
1904/M07
1904/M13
2202/M50

1904/M14

1307/M32
2203/M49

1904/M15

Կրիմինալոգիական
հետազոտությունների
քանակական մեթոդները
Բռնությամբ կատարվող
հանցագործություններ
Կրիմինալոգիական
տեսություններ
Վիկտիմոլոգիա
Անչափահասների
արդարադատություն
Կիրառական վիճակագրություն (SPSS, EPIDATA)
Պրոբացիոն ծառայության
դերը հանցագործությունների կանխարգելման
գործում
Հանցավոր վարքի հոգեբանական ուսումնասիրում
Կրիմնալագիական
հետազոտությունների
որակական մեթոդները
Կրիմնալոգիական
հետազոտությունների կիրառական նշանակությունը

1904/M16

Պենալոգիա

3

32/0/0

III

Քննություն

1904/M17

Քրեակատարողական
ընթացակարգի
կատարելագործման
հիմնախնդիրները

3

32/0/0

III

Քննություն
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Կամընտրական դասընթացներ
Կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են ԵՊՀ այլ մագիստրոսական
ծրագրերի դասընթացներից և նպատակ ունեն մագիստրանտի մոտ ձևավորելու
ավարտական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու համար
անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ: Այս դասընթացների ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանափակված է 18 կրեդիտով, իսկ կազմն
ընտրվում է ուսումնական խորհրդատուի (գիտական ղեկավարի) հետ համատեղ՝ տվյալ կամ հարակից (մասնագիտության շրջանակներում միջդիսցիպլինար կապերի ձևավորման նպատակով) մագիստրոսական ծրագր(եր)ի դասընթացների ցանկից` 2÷4-րդ կիսամյակների ընթացքում։ Տվյալ ծրագրի կամընտրական դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր աշխատածավալը պետք է կազմի 9 կերդիտ, իսկ առաջարկվող դասընթացների քանակը`
պահանջվածից 2 անգամ ավելի:
Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար
ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը:
Մագիստրոսական ծրագիր` §Սահմանադրական իրավունք, պետության և
իրավունքի տեսություն ու պատմություն¦

Թվանիշ
1905/M03
1905/M17
1905/M11
1905/M10
1905/M08
1906/M08

Մոդուլ-դասընթաց
Պառլամենտական իրավունք
Հարկային
վարչարարություն
Համայնքային ծառայությունը ՀՀ-ում
Բանկային իրավունքը և
վարչարարությունը
Սահմանադրական մշակույթ
Իրավական վերլուծություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն
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Մագիստրոսական ծրագիր` §Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1907/M17

Կատարողական վարույթը
ՀՀ-ում

3

32/0/0

II

Քննություն

1907/M21

Միջազգային
քաղաքացիական
դատավարություն

3

32/0/0

II

Քննություն

1907/M02

Եվրոպական էկոլոգիական
իրավունք

3

32/0/0

III

Քննություն

1907/M19

Աշխատանքային վեճեր

3

32/0/0

III

Քննություն

1903/M08

Կորպորատիվ իրավունք

3

32/0/0

III

Քննություն

1903/M22

Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը գործարարական հարաբերություններում

3

32/0/0

III

Քննություն

Մագիստրոսական ծրագիր` §Գործարարական իրավունք¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1903/M12

Բեռների միջազգային փոխադրումների իրավ. կարգավ.

3

32/0/0

II

Քննություն

1903/M23

Անշարժ գույքի իրավական
կարգավորման
հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

3

32/0/0

II

Քննություն

1907/M13

Առևտրային կազմ կադրային գործի կազմակերպման
իրավական կարգավորումը

3

32/0/0

III

Քննություն

1903/M20

ՀՀ մրցակցային իրավունք

3

32/0/0

III

Քննություն

1907/M14

Գործարարների իրավունքների պաշտպանությունը

3

32/0/0

III

Քննություն

1907/M15

Բանակցություններն ու այլ
իրավաբանական հմտությունները գործարարական
հարաբերություններում

3

32/0/0

III

Քննություն
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Մագիստրոսական ծրագիր` §Քրեական իրավունք և դատավարություն¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1904/M05

Այլընտրանքային
պատժատեսակների
հիմնախնդիրները

3

32/0/0

II

Քննություն

1904/M25

Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը

3

32/0/0

II

Քննություն

1902/M11

Քրեական գործերով նախադեպային իրավունքի
կիրառման
հիմնախնդիրները

3

32/0/0

III

Քննություն

1902/M14

Դատական հարկադրանքի
հիմնահարցերը քրեական
դատավարությունում

3

32/0/0

III

Քննություն

1902/M18

Ապացուցման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական
դատավարությունում

3

32/0/0

III

Քննություն

1902/M07

Դատական փորձաքննության հիմնախնդիրներ

3

32/0/0

III

Քննություն

Մագիստրոսական ծրագիր` §Միջազգային և եվրոպական իրավունք¦
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Դիվանագիտության
ժամանակակից մոդելը

3

32/0/0

II

Քննություն

1906/M09

Միջազգային քրեական
իրավունք

3

32/0/0

II

Քննություն

1906/M15

Ապրանքների ազատ շրջանառությունը ԵՄ-ում

3

32/0/0

III

Քննություն

1201/M24

Միջազգային հարաբեր.
տարածաշրջանային
ենթակառույցները

3

32/0/0

III

Քննություն

1906/M01

Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատական
պաշտպանությունը

3

32/0/0

III

Քննություն

1906/M22

Միջազգային-իրավական
պատասխանատվություն

3

32/0/0

III

Քննություն

1906/M10

Հայոց ցեղասպանության
միջազգային իրավական
հիմնախնդիրները

3

32/0/0

III

Քննություն

1906/M19

Եվրոպական մրցակցային
իրավունք

3

32/0/0

III

Քննություն

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1201/M27
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Մագիստրոսական ծրագիր` §Կրիմինալոգիա¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1904/M18

Կախյալ վարքագծի
հիմնախնդիրներ

3

32/0/0

II

Քննություն

1904/M09

Հանցավոր վարքագծի
մոտիվացիա

3

32/0/0

II

Քննություն

1307/M19

Դատապարտյալների հետ
տարվող հոգեբանական
աշխատանքի
հիմնախնդիրները

3

32/0/0

III

Քննություն

2201/M15

Սոցիալական աշխատանք
շեղվող հանցավոր
վարքագիծ դրսևորած
անձանց հետ

3

32/0/0

III

Քննություն

1904/M22

Կրիմինոպենալոգիա

3

32/0/0

III

Քննություն

1904/M21

Հանցավորության նկատմամբ վերահսկողությունը

3

32/0/0

III

Քննություն

2.2. Հետազոտական կառուցամաս
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝

Գիտական սեմինար, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտահետազոտական
պրակտիկա, գիտամանկավարժական պրակտիկա և մագիստրոսական ատենախոսություն:
Գիտական սեմինարը ծրագիրն իրականացնող կառույցի (ֆակուլտետ,
ամբիոն, կենտրոն և այլն) կողմից կազմակերպվող կանոնավոր գործող սեմինարների շարք է, որի կայացման ժամանակացույցը սահմանվում է
մագիստրոսական ծրագրի տվյայ կիսամյակի դասացուցակով: Գիտական
սեմինարի ընթացքում մագիստրանտներին ցուցաբերվում է գիտական հետազոտություն կատարելու մեթոդաբանական և մեթոդական աջակցություն, ձևավորվում են գիտական սեմինարներին հաղորդումներ և զեկուցումներ ներկայացնելու, գիտական բանավեճ վարելու, գրախոսություններով հանդես գալու
հմտություններ։
Գիտահետազոտական աշխատանքի բովանդակությունը պայմանավորվում
է ուսանողի մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի խնդիրներով և կազմվում է գիտական ղեկավարի հետ համատեղ։ Այն կազմակերպվում է ուսումնառության 2-րդ, 3-րդ և 4 կիսամյակներում` ընդհանուր 18 կրեդիտ աշխատածավալով:
Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում`
գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։ Կա-
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րող է իրականացվել ամբիոնի կամ լաբորատորիայի գիտական թեմաների շրջանակներում։ Ունի 3 կրեդիտ աշխատածավալ:
Գիտամանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։
Նախատեսում է բակալավրիատում սեմիանարների և գործնական պարապմունքների անցկացում, կուրսային աշխատանքների գրախոսում։ Այն ևս ունի 3
կրեդիտ աշխատածավալ:
Մագիստրոսական ատենախոսության կատարումը և նրա պաշտպանությունը մագիստրոսի կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որն իրականացվում
է 4-րդ կիսամյակում: Ատենախոսության կատարման և պաշտպանության համար ծրագրում նախատեսվում է 12 կրեդիտ աշխատածավալ։
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է իրավագիտության ֆակուլտետում իրականացվող մագիստրոսի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես
նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է ամփոփ
տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների ուսումնական
ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։
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1.

Լրացական դասընթացներ

1602/M 01. Անգլերեն լեզու – 1

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ /ստուգարք/
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ակադեմիական անգլերեն (Academic
English), հումանիտար, սոց. գիտությունների, ինչպես նաև տեխնիկական ֆակուլտետներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գրավոր և բանավոր խոսքին` գիտական աշխարհի հետ ազատ շփվելու համար:
2. կկարողանա մասնագիտական երկխոսության մեջ մտնել օտարերկրացի
գործընկերների հետ:
3. կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստել և մասնակցել միջազգային գիտոժողովներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գիտական գրավոր խոսքի զարգացում, համառոտագրության ուսուցում (Abstract writing): Թեմա 2. Միջազգային գիտաժողովների համար զեկուցում
պատրաստելու հիմնական դրույթները: Թեմա 3. Գիտական բանավեճին մասնակցելու տեխնիկայի ուսուցում (Scientific discussion):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով անցած նյութի հիման
վրա:

2.

Ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ

2301/M01. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 4 ժամ, գործնական 22 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում: Այն նրանց
հնարավորություն կտա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մշակել
մոդելներ ու կատարել համապատասխան վերլուծություն: Դասընթացը կօգնի
ուսանողներին տնտեսագիտության ոլորտում ստացած տնտեսական գիտելիքները կիրառել գործնական խնդիրներ լուծելիս: Պարապմունքների անցկացման
ձևը` դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ և ինքնուրույն աշխատանք:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա Microsoft Access ծրագրում բազաներ ստեղծել:
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2. կիմանա ձևանմուշների ստեղծման եղանակները:
3. կկարողանա պատշաճ մակարդակով Microsoft Accessի բազայում հաշվետվությունների ստեղել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-5. Microsoft Access ծրագրի ուսուցում, տվյալների բազայի ստեղծում,
աղյուսակների փոփոխում, կապերի ստեղծում, մեկ և մեկից ավելի աղյուսակներում օգտագործվող հարցումներ, ձևերի և հաշվետվությունների ստեղծում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները կատարվում են համակարգչի
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը կատարվում է համակարգչի վրա՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
1901/M03. Համեմատական իրավագիտութուն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացնել ընդհանուր համամեատական իրավունքը որպես իրավաբանական գիտություն և կրթական
դիսցիպլինա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա համեմատական իրավական մեթոդին, նրա առանձնահատկություններին և հնարավորություններին, որպես դիտարկման և հետազոտման արդյունավետ միջոց,
2. կյուրացնի հասարակության իրավական համակարգի հարցերը,
3. կյուրացնի աշխարհի իրավական համակարգերի դասական տիպերը,
4. կհարստացնի իրավական աշխարհայացքը, խորացնելով մասնագիտական իրավական կուրտուրան:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-2. Համեմատական իրավունքը իրավաբանական գիտությունների
համակարգում: Համեմատական իրավունքի մեթոդը որպես արդի ժաամանակաշրջանի արդյունավետ մեթոդը: Թեմա 3-5. Հասարակության իրավական համակարգը որպես համեմատական իրավունքի ուսումնասիրության օբյեկտ: Իրավական համակարգերի դասակարգումը: Իրավական ընտանիք հասկացության
գիտաական վերլուծությունը: Թեմա 6-7. Հասարակության իրավական համակարգերի տարրային կազմը: Իրավական համակարգերի դասական տիպերը Թեմա 8-15. Ռոմանագերմանական իրավական ընտանիքը: Ռոմանագերմանական
իրավական իրավական համակարգերի առանձնահատկությունները: Անգլոամե-
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րիկյան իրավական համակարգը: ԱՄՆ-ի իրավական համակարգի իրավական
առանձնահատկությունները: Իրավական համակարգերի սկանդինավյան տիպը:
Մուսուլմանական (իսլամական) իրավունքը: Այլ կրոնական իրավական համակարգերը: Ավանդական իրավական համակարգերը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:

3.

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ

Մագիստրոսական ծրագիր՝
«Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն ու
պատմություն»
1901/M02. Իրավունքի փիլիսոփայություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, սեմինար 24 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում է իրավունքի
գիտական ճանաչողության բանական բարձրագույն ձևը, գիտական-ազատական
կամ էլեգանտ իրավագիտությունը։ Դասընթացը խնդիրն է ներկայացնել իրավական գիտելիքների ինտեգրացված ոլորտը, որը ներառում է իրավական գենոլոգիայի, օնթոլոգիայի, աքսոլոգիայի հիմնախնդիրները, իրավունքի փիլիսոփայության պատմությունը և արդի հայեցակարգերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իրավունքի փիլիսոփայության դերը և մեթոդական, սինթեզող,
կիրառական, քաղաքական, արժեքաբանական-կողմնորոշիչ գործառույները,
2. կսովորի իրավունքի փիլիսոփայության որպես իրավագիտության բոլոր
ճյուղերի մեթոդաբանական հիմքի պատմությունը և հիմնական հասկացությունները,
3. ձեռք կբերի իրավափիլիսոփայական իրավամտածողություն և մշակույթ,
4. ձեռք կբերի մասնագիտական արհեստավարժություն. (իրավական երևույթների արժեքաբանական վերլուծում, տեսական գիտելիքների կիրառմամբ
իրավական պոզիտիվիզմի, դոգմատիզմի հաղթահարման գործիքային միջոցների իմացություն),
5. ձեռք կբերի իրավափիլիսոփայական աշխարհայացք, մասնագիտական իրավական մշակույթ։
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1-2. Իրավունքի փիլիսոփայության հասկացությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը: Թեմա 3. Իրավունքի գենեզիսի և տիպաբանության հայեցակարգային հիմնախնդիրները: Թեմա 4. Իրավունք. Հասկացությունը և տիպաբանությունը: Թեմա 5. Իրավունք և օրենք: Իրավունքի իրացման իրավափիլիսոփայական հիմնախնդիրները: Թեմա 6. Իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը:
Թեմա 7. Իրավական էակը որպես իրավունքի աղբյուր և սուբյեկտ: Թեմա 8. Իրավունքի փիլիսոփայության պատմության խնդիրները և պարբերացումը: Թեմա 911. Իրավունքի փիլիսոփայության պատմությունը անտիկ, միջին և նոր ժամանակներում: Թեմա 12-13. Իրավունքի բացասման մարքսիստական փիլիսոփայությունը: Թեման 14. Իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը
20-րդ դարում: Թեմա 15. Իրավունքի ազատական իրավաբանական փիլիսոփայությունը: Թեմա 16. Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և իրավունքի փիլիսոփայությունը: Թեմա 17. Համաշխարհային պատմական զարգացումը և իրավունքի ապագան:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1905/M01. Սահմանադրական վերահսկողությունը ՀՀ-ում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բացահայտել սահմանադրական վերահսկողության դերը պետական իշխանության համակարգում, սահմանադրական վերահսկողության ձևերը, սահմանադրական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների համակարգը, դրանց կազմավորման և լիազորությունների իրականացման կարգն ու առանձնահատկությունները, սահմանադրական վերահսկողության ամերիկյան և եվրոպական համակարգերի ընդհանրությունները և տարբերությունները, դրանց զարգացման պատմական փուլերը, արտասահմանյան
երկրների փորձը, ՀՀ սահմանադրական վերահսկողության առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա սահմանադրական վերահսկողության ձևերի, սահմանադրական
վերահսկողություն իրականացնող մարմինների համակարգի, դրանց կազ-
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մավորման և լիազորությունների իրականացման կարգի ու առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա պետական իշխանության համակարգում սահմանադրական վերահսկողության դերը,
3. կկարողանա արտասահմանյան երկրների փորձի հիման վրա վեր հանել ՀՀ սահմանադրական վերահսկողության առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սահմանադրական վերահսկողության տեղն ու դերը պետական
իշխանության համակարգում: Թեմա 2. Դատական սահմանադրական վերահսկողության ձևերը: Թեմա 3. Սահմանադրական արդարադատության մարմինների համակարգը: Թեմա 4. Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները և գործունեության կարգը: Թեմա 5. Սահմանադրական դատարանի որոշումների
բնույթը: Թեմա 6. Սահմանադրական արդարադատության համակարգերի հետագա զարգացման հիմնական խնդիրները և ուղղությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1901/M05. Իրավաստեղծագործության հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին սովորեցնել իրավաստեղծագործության` որպես իրավական գործընթացի փուլերը, դրան նախորդող իրավակազմավորման գործընթացի վրա
ազդող գործոնները, իրավաստեղծագործության տեսակները և դրանցից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները, իրավական փորձարարության կազմակերպման և անցկացման մեխանիզմները, իրավաստեղծագործական տեխնիկայի
կանոները, հնարքները, միջոցները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի իրավասահմանման ամբողջ գործընթացի վերաբերյալ.
2. ձեռք կբերի իրավաստեղծագործության տարբեր տեսակների վերաբերյալ
գործնական տեսակետից կարևոր գիտելիքներ.
3. կկարողանա անցկացնել օրենքի որակի գնահատում.
4. ձեռք կբերի նորմատիվ ակտի ստեղծման հմտություններ, օգտագործելով իրավաստեղծագործական տեխնիկայի կանոները, հնարքները, միջոցները.
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5. կկարողանա աշխատել իրավաստեղծ պետական մարմիններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Իրավաստեղծագործության հիմունքներ. առարկայական ոլորտը և դասընթացի կառուցվածքը: Թեմա 2. Իրավակազմավորում և իրավաստեղծագործություն: Թեմա 3. Իրավաստեղծագործության հասկացությունը և հատկանիշները: Թեմա 4. Իրավաստեղծագործության տեսակները: Թեմա 5. Իրավաստեղծագործության սկզբունքները և մեթոդոլոգիական հիմունքները: Թեմա 6. Իրավական ակտի նախագծի կազմումը: Թեմա 7-8. Իրավական ակտի նախագծի ներկայացումը, պաշտոնական քննարկումը, ընդունումը և հրապարակումը: Թեմա 9. Իրավաստեղծագործություն և իրավական փորձարարություն: Թեմա 10. Նորմատիվ իրավական ակտի որակը: Թեմա 11-12. Իրավաբանական տեխնիկա, իրավաբանական տեխնիկայի զարգացման պատմությունը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1905/M02. Վարչական վարույթ և դատավարություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բարձրացնել ուսանողների իրազեկվածությունը`
դատաիրավական բարեփոխումների ներկա փուլում արդիական մեծ նշանակություն ձեռք բերած վարչական վարույթի և վարչական դատավարության ինստիտուտների առնչությամբ։ Նկատի է ունեցվում այն, որ հիշյալ ինստիտուտները
ոչ միայն միանգամայն նորույթ են իրավական համակարգում, այլև ունեն անչափ
մեծ գիտագործնական նշանակություն։
Այս դասընթացի նպատակն է նաև հատուկ ուսումնասիրության առարկա
դարձնել այն հարցադրումները, որոնք համալիր հետազոտման նյութ չեն «Վարչական իրավունք» դասընթացի համար։ Մասնավորապես, այդ դասընթացում
հիշյալ հարցադրումները ներկայացված են միայն ընդհանուր գծերով, ինչը բավարար չէ դրանց վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը`
1. Կիրազեկվի գործնականում վարչական վարույթի և վարչական դատավարության ինստիտուտներին, դրանց կիրառմանն առնչվող գործնական հարցադրումներին, այդ ինստիտուտների հենքը կազմող իրավական նորմերին,
2. կհասկանա իրավական համակարգում վարչական վարույթի և վարչական
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դատավարության տեղն ու գիտագործնական նշանակությունը,
3. կկարողանա գործնականում կիրառել վարչական վարույթի և վարչական
դատավարության ինստիտուտները, դրանց բաղադրատարրերը, մասնավորապես, կկարողանա կազմել վարչական ակտերի նախագծեր, կազմակերպել վարչական վարույթներ, մշակել վարչական դատավարության շրջանակներում կիրառվող փաստաթղթերի` դիմումների, հայցերի, բողոքների և միջնորդությունների նախագծեր։

Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. «Վարչական վարույթ և դատավարություն» դասընթացի առարկան,
խնդիրները: համակարգ»: Թեմա 2. «Վարչական վարույթի և վարչարարության
հասկացությունը, վարչարարության հիմնարար սկզբունքները»: Թեմա 3. «Վարչական վարույթի իրավական հիմքերը»: Թեմա 4. «Վարչական վարույթի հիմնադրույթները»: Թեմա 5. «Վարչական ակտը, դրա տեսակները և ձևերը», Թեմա 6.
«Պատասխանատվությունը վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար»:

Թեմա 7. «Վարչական դատավարության և վարչական արդարադատության հասկացությունը»: Թեմա 8. «Վարչական դատավարության կայացման նախադրյալները»: Թեմա 9. «Վարչական դատավարության իրավական հիմքերը»: Թեմա 10.
«Վարչական դատավարության դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության և
գործարար իշխանության ոլորտում օրինականության ապահովման գործում»։
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1901/M08. Իրավունքի աղբյուրների տեսագործնական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին սովորեցնել իրավունքի աղբյուրի հասկացությունը, պատկերացնել այն որպես որպես իրավական կարգավորման կառուցակարգի տարր,
ռոմանագերմանական, անգլոսաքսոնական, ավանդական և կրոնական իրավական ընտանիքների աղբյուրները և հատկապես ՀՀ իրավունքի աղբյուրների
համակարգը, ստորակարգությունը, դրա զարգացման միտումները: Գրծնական
նպատակը իրավական աղբյուրների համակարգում արագ կողմնորոշվելն է և
համապատասխան նորմի ընտրությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա իրավունքի աղբյուրի հասկացությունը և դրա համակարգը.
2. կխորացնի իրավունքի աղբյուրների համակարգային կապերի և ստորակարգության վերաբերյալ իմացությունը և դրանից բխող գործնական հետևանքները.
3. կկարողանա մշակել ուղիներ ՀՀ-ում իրավունքի աղբյուրների ազդեցության միջոցով իրավական կարգավորման արդյունավետությունը բարձրացնելու
համար։
4. ձեռք կբերի մասնագիտական գործնական հմտություններ իրավական
կարգավորման արդյունավետության բարձրացման ուղիները որոշելու հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Իրավունքի աղբյուրի հասկացությունը: Իրավունքի աղբյուրը` որպես իրավական իրականության տարր: Թեմա 2. Ռոմանոգերմանական իրավունքի աղբյուրները: Թեմա 3. Անգլոսաքսոնական իրավունքի աղբյուրները:
Թեմա 4. Ավանդական և կրոնական իրավական ընտանիքների աղբյուրները:
Թեմա 5. Հայաստանի Հանրապետության իրավունքի աղբյուրների համակարգը
և դրա զարգացման միտումները: Թեմա 6. Օրենքը` որպես ՀՀ իրավունքի
աղբյուր: Թեմա 7. Ենթաօրենսդրական ակտերը` որպես իրավունքի աղբյուր: ՀՀ
ենթաօրենսդրական ակտերը: Թեմա 8. Դատական իրավաստեղծագործության
արդյունքները` որպես ՀՀ իրավունքի աղբյուր: Թեմա 9. Սովորույթը և ՀՀ
իրավունքի այլ աղբյուրները: Թեմա 10. Միջազգային իրավունքը և այլ պետությունների ներպետական իրավունքը` որպես իրավունքի աղբյուր: Թեմա 11.
ՀՀ-ում իրավական կարգավորման արդյունավետության վրա իրավունքի
աղբյուրների ազդեցության հիմնախնդիրը: Իրավական կարգավորման արդյունավետության բարձրացման ուղիները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1901/M01. Իրավագիտության արդի հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ),
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին տեղեկացնել պետության և իրավունքի զարգացման արդի ժամանակաշրջանի հիմնահարցերին և նրանց վերլուծությամբ կարևորագույն միջոցները, օգտագործելով իրավագիտության տարաբնույթ մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կպարզի իրավագիտության հիմնահարցի հասկացությունը, իրավագիտության բաժանումը երկու խոշոր կառուցվածքային տարրերին` աքսիոմատիկային և պրոբլեմատիկային (պրոբլեմների),
2. կկարողանա կիրառել նորագույն տեսական մոտեցումների առանձնահատկությունները իրավաբանական հետազոտությունների ընթացքում,
3. ձեռք կբերի արդի իրավագիտության զարգացման կարևորագույն ուղղությունների իմացությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-2. Իրավական էպիստեմոլոգիան և գլոսեոլոգիան: Նրանց առանձնահատկությունները: Իրավագիտության որպես ամբողջական երևույթի կառուցվածքային տարրերը` օնտոլոգիա, անտոլոգիան, ֆուտուրոլոգիա: Թեմա 3. Գիտության դասականներ, Միշել Ֆուկոյի և Թումաս Կունի մոտեցումների և աշխատությունների վերլուծությունը իրավագիտության զարգացման նկատառումով:
Թեմա 4-17. Ժամանակակից իրավագիտության կարևորագույն հիմնահարցերը`
գործող օրենսդրության և պոզիտիվ իրավունքի հարաբերակցությունը, իրավական համակարգի և իրավական կարգավորման մեխանիզմի հարաբերակցությունը, իրավական կարգավորման ուսումնասիրությունը, իրավագոյացումը և իրավաստեղծումը, որպես իրավունքի օբյեկտիվ բնույթի և սուբյեկտիվի դրսևորումը: Օրենսդրության կառուցվածքային տարրերը: Օրենսդրության արդիականության և դինամիկ վիճակի ապահովումը: Օրենսդրության կատարելագործման
ուղիները և մեթոդները: Իրավունքը որպես պետականության կոմպոնենտ: Ժամանակակից օրինականության ռեժիմի իրավաօրինականությանը վերաճման
անհրաժեշտությունը: Միջազգային իրավունքի դերի և նշանակության աճը ներպետական ազգային իրավական համակարգի վրա:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1905/M07. Արտասահմանյան երկրների վարչական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել արտասահմանյան տարբեր երկրների վարչական իրավունքի, վարչակազմի կազմակերպման, վարչական գործունեության կարգավորման, վարչակազմի նկատմամբ վերահսկողության առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
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1. կիմանա տարբեր երկրներում վարչական իրավունքի կողմից կարգավորող հասարակական հարաբերությունները,
2. կհասկանա կառավարչական հարաբերությունների մեխանիզմները,
3. կկարողանա ձեռք բերել մասնագիտական արհեստավարժություն,
4. ձեռք կբերի իրավական աշխարհայացք, մասնագիտական մշակույթ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. «Արտասահմանյան երկրների վարչական իրավունք» դասընթացի
ներածություն: Թեմա 2. ԱՄՆ-ի վարչական իրավունքը: Թեմա 3. Ֆրանսիայի
վարչական իրավունքը: Թեմա 4. Մեծ Բրիտանիայի վարչական իրավունքը: Թեմա 5. ԳՖՀ-ի վարչական իրավունքը: Թեմա 6. Իտալիայի վարչական իրավունքը:
Թեմա 7. Ճապոնիայի վարչական իրավունքը: Թեմա 8. Չինաստանի վարչական
իրավունքը: Թեմա 9. Բուլղարիայի վարչական իրավունքը: Թեմա 10. Եգիպտոսի
վարչական իրավունքը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1902/M01. Իրավաբանական գրագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 10 ժամ, գործնական 22 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել իրավական հետազոտություններ կատարելու և դրանց արդյունքում գրագետ ու արդյունավետ իրավավերլուծական տեքստեր կազմելու հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի IRAC իրավավերլուծական համակարգին,
2. պատկերացում կունենա իրավավերլուծական ռազմավարությունների մասին,
3. կծանոթանա հանրաճանաչ, այդ թվում` ՀՀ բարձրագույն դատական ատյաննների կողմից կիրառվող իրավավերլուծական և մեկնաբանողական
հնարքներին,
4. կտիրապետի իրավավերլուծական տեքստերի շարադրման լեզվական
հմտություններին,
5. կկարողանա իրականացնել համակարգված իրավական հետազոտություն,
6. կկարողանա օգտվել իրավական փաստաթղթերի ինտերնետային շտեմարաններից, մասնավորապես` HUDOC-ից:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1. Ընդհանուր պատկերացում դասընթացի մասին: Թեմա 2. Իրավական վերլուծական մեթոդաբանություն: Թեմա 3. IRAC-ը որպես իրավավերլուծական մեթոդ և տեքստուալ միավոր: Հարցադրում և հետևություն: Թեմա 3. IRAC-ի
կանոն հատվածի ընդհանուր բնութագիրը: Կանոնի մասնատում: Թեմա 4. IRACի վերլուծություն հատվածի ընդհանուր բնութագիրը: Իրավավերլուծական ռազմավարություններ: Թեմա 5. Օրենքի վերլուծություն. ընդհանուր բնութագիր, ինտերնալ հնարքներ: Թեմա 6. Օրենքի վերլուծություն. էքստերնալ հնարքներ, այլ
հնարքներ: Թեմա 7. Նախադեպային իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը: Նախադեպային վերլուծություն: Թեմա 8. Իրավաբանական տեքստի լեզվական որակների ներածություն: Արդյունավետ նախադասություններ: Թեմա 9. Արդյունավետ պարբերություններ: Թեմա 10. Իրավաբանական փաստաթղթերի մշակման գործընթացը: Թեմա 11. Իրավական ակտերի շտեմարաններ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր՝ առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր՝ առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 1 խնդիր՝ առավելագույնը 10 միավոր,
միավորների քայլը՝ 0.5:
1901/M06. Բնական իրավունքի տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին սովորեցնել բնական իրավունքի ուսմունքների պատմությունը,
բնաիրավական սկզբունքների էությունը, բնական իրավունքների միջազգայնացման դրական ներգործությունը՝ քաղաքացիական հասարակության հաստատման, պետությունների ժողովրդավարացման և իրավականացման գործընթացների գործում, մարդու և քաղաքացու բնական իրավունքների ազգային հիմնախնդիրները, դրանց լիարժեք կենսագործման հնարավորությունները և ուղիները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնական իրավունքի տեսական և գործնական նշանակությունը
հասարակական համակարգի բարեփոխման գործում.
2. կկարողանա կատարել բնաիրավական արժեքաբանություն տարբերելու
համար ամբողջատիրական, ավտորիտար և այլ հակաժողովրդավարական համակարգերը.
3. կկարողանա վեր հանել մարդու և քաղաքացու բնական իրավունքների
կենսագործման ազգային հիմնախնդիրները.
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4. ձեռք կբերի մասնագիտական արհեստավարժություն` կատարելու կոնկրետ նորմատիվ ակտի բնական իրավական արժեքաբանական վերլուծություն.
5. ձեռք կբերի իրավաբանական իրավական դիրքորոշում` որպես հակակշիռ
նորմատիվիստական աշխարհայացքին
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բնական իրավունքի տեսության սկզբնավորումը և աստիճանական
գաղափարական հագեցումը մինչև՝ ռեֆորմացիայի և վերածննդի դարաշրջանը:
Թեմա 2. Բնական իրավունքի գաղափարի խորացումը և նոր դրույթներով հագեցումը Հին Հունաստանում և Հռոմում: Թեմա 3. Բնական իրավունքի գաղափարի
հստակոցումը և հետագա վերամշակումը միջնադարում: Թեմա 4. Վերածննդի և
բարենորոգման դարաշրջանի գաղափարախոսների առաջադրած մարդասիրական դրույթների բնաիրավական հիմքերը: Թեմա 5. Բնական իրավունքի ուսմունքը որպես հասարակական-տնտեսական և քաղաքական համակարգի բարեփոխման հիմնական ուղեցույց և տեսական զենք: Թեմա 6. Բնական իրավունքի
որդեգրումը Ռուսաստանի հակաֆեոդալական գաղափարախոսական տարբեր
հոսանքների կողմից 19-րդ դարում: Թեմա 7. Մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների դատապարտումը և կանխարգելումը իբրև մարդու բնական
անօտարելի իրավունքների երաշխավորման և բանականության հաղթարշավի
դրսևորում: Թեմա 8. ՄԱԿ-Ի Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը իբրև բնական անօտարելի իրավունքները միջազգայնորեն ճանաչելու վավերագիր: Թեմա 9. Եվրոպական խորհրդի ընդունած փաստաթղթերի բնական իրավական սկզբունքները և դրանց կենսագործման նպատակով հստակ մեխանիզմների ստեղծումը: Թեմա 10. ՀՀ գործող Սահմանադրությունը որպես մարդու և
քաղաքացու բանական, անօտարելի իրավունքների հիմնական վավերագիր:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1905/M04. Համեմատական սահմանադրական իրավունք (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, սեմինար` 24 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է վեր հանել այն ընդհանուրը և առանձնահատուկը,
ինչն առկա է սահմանադրական կարգավորման հիմնախնդիրների (մարդու իրավունքներ, օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների կազմակերպում և
իրականացում, տեղական ինքնակառավարում) հարցում աշխարհի տարբեր երկրներում։ Այն մեծ չափով կնպաստի պետական շինարարության և իրավական կար-
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գավորման ոլորտում համաշխարհային փորձի կիրառությանը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա այն ընդհանուրը և առանձնահատուկը, ինչն առկա է սահմանադրական կարգավորման հիմնախնդիրների (մարդու իրավունքներ, օրենսդիր, գործադիր
և դատական իշխանությունների կազմակերպում և իրականացում, տեղական ինքնակառավարում) հարցում աշխարհի տարբեր երկրներում,
կհասկանա համեմատական սահմանադրական իրավունքի առարկայի վերաբերյալ տարբեր մոտեցումները,
կկարողանա իրագործել պետական շինարարության և իրավական կարգավորման ոլորտում համաշխարհային փորձի կիրառությանը Հայաստանի Հանրապետությունում,
կկարողանա ձեռք բերել մասնագիտական արհեստավարժություն
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համեմատական սահմանադրական իրավունքի հասկացությունը
եւ աղբյուրները: Թեմա 2. Սահմանադրության ժամանակակից մոդելները (նմուշօրինակները): Թեմա 3. Սահմանադրական արդարադատությունը: Թեմա 4. Անձի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը: Թեմա 5. Հասարակության տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական համակարգերի եւ հոգեւոր կյանքի սահմանադրական սկզբունքները: Թեմա 6. Անմիջական ժողովրդավարության սահմանադրական ինստիտուտները: Թեմա 7. Պետական իշխանության կազմակերպման սահմանադրական մոդելները: Թեմա 8. Պետության ձեւի սահմանադրական
ինստիտուտը: Թեմա 9. Օրենսդիր իշխանության սահմանադրական մոդելները:
Թեմա 10. Գործադիր իշխանության սահմանադրական մոդելները: Թեմա 11. Դատական իշխանության սահմանադրական մոդելները: Թեմա 12. Տեղական կառավարման ե ինքնակառավարման սահմանադրական մոդելները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1901/M04. Իրավունքի սոցիոլոգիա(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, սեմինար 24 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ներկայացնել պետաիրավական ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում: Պետութ-
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յան և իրավունքի իրական դերը, որպես կարևրորագույն սոցիալական երևույթների: Նպաստել պետաիրավական երևույթների սոցիալական դիտարկումների
մեթոդաբանական հիմքերի յուրացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի հնարավորություն դիտարկել իրավունքը գործողության պրցեսում հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման ընթացքում,
2. ի վիճակի կլինի իրականացնել դեդուկտիվ մեթոդի միջոցով իրավունքի ընդհանուր պահանջի բացահայտումը և իրավական քաղաքականության վերլուծությունը կոնկրետ սոցիալական իրավիճակում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-12. Իրավունքի սոցոիոլոգիան որպես ինքնուրույն իրավաբանական
գիտություն: Իրավունքի սոցիոլոգիայի մեթոդոլոգիան: Իրավունքի սոցիոլոգիայի
էմպիրիկ մեթոդների մանրակրկիտ վերլուծությունը: Իրավունքին սոցիոլոգիական մոտեցման ձևավորումը և զարգացումը: Իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածությունը: Օրինաստեղծման սոցիոլոգիական նախաադրյալների վերլուծությունը: Իրավունքի գործունեության սոցիալական մեխանիզմը: Օրենսդրության արդյունավետությունը: Պետական իշխանությունը որպես սոցիալական
իշխանության զարգացման փուլը: Իրավաբանական կոնֆլիկտոլոգիա: Իրավունքի սոցիոլոգիայի զարգացման ուղիները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1901/M07. Իրավաբանական տեխնիկայի (վարպետության) հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին սովորեցնում է իրավաբանական աշխատանք կատարելու միջոցները, հնարքները, եղանակները և մեթոդները, իրավական փաստաթղթեր
կազմելու, մեկնաբանելու և համակարգելու կանոնները, իրավաբանական տեխնիկայի ընդհանուր հիմնահարցերը և իրավաբանական փաստաթղթերի համակարգման և մեկնաբանողական տեխնիկայի հիմունքները, իրավաիրացնող տեխնիկայի կանոնները, այդ թվում պայմանագրային աշխատանքների կատարման,
իրավակիրառական տեխնիկայի հիմունքներ։
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի իրավաբանական վարպետության ընդհանուր հիմնահարցերը
և իրավաբանական աշխատանքի կատարման նրբությունները.
2. ձեռք կբերի օրենսդրության, իրավական փաստաթղթերի համակարգման
վարպետություն.
3. կյուրացնի մեկնաբանողական տեխնիկայի հիմունքները և իրավաիրացնող տեխնիկայի կանոնները, այդ թվում պայմանագրային աշխատանքների կատարման, իրավակիրառական տեխնիկայի հիմունքները.
4. ձեռք կբերի իրավաբանական սխալներն ուղղելու և կանխարգելելու
հմտություններ.
5. ձեռք կբերի իրավական փաստաթղթեր կազմելու, մեկնաբանելու, համակարգման կանոնների, ստեղծման միջոցների, հնարքների, եղանակների և մեթոդների գործնական հմտություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Իրավաբանական տեխնիկայի հիմունքները որպես ուսումնական
դասընթաց: Թեմա 2. Իրավաբանական տեխնիկայի զարգացման պատմությունը:
Թեմա 3. Իրավաբանական տեխնիկայի հասկացությունը և տեսակները: Թեմա 4.
Իրավաբանական տեխնիկայի ընդհանուր կանոնները: Թեմա 5. Իրավական ակտերի համակարգումը որպես իրավաբանական աշխատանքի տեսակ: Թեմա 6.
Իրավաբանական փաստաթղթերի համակարգման կանոնները: Թեմա 7. Մեկնաբանումը որպես իրավաբանական աշխատանքի տեսակ: Թեմա 8. Նորմատիվ
ակտերի մեկնաբանման տեխնիկա: Թեմա 9. Իրավաիրացնող իրավաբանական
փաստաթղթերի ստեղծման կանոնները: Թեմա 10. Պայմանագրային աշխատանքների կատարման տեխնիկայի հիմունքները: Թեմա 11. Իրավունքի կիրառումը որպես իրավունքի իրականացման հատուկ տեսակ: Թեմա 12. Դատական
ակտերը և դրանք կազմելու տեխնիկան:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1905/M05. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական իրավունքի իրականացման սահմանադրաիրավաական և կոնվենցիոն երաշխիքները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ընտրական իրավունքի սկզբունքները, ընտրական համակարգի տեսակները, ընտրական գործընթացի փուլերը,
ընտրությունների նշանակման կարգը, ընտրատարածքներ, ընտրական տեղամասեր և տեղամասային կենտրոններ ձևավորելու կարգը, ընտրական հանձնաժողովների տեսակները և լիազորությունները, ընտրական ցուցակները կազմելու
կարգը, թեկնածուների գրանցման կարգը և նրանց իրավական վիճակը, քվեարկության անցկացման և ձայները հաշվելու կարգը, ինչպես նաև ընտրությունների
հետ կապված վեճերի լուծման կարգը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ընտրական իրավունքը օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ առումներով,
2. կհասկանա թե ինչ տեղ և դեր ունի ընտրական իրավունքը իրավունքի
համակարգում
3. կկարողանա ձեռք բերված հմտությունները կիրառել գիտական հետազոտությունների բնագավառում և պրակտիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ընտրությունները, որպես ժողովրդաիշխանության իրականացման
ձև (էությունն ու բովանդակությունը): Թեմա 2. Ընտրական իրավունքի իրականացման եղանակները (ակտիվ և պասիվ ընտրական իրավունք): Թեմա. 3. Կոնվենցիայի իմաստով Հայաստանի Հանրապետությունում օրենդիր մարմինների ընտրությունների առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Դիտորդների և վստահված անձանց դերը և նշանակությունը։ Թեմա 5. Նախընտրական
քարոզչությունը և նախընտրական զարգացումները։ Ընտրությունների ֆինանսսավորումը։ Թեմա 6. Ընտրական հանձնաժողովներ։ Թեմա 7. Ընտրության արդյունքների ամփոփումը և ձայները հաշվելու կարգն ու պայմանները։ Թեմա 8.

Ընտրական վեճերի լուծման առանձհատկությունները։
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:

– 142 –

Կամընտրական դասընթացները
1905/M17. Հարկային վարչարարություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ անհրաժեշտ պատկերացում
«Հարկային
վարչարարություն»
դասընթացի
մասին:
Հարկային
վարչարարությունը կարևոր նշանակություն ունի պետության գանձումային
(ֆիսկալ) գործառույթի իրականացման համար:
Դասընթացի խնդիրներն են՝
 ուսանողի
մոտ
հարկային
իրավահարաբերությունների,
վարչարարության նշանակության ընկալման,
 նշված ոլորտներում իրավական գիտելիքների համակարգի յուրացման,
 հարկային վարչարարության իրավական կարգավորման,
 հարկային իրավունքի նորմերի, վարչարարության և վարչական
վարույթի վերլուծության, դրանց մեկնաբանման և կիրառման նկատմամբ
ինքնուրույն և ստեղծագործական մոտեցման փորձի ձեռքբերումը,
 հարկային հարաբերությունների, դրանց իրավական կարգավորման,
վարչարարության և վարչական վարույթի վերաբերող տարաբնույթ իրավական
հարցերով սեփական դիրքորոշումները փաստարկված հիմնավորելու,
տրամաբանորեն մտածելու, ինչպես նաև հարկաիրավական նորմերը գործնականում կիրառելու կարողությունների մշակումը և զարգացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
 հարկային
հարաբերությունների
իրավական
կարգավորման,
վարչարարության, դրանց նշանակության մասին,
 մանրամասն կուսւոմնասիրվեն հարկային հարաբերությաննների ոլորտում վարչարարության իրականացման իրավական հիմքերը և առանձնահատկությունները,
Ունակ կլինի բուն մասնագիտական կարողություններ,

ըմբռնել և մեկնաբանել գործող հարկային համակարգի վերաբերյալ
գործող օրենսդրությունը,
 վերլուծել հարկային հարաբերությունների բնագավառում վարչարարության դերը և նշանակությունը, նրա առանձնահատկությունները,
 առաջարկներ անել հարկային վարչարարության բնագավառում
օրենսդրության և պրակտիկայի կատարելագործման վերաբերյալ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հարկի տնտեսակագիտական բնութագրիչները: Թեմա 2. Հարկը
որպես իրավական հասկացությունը: Թեմա 3. Հարկային համակարգի
հասկացությունը: Թեմա 4. Պետական և տեղական իքննակառավարման
մարմինները որպես հարաբերությունների մասնակիցներ: Թեմա 5. Հարկի
վճարմանը աջակցող անձինք: Թեմա 6. Հարկային վարչարարություն
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հասկացությունը և նշանակությունը: Թեմա 7. Հարկային իրավախախտումների
գործերով վարույթ: Թեմա 8. Հարկային վեճերը և հարկատուների իրավունքների
պաշտպանությունը: Թեմա 9. Հարկային վարույթի հասկացությունը և փուլերը:
Թեմա 10. Հարկային վերահսկողության հասկացությունը և նշանակություն:
Թեմա 11. Հարկային օրենսդրության խախտման համար նախատսված
պատասխանատվության տեսակները: Թեմա 12. Հարկային պատասխանատվության դերը և նշանակությունը հարկային պարտավորությունների
կատարումն ապահովելու գործում:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1905/M03. Պառլամենտական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել պառլամենտարիզմի բովանդակությունը, Ազգային ժողովի կազմակերպման կարգը և կառուցվածքը, ԱԺ պատգամավորի իրավական կարգավիճակը, Ազգային ժողովի գործունեության կարգը,
օրենսդրական գործընթացի իրականացումը ԱԺ-ում, Ազգային ժողովի փոխհարաբերությունները ՀՀ Նախագահի, կառավարության և դատական մարմինների
հետ, պառլամենտական վերահսկողության ձևերը, ինչպես նա Մեծ Բրիտանիայի,
ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի պառլամենտական ընդհանուր պրակտիկան։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա պառլամենտարիզմի հասկացությունը, մոնիստական, դուալիստական և կոնսենսուալ մոդելները,
կհասկանա թե ինչ տեղ և դեր ունի պառլամենտական վերահսկողությունը
ՀՀ-ում,
կկարողանա ձեռք բերված հմտությունները կիրառել գիտական հետազոտությունների բնագավառում և պրակտիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Պառլամենտը և պառլամենտարիզմը ՀՀ-ում: Թեմա 2. Պառլամենտական իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 3. Ազգային ժողովի կազմակերպման կարգը և կառուցվածքը: Թեմա 4. Ազգային ժողովի պատգամավորի
կարգավիճակը: Թեմա 5. Ազգային ժողովի գործունեության կարգը: Թեմա 6. Օրենսդրական գործընթացը ՀՀ Ազգային ժողովում: Թեմա 7. Ազգային ժողովի
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փոխհարաբերությունը պետական իշխանության այլ մարմինների հետ: Թեմա 8.
Խորհրդարանական վերահսկողություն: Թեմա 9. ՌԴ պառլամենտական իրավունքի հիմունքները: Թեմա 10. Մեծ Բրիտանիայի պառլամենտական իրավունքի
հիմունքները: Թեմա11. ԱՄՆ-ի պառլամենտական իրավունի հիմունքները: Թեմա 12. Ֆրանսիայի պառլամենտական իրավունքի հիմունքները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1901/M08. Իրավական վերլուծություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Իրավաբանական նյութի ճիշտ ընկալման, օբյեկտիվ
գնահատման և
արդյունավետ եզրակացություններ անելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել
համապատասխան մեթոդաբանություն սոցիալական կարգավորումներից
իրավական նորմերի սկզբնական նպատակը գիտակցելու և համապատասխան
կենսագործությունը աապահովելու հաամար: Ըստ էության իրավական
վերլուծությունը հանդիսանում է այդ մեթոդաբանությունը ամբողջացնող
հնարքները և եղանակները համակարգող գիտական ուղղություն:
Կրթական արդյունքներ
Դասընթացի հաջող ավարտին, ուսանողը
1. կկարողանա ճիշտ ընկալել իրավական նորմերում ներդրված իմաստն ու
գործունեության ուղղությունը,
2. կկարողանա
իրավակիրառ
գործընթացը
կազմակերպել
ավելի
նպատակային և արդյունավետ,
3. իրավական նյութի վերլուծության արդյունքում կկարողանա ձեռք բերել
գիտական մակարդակի գիտելիքներ և վերացարկման մակարդակում դա
ներդնել այդ նյութից բխող այլ իրավական ուղղությունները զարգացնելու
համար:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Իրավական վերլուծության նպատակը: Թեմա 2. Իրավական վերլուծության առարկան: Թեմա 3. Իրավական վերլուծության մեթոդները: Թեմա 4.
Ռոմանոգերմնական իրավական համակարգում իրավական վերլուծության
առանձնահատկությունները: Թեմա 5. Ընդհանուր իրավունքի իրավական
համակարգում իրավական վերլուծության առանձնահատկությունները: Թեմա 6.
Իրավական ակտերի իրավական վերլուծություն Թեմա 7. Դատական ակտերի
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իրավական վերլուծություն: Թեմա 8. Գիտական մակարդակի իրավական
վերլուծության առանձնահատկությունները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1905/M08. Սահմանադրական մշակույթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է վեր հանել «սահմանադրական մշակույթ» հասկացության իմացաբանական բնույթն ու բովանդակությունը, սահմանադրական
մշակույթի ձեւավորման պատմական արմատները քրիստոնեական շրջանի հայ
իրականության մեջ, սահմանադրական մշակույթն իրավական, ժողովրդավարական պետության կայացման, սահմանադրականության հաստատման խորապատկերում, սահմանադրության գերակայության երաշխավորման արդի հիմնահարցերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սահմանադրական մշակույթի ձեւավորման պատմական արմատները,
2. կհասկանա սահմանադրության գերակայության երաշխավորման արդի
հիմնահարցերը,
3. կկարողանա ձեռք բերել մասնագիտական արհեստավարժություն,
4. ձեռք կբերի իրավական աշխարհայացք, մասնագիտական մշակույթ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սահմանադրական մշակույթ հասկացության իմացաբանական
բնույթն ու բովանդակությունը: Թեմա 2. Սահմանադրական մշակույթի ձևավորման պատմական արմատները քրիստոնեական շրջանի հայ իրականության մեջ:
Թեմա 3. Սահմանադրական մշակույթն իրավական, ժողովրդավարական պետության կայացման, սահմանադրականության հաստատման խորապատկերում:
Թեմա 4. Սահմանադրության գերակայության երաշխավորման հրամայականը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
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2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1905/M11. Համայնքային ծառայությունը ՀՀ-ում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը ներկայացնում են համայնքային ծառայության կազմակերպման, գործունեության հիմունքները, համայնքային ծառայողների ատեստավորման, վերապատրաստման հարցերը, ինչպես նաև նրանց իրավական վիճակը:
Ամփոփ ձևով ներկայացվում է ոլորտին առնչվող ՀՀ ներկա օրենսդրությունը և
դրա զարգացման միտումները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա համայնքային ծառայության հասկացությունը, էությունը, կառուցվածքը, հարաբերակցությունը ծառայության այլ տեսակների հետ ինստիտուտի
կարգավորման առարկան, մեթոդները և համակարգը, նրա տեղը ՀՀ հանրային
ծառայության համակարգում,
կհասկանա Համայնքային ծառայության համակարգի ռազմավարական ուղիները,
կկարողանա ձեռք բերված հմտությունները կիրառել գիտական հետազոտությունների բնագավառում և պրակտիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համայնքային ծառայությունը հասկացությունը և էությունը դասընթացի ներածություն: Թեմա 2. Համայնքային ծառայության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 3. Համայնքային ծառայության խնդիրները և գործառույթները: Թեմա
4. Համայնքային ծառայության պաշտոնների հասկացությունը և դասակարգումը: Թեմա 5. Համայնքային ծառայության դասային աստիճանները: Թեմա 6. Համայնքային ծառայողների հասկացությունը, իրավական վիճակը և դասակարգումը: Թեմա 7. Համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու կարգը: Թեմա 8. Համայնքային ծառայոզների ատեստավորումը: Թեմա 9. Համայնքային ծառայողների վերապատրաստումը: Թեմա 10. Համայնքային ծառայության կառավարման
կազմակերպումը: Թեմա 11. Համայնքային ծառայության համակարգի ռազմավարական ուղիները: Թեմա 12. Համայնքային ծառայության համակարգերը և մոդելներն արտասահմանյան երկրներում:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1905/M10. Բանկային իրավունքը և վարչարարությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել անհրաժեշտ գիտելիքներ
«Բանկային իրավունքը և վարչարարությունը» դասընթացի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա, թե որն է «ՀՀ բանկային իրավունք»-ի կարգավորման առարկան, մեթոդները և համակարգը, նրա տեղը ՀՀ իրավունքի համակարգում,
2. կհասկանա, թե ինչ տեղ և դեր ունի ՀՀ Կենտրոնական բանկը ՀՀ բանկավարկային համակարգում, ինչ կարգավիճակ ունեն առևտրային բանկերը, դրանց
ստեղծման և գործունեության կարգը,
3. կկարողանա ձեռք բերված հմտությունները կիրառել գիտական հետազոտությունների բնագավառում և պրակտիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բանկային իրավունքի և բանկային իրավահարաբերությունների
հասկացությունը: Թեմա 2. ՀՀ Կենտրոնական բանկի տեղը և դերը ՀՀ բանկային
համակարգում: Թեմա 3. Առևտրական բանկի իրավական վիճակը: Թեմա 4.
Բանկային վերահսկողության հասկացությունը և նշանակությունը: Թեմա 5. Պատասխանատվությունը բանկային օրենսդրության խախտման համար: Թեմա
6.,.Բանկային տեղեկատվությունը և բանկային գաղտնիքի պահպանումը: Թեմա
7. . Բանկային հաշվի ինստիտուտը բանկային իրավունքում:: Թեմա 8. Բանկային
վարկավորման իրավական հիմքերը: Թեմա 9. Դեբիտորական պարտքի վարկավորման իրավական ձևերը: Թեմա 10. Վարկային ռիսկերի ապահովագրությունը
և վարկառուի պատասխանատվությունը: Թեմա 11. Արժեթղթերի հետ կատարվող բանկային գործառնությունների իրավական կարգավորումը: Թեմա 12. Արժութային գործառնություններ: Թեմա 13. Բանկերի հաշվառման և հաշվետվության իրավական հիմքերը: Թեմա 14. Արտասահմանյան երկրների բանկային իրավունքի հիմնական գծերը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
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Մագիստրոսական ծրագիր՝
«Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն»
1901/M02. Իրավունքի փիլիսոփայություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, սեմինար 24 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում է իրավունքի
գիտական ճանաչողության բանական բարձրագույն ձևը, գիտական-ազատական
կամ էլեգանտ իրավագիտությունը։ Դասընթացը խնդիրն է ներկայացնել իրավական գիտելիքների ինտեգրացված ոլորտը, որը ներառում է իրավական գենոլոգիայի, օնթոլոգիայի, աքսոլոգիայի հիմնախնդիրները, իրավունքի փիլիսոփայության պատմությունը և արդի հայեցակարգերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իրավունքի փիլիսոփայության դերը և մեթոդական, սինթեզող,
կիրառական, քաղաքական, արժեքաբանական-կողմնորոշիչ գործառույները,
2. կսովորի իրավունքի փիլիսոփայության որպես իրավագիտության բոլոր
ճյուղերի մեթոդաբանական հիմքի պատմությունը և հիմնական հասկացությունները,
3. ձեռք կբերի իրավափիլիսոփայական իրավամտածողություն և մշակույթ,
4. ձեռք կբերի մասնագիտական արհեստավարժություն. (իրավական երևույթների արժեքաբանական վերլուծում, տեսական գիտելիքների կիրառմամբ
իրավական պոզիտիվիզմի, դոգմատիզմի հաղթահարման գործիքային միջոցների իմացություն),
5. ձեռք կբերի իրավափիլիսոփայական աշխարհայացք, մասնագիտական իրավական մշակույթ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-2. Իրավունքի փիլիսոփայության հասկացությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը: Թեմա 3. Իրավունքի գենեզիսի և տիպաբանության հայեցակարգային հիմնախնդիրները: Թեմա 4. Իրավունք. Հասկացությունը և տիպաբանությունը: Թեմա 5. Իրավունք և օրենք: Իրավունքի իրացման իրավափիլիսոփայական հիմնախնդիրները: Թեմա 6. Իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը:
Թեմա 7. Իրավական էակը որպես իրավունքի աղբյուր և սուբյեկտ: Թեմա 8. Իրավունքի փիլիսոփայության պատմության խնդիրները և պարբերացումը: Թեմա 911. Իրավունքի փիլիսոփայության պատմությունը անտիկ, միջին և նոր ժամանակներում: Թեմա 12-13. Իրավունքի բացասման մարքսիստական փիլիսոփայությունը: Թեման 14. Իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը
20-րդ դարում: Թեմա 15. Իրավունքի ազատական իրավաբանական փիլիսոփայությունը: Թեմա 16. Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և իրավունքի փիլիսոփայությունը: Թեմա 17. Համաշխարհային պատմական զարգացումը և իրավունքի ապագան:
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Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M01. Եվրոպական պայմանագրային իրավունքի սկզբունքները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել եվրոպական մասնավոր իրավունքի առաջացման և զարգացման նախադրյալները, ծանոթացնել պայմանագրային պարտավորությունների, վճարահաշվարկային, ֆինանսական և
արժութային, արտապայմանագրային իրավահարաբերությունների, մտավոր սեփականության հարաբերությունների իրավական կարգավորվածությանը եվրոպական իրավունքում, եվրոպական մասնավոր իրավունքում ձևավորված հիմնարար ինստիտուտներին ու հասկացություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա.
1. եվրոպական հանրային և մասնավոր իրավունքների հասկացությունը և առանաձնահատկությունները,
2. պայմանագրի կարգավորումը եվրոպական իրավունքում,
3. եվրոպական կորպորատիվ իրավունքի աղբյուրները, կորպորատիվ հարաբերությունների կարգավորման առանձնահատկությունները,
4. վճարահաշվարկային, ֆինանսական և արժութային հարաբերությունների
կարգավորման առանձնահատկությունները,
5. մտավոր սեփականության իրավունքների կարգավորումը եվրոպական իրավունքում.
6. արտապայմանագրային պարտավորությունները եվրոպական իրավունքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Միջազգային առևտրային պայմանագրերի իրավունքի ունիֆիկացման մեթոդոլոգիական հիմնախնդիրները: Թեմա 2. Նյութական նորմերի մասնավոր-իրավական ունիֆիկացիան: Թեմա 3. Եվրոպական քաղաքացիական օրենսգրքի կառուցման ճանապարհին: Թեմա 4. Եվրոպական պայմանագրային իրավունքի սկզբունքները: Թեմա 5. Առևտրային պայմանագրերի կնքման կարգն
ըստ եվրոպական պայմանագրային իրավունքի: Թեմա 6. Առևտրային պայմանագրերի վավերությունը և մեկնաբանումն ըստ եվրոպական պայմանագրային
իրավունքի: Թեմա 7. Առևտրային պայմանագրի բովանդակությունը և կատարու-
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մը: Թեմա 8. Միջազգային առևտրային տերմիններ (INCOTERMS): Թեմա 9. Ֆորմուլյար իրավունքը և նրա ունիֆիկացիան: Թեմա 10. Եվրոպական քաղաքացիական օրենսգիրքը ազգային-իրավական համակարգերի հետ փոխհարաբերակցության տիրույթում:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M02. Արտապայմանագրային պարտավորություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին մատուցվում են անձի կյանքին և
առողջությանը, գույքին, ապրանքների, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման արդյունքում պատճառված վնասների հատուցման
տեսական և գործնական հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա,
1. արտապայմանագրային պարտավորությունների հասկացությունն ու առանաձնահատկությունները,
2. արտապայմանագրային պարտավորությունների սուբյեկտների իրավունքների և պարտականությունների ամբողջությունը,
3. արտապայմանագրային պարտավորությունների միջազգային-իրավական
փորձը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորությունների հասկացությունը և
նշանակությունը: Թեմա 2. Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորությունների
սուբյեկտները: Թեմա 3. Պատասխանատվությունը շրջապատի համար առավել
վտանգ ստեղծող գործունեությամբ պատճառված վնասի համար: Թեմա 4. Վնասի
հատուցման չափը որոշելը: Թեմա 5. Քաղաքացու կյանքին կամ առողջությանը
պատճառված վնասի հատուցումը: Թեմա 6. Ապրանքների, աշխատանքների կամ
ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումը:
Թեմա 7. Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր, դրանք անցկացվում են ուսանողին տրամադրված
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խնդրի գրավոր լուծման և դրա գնահատման հիման վրա, խնդիրները կազմված
են բարդ և կոմպլեքս, որոնք ներառում են Արտապայմանագրային պարտավորությունների տարբեր ենթաինստիտուտներ: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M04. Բաժնետիրական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվում են բաժնետիրական իրավունքի
նորմերը, համակարգը և աղբյուրները, բաժնետիրական ընկերությունների գործունեության իրավական կարգավորման ասպեկտները:[
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա.
1. բաժնետիրական ընկերությունների հիմնադրման, վերակազմակերպման և
լուծարման կագը,
2. բաժնետոմսի հասկացությունը և բաժնետերերի իրավունքները,
3. բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման, ինչպես նաև ընկերության կողմից գործարքների կնքման առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-3. Բաժնետիրական ընկերությունը որպես տնտեսական հարաբերությունների սուբյեկտ: Ընկերության հիմնադրումը, վերակազմակերպումը և լուծարումը: Թեմա 4-5. Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը: Բաժնետոմսը և բաժնետերերի իրավունքները: Թեմա 6-9. Բաժնետիրական ընկերությունների մարմինները: Թեմա 10. Ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը: Թեմա 11. Ընկերության կողմից կնքվող գործարքների
առանձնահատկությունները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1907/M01. Դատական վերանայման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում քաղաքացիական դատավարության կարգով ընդունված դատական ակտերի վերանայման ընթացակարգերին և առկա հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն արդյունավետ անցկացնելու դեպքում ուսանողը՝
1. կհասկանա քաղաքացիական դատավարությունում դատական ակտեր վերանայող դատական օղակների հիմնական խնդիրները,
2. կիմանա վերանայման հիմնական ձևերը և ընթացակարգերը,
3. կկարողանա լուծել գործնական խնդիրներ, կազմել դատավարական փաստաթղթեր, մասնակցել դատավարությունների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դատական ակտերի վերանայման հասկացությունը և հիմնական
ձևերը: Թեմա 2. Դատական ակտերի վերանայումը նոր երևան եկած և նոր հանգամանքներով: Թեմա 3. Դատական ակտերի վերանայումը վերաքննության
կարգով: Թեմա 4. Դատական ակտերի վերանայումը վճռաբեկության կարգով:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց կամ առաջադրանք, որոնցից 2-ը գնահատվում են առավելագույնը 3 միավոր, իսկ 1-ը՝ 4 միավոր: Միավորների քայլը՝
0.5 է:
1907/M08. Ապացուցման տեսությունը քաղաքացիական դատավարությունում
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դատական ապացուցման հասկացությանը, ապացույցների առանձին տեսակներին, ապացույցների
հետազոտման և գնահատման գործընթացի առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը՝
1. կհասկանա դատական ապացուցման գործընթացի առանձնահատկությունները,
2. կիմանա ապացուցելու և ապացույցներ ներկայացնելու պարտականության
բաշխման կարգը,
3. կկարողանա դասակարգել ապացույցները և բացահայտել ապացույցների
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տարբեր խմբերի ձևավորման առանձնահատկությունները և հեշտացնել դրանց
վերլուծությունն ու կիրառումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ապացուցման հասկացությունը: Թեմա 2. Ապացույցների հասկացությունը և դասակարգումը: Թեմա 3. Ապացուցման պարտականությունը: Թեմա 4.
Ապացույցների վերաբերելիությունը և ապացուցման միջոցների թույլատրելիությունը: Թեմա 5. Ապացույցների հետազոտումը և գնահատումը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M10. Մտավոր սեփականության իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մտավոր սեփականության հասկացությանը, մտավոր սեփականության իրավական կարգավորման
ինստիտուտներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հեղինակային և արտոնագրային իրավունքով կարգավորվող հարաբերությունների առանձնահատկությունները,
2. քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների ապրանքների և ծառայությունների անհատականացման միջոցների իրավական պահպանության
առանձնահատկությունները,
3. մտավոր սեփականության իրավունքի ոչ ավանդական օբյեկտների իրավական պահպանության առանձնահատկությունները,
4. անբարեխիղճ մրցակցությունից մտավոր սեփականության իրավունքների
պաշտպանության մեխանիզմները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մտավոր սեփականության հասկացությունը և իրավական կարգավորման համակարգը Թեմա 2-4. Հեղինակային իրավունքի հիմնադրույթները.
Թեմա 5. Հարակից իրավունքների պահպանությունը Թեմա 6. Հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանությունը Թեմա 7-9. Արտոնագրային իրավունքի հիմնադրույթները Թեմա 10. Հեղինակների և արտոնագրատերերի իրավունքների իրականացման և պաշտպանության կարգը Թեմա 11. Քաղաքացիա-
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կան շրջանառության մասնակիցների ապրանքների և ծառայությունների անհատականացման միջոցների իրավական պահպանությունը Թեմա 12. Մտավոր սեփականության իրավունքի ոչ ավանդական օբյեկտների իրավական պահպանությունը Թեմա 13. Մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանությունը անբարեխիղճ մրցակցությունից Թեմա 14. Հեղինակային և արդյունաբերական սեփականության իրավունքների կարգավորման առանձնահատկությունները արտասահմանյան երկրներում:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:

1902/M01. Իրավաբանական գրագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 10 ժամ, գործնական 22 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել իրավական հետազոտություններ կատարելու և դրանց արդյունքում գրագետ ու արդյունավետ իրավավերլուծական տեքստեր կազմելու հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի IRAC իրավավերլուծական համակարգին,
2. պատկերացում կունենա իրավավերլուծական ռազմավարությունների մասին,
3. կծանոթանա հանրաճանաչ, այդ թվում` ՀՀ բարձրագույն դատական ատյաննների կողմից կիրառվող իրավավերլուծական և մեկնաբանողական
հնարքներին,
4. կտիրապետի իրավավերլուծական տեքստերի շարադրման լեզվական
հմտություններին,
5. կկարողանա իրականացնել համակարգված իրավական հետազոտություն,
6. կկարողանա օգտվել իրավական փաստաթղթերի ինտերնետային շտեմարաններից, մասնավորապես` HUDOC-ից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ընդհանուր պատկերացում դասընթացի մասին: Թեմա 2. Իրավական վերլուծական մեթոդաբանություն: Թեմա 3. IRAC-ը որպես իրավավերլուծական մեթոդ և տեքստուալ միավոր: Հարցադրում և հետևություն: Թեմա 3. IRAC-ի
կանոն հատվածի ընդհանուր բնութագիրը: Կանոնի մասնատում: Թեմա 4. IRAC-
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ի վերլուծություն հատվածի ընդհանուր բնութագիրը: Իրավավերլուծական ռազմավարություններ: Թեմա 5. Օրենքի վերլուծություն. ընդհանուր բնութագիր, ինտերնալ հնարքներ: Թեմա 6. Օրենքի վերլուծություն. էքստերնալ հնարքներ, այլ
հնարքներ: Թեմա 7. Նախադեպային իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը: Նախադեպային վերլուծություն: Թեմա 8. Իրավաբանական տեքստի լեզվական որակների ներածություն: Արդյունավետ նախադասություններ: Թեմա 9. Արդյունավետ պարբերություններ: Թեմա 10. Իրավաբանական փաստաթղթերի մշակման գործընթացը: Թեմա 11. Իրավական ակտերի շտեմարաններ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր՝ առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր՝ առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 1 խնդիր՝ առավելագույնը 10 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5:
1903/M03. Պայմանագրերն առևտրային հարաբերություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Առարկայի շրջանակներում լուսաբանվում են քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հասկացությունը, դասակարգումը, պայմանագրային հարաբերությունների քաղաքացիաիրավական կարգավորման աղբյուրների կազմը և նշանակությունը: Ներկայացվում է գործարարական հարաբերություններում պայմանագրային հարաբերությունների դինամիկան (կնքումը, կատարումը, փոփոխումը և դադարումը), պայմանագրային պարտավորություններում ապահովման միջոցների կիրառման նշանակությունը և կարգը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա.
1. Պայմանագրի տեղը իրավունքի աղբյուրների համակարգում,
2. Պայմանագրի ազատության սկզբունքի կիրառման և դրա հանրային-իրավական սահմանափակման հիմնախնդիրները,
3. Պայմանագրային համակարգերը,
4. Պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցների համակիարգը
5. Պայմանագրերի կնքման, կատարման և դադարեցման իրավական մեխանիզմներն ու դրանց հետ կապված հիմնախնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Պայմանագիրը և դրա տեղըն առևտրային իրավունքում: Թեմա 2.
Պայմանագրային հարաբերությունների իրավական կարգավորման աղբյուրնե-
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րը: Թեմա 3. Պայմանագրի ազատության սկզբունքը: Թեմա 4. Պայմաագրերի դասակարգումը: Թեմա 5. Պայմանագրի ձև և պետական գրանցումը: Թեմա 6. Պայմանագրի բովանդակությունը: Թեմա 7. Պայմանագրի կնքման ընդհանուր կարգը: Թեմա 8. Պայմանագրի կնքումը սակարկություններ և մրցույթ կազմակերպելու միջոցով: Թեմա 9. Ապահովման միջոցների կիրառումը պայմանագրային
պարտավորություններում: Թեմա 10. Պայմանագրի փոփոխումը և դադարումը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M16. Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ (քաղ.) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողների մոտ ձևավորել իրավաբանի գործնական հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու համար, ինչպես նաև ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ ՀՀ փաստաբանական գործունեության կազմակերպման, փաստաբանական էթիկայի, օտար պետություններում փաստաբանության տեղի և դերի վերաբերյալ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի փաստաբանի մասնագիտական հմտություններին,
2. կիմանա ՀՀ փաստաբանական գործունեության կազմակերպման հիմունքները, ՀՀ փաստաբանների պալատի իրավական վիճակը, փաստաբանական էթիկայի հիմունքները, պետական միջոցների հաշվին իրավաբանական օգնության տրամադրման գործընթացը,
3. ձեռք կբերի գիտելիքներ Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Ռուսաստանի Դաշնության փաստաբանության կազմակերպման և գործունեության հիմունքների վերաբերյալ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Փաստաբանական գործի հիմունքներ, ՀՀ փաստաբանների պալատի
իրավական վիճակը: Թեմա 2. Փաստաբանի գրավոր հմտություններ: Թեմա 3.
Փաստաբանի բանավոր հմտություններ: Թեմա 4. Փաստաբանի աշխատանքի
կազմակերպումը: Թեմա 5. Փաստաբանական ֆիրմաներ (գրասենյակներ): Թեմա
6. Փաստաբանական էթիկա: Թեմա 7. Պետական միջոցների հաշվին իրավաբանական օգնություն. կազմակերպման ձևերը: Թեմա 8. Արտասահմանյան որոշ
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երկրների (Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ռուսաստանի Դաշնություն) փաստաբանությունը։
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը կազմված է առաջադրանքից: Միավորների քայլը՝ 0.5 է:
1903/M05. Ժառանգման իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվում են սեփականության և ժառանգման սերտորեն կապված ինստիտուտները, դրանց վերաբերող տեսական և գործնական հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա ժառանգման ինստիտուտի դերը և նշանակությունը, սեփականության և ժառանգման իրավունքների փոխադարձ կապը,
2. կտիրապետի ժառանգման իրավունքի հիմնական ինստիտուտներին,
3. կիմանա ժառանգման իրավունքը և ժառանգումը կանոնակարգող օրենսդրության հիմունքները,
4. կկարողանա կատարել ինքնուրույն հետազոտություններ տվյալ ոլորտում,
կազմել ժառանգման գործընթացը միջնորդավորող իրավաբանորեն գրագետ փաստաթղթերի նախագծեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայաստանի ժառանգման իրավունքի պատմությունը: Թեմա 2. Ժառանգման իրավունքի հասկացությունը: Ժառանգման իրավահարաբերություններ: Թեմա 3. Ժառանգության բացումը: Թեմա 4. Ժառանգումն ըստ կտակի: Թեմա 5. Ժառանգումն ըստ օրենքի: Թեմա 6. Ժառանգման իրավունքների իրականացումը: Թեմա 7. Գույքի առանձին տեսակների ժառանգման առանձնահատկությունները: Թեմա 8. Ժառանգական գույքը: Թեմա 9. Ժառանգության հետ
կապված ծախսերը հատուցելը: Ժառանգի պատասխանատվությունը ժառանգատուի պարտքերով: Թեմա 10. Ժառանգման իրավունքի հարցերն արտասահմանյան երկրների օրենսդրությամբ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
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1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1901/M04. Իրավունքի սոցիոլոգիա(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, սեմինար 24 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ներկայացնել պետաիրավական ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում: Պետության և իրավունքի իրական դերը, որպես կարևրորագույն սոցիալական երևույթների: Նպաստել պետաիրավական երևույթների սոցիալական դիտարկումների
մեթոդաբանական հիմքերի յուրացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի հնարավորություն դիտարկել իրավունքը գործողության պրցեսում
հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման ընթացքում,
2. ի վիճակի կլինի իրականացնել դեդուկտիվ մեթոդի միջոցով իրավունքի ընդհանուր պահանջի բացահայտումը և իրավական քաղաքականության վերլուծությունը կոնկրետ սոցիալական իրավիճակում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-12. Իրավունքի սոցոիոլոգիան որպես ինքնուրույն իրավաբանական
գիտություն: Իրավունքի սոցիոլոգիայի մեթոդոլոգիան: Իրավունքի սոցիոլոգիայի
էմպիրիկ մեթոդների մանրակրկիտ վերլուծությունը: Իրավունքին սոցիոլոգիական մոտեցման ձևավորումը և զարգացումը: Իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածությունը: Օրինաստեղծման սոցիոլոգիական նախաադրյալների վերլուծությունը: Իրավունքի գործունեության սոցիալական մեխանիզմը: Օրենսդրության արդյունավետությունը: Պետական իշխանությունը որպես սոցիալական
իշխանության զարգացման փուլը: Իրավաբանական կոնֆլիկտոլոգիա: Իրավունքի սոցիոլոգիայի զարգացման ուղիները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
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1903/M06. Գործարարական իրավունք (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (դասախոսություն` 40 ժամ, սեմինար` 24 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվում են գործարարական իրավունքի
սուբյեկտների կարգավիճակի, գործարարական գործունեության պետական կառավարման, ֆինանսավորման և վարկավորման, արտաքին տնտեսական հարաբերություններին գործարարների մասնակցության և այլ հարցեր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա.
1. գործարարական հարաբերությունների մասնակիցների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները,
2. տնտեսական կազմակերպությունների նյութական միջոցների իրավական
ռեժիմը,
3. սնանկացման ինստիտուտի դերն ու նշանակությունը շուկայական հարաբերություններում,
4. գործարարական գործունեության պետական կառավարման յուրահատկությունները,
5. ներդրումային գործունեության իրավական նշանակությունը,
6. պայմանագրերի դերը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման գործում,
7. գործարարական գործունեության ֆինանսավորման ու վարկավորման
կարգը,
8. արտաքին տնտեսական հարաբերություններին գործարարների մասնակցության առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գործարարական իրավունքի դերը շուկայական հարաբերություններում: Թեմա 2-5. Գործարարական հարաբերություններին մասնակցող սուբյեկտները: Թեմա 6. Գործարարական իրավունքի սուբյեկտների սնանկացումը: Թեմա
7. Գործարարական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների գույքի կարգավիճակը: Թեմա 8. Գործարարական գործունեության պետական կառավարումը: Թեմա 9. Ներդրումային գործունեության իրավական կարգավորումը: Թեմա
10. Պայմանագրի դերը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման
գործում: Թեմա11. Գործարարական գործունեության ֆինանսավորման և վարկավորման իրավական կարգավորումը: Թեմա 12. Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների իրավական կարգավորումը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:

Կամընտրական դասընթացները
1907/M17. Կատարողական վարույթը ՀՀ-ում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ծանոթացնել դատական և արբիտարժային ակտերի հարկադիր կատարման ընթացակարգին, կատարողական վարույթի ընդհանուր և հատուկ կանոններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը՝ 1) կհասկանա դատական և արբիտարժային ակտերի հարկադիր կատարման համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները, 2) կիմանա կատարողական վարույթի կատարողական գործողությունների իրականացման ընդհանուր և հատուկ կանոնները, 3) կկարողանա
համակարգել ու ընդհանրացնել կատարողական վարույթի մասին ՀՀ օրենսդրության նորմերը և օգտագործել դրանք գործնական խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կատարողական վարույթի հասկացությունը և էությունը: Կատարման հիմքեր: Թեմա 2. Վարույթի մասնակիցները: Թեմա 3. Կատարողական
փաստաթղթեր: Կատարման վաղեմություն: Թեմա 4. Կատարողական վարույթի
ընդհանուր կանոնները: Թեմա 5. Հարկադիր կատարման առանձին միջոցները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1907/M24. Միջազգային քաղաքացիական դատավարություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջազգային քաղաքացիական դատավարության ժամանակակից սկզբունքներին, իրավունքի այս
ճյուղի աղբյուրներին, ներկայացնել ՀՀ-ում օտարերկրյա անձանց իրավական
կարգավիճակը, ծանոթացնել ՀՀ դատարաններում ընթացող քաղաքացիական
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դատավարության շրջանակներում նրանց իրավունքներին ու պարտականություններին, ներկայացնել ՀՀ դատարանների ընդդատության սահմանները
օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ գործերով, ծանոթացնել միջազգային
իրավական օգնության տեսակներին, ներկայացնել ՀՀ դատարանների կողմից
օտարերկրյա դատարաններին դատական հանձնարարություններ տալու և
նման
հանձնարարություններ
կատարելու
առանձնահատկությունները,
ծանոթացնել ՀՀ-ում օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման
վարույթի
առանձնահատկություններին,
ՀՀ-ում
ճանաչման
ենթակա
օտարերկրյա դատական ակտերի տեսակներին, օտարերկրյա դատական
ակտերի ճանաչման նախապայմաններին, օտարերկրյա արբիտրաժների
վճիռները ճանաչելու պայմաններին, օտարերկրյա դատական ակտերի և
արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը մերժելու հիմքերին, այլ
պետություններում օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման
ինստիտուտի կիրառման առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա.
1. միջազգային քաղաքացիական դատավարության սկզբունքները,
դատավարությունը
/իրավական
2. միջազգային
քաղաքացիական
օգնություն, օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչում և կատարում և այլն/
կարգավորող միջազգային բազմակողմ և երկկողմ պայմանագրերը, ՀՀ
ճյուղային օրենսդրությունը,ՀՀ օրենսդրությունը, դատական պրակտիկան,
3.
օտարերկրյա անձանց քաղաքացիադատավարական իրավունքներն ու
պարտականությունները ՀՀ-ում,
4. ՀՀ դատարանների միջազգային իրավասության /ընդդատության/
սահմանները,
5. միջազգային իրավական օգնության տարատեսակները: Դատական
հանձնարարություններ,
6. ՀՀ-ում օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման վարույթի
առանձնահատկությունները,
7. ճանաչման և կատարման ենթակա օտարերկրյա դատական ակտերի
տեսակները, դրանց ներկայացվող պահանջները,
8.
օտարերկրյա արբիտրաժային վճիռների ճանաչման և կատարման
կարգը, առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Միջազգային քաղաքացիական դատավարության հասկացությունը,
առարկան, նշանակությունն ու նպատակները: Թեմա 2. Միջազգային քաղաքացիական դատավարության իրավունքի սկզբունքները: Թեմա 3. Միջազգային
քաղաքացիական դատավարության իրավունքի աղբյուրները: Թեմա 4.
Օտարերկրյա անձանց քաղաքացիական դատավարական իրավունքները և
պարտականությունները: Թեմա 5. Օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ
գործերի ընդդատությունը, ՀՀ դատարանների միջազգային իրավասությունը:
Թեմա 6. Միջազգային իրավական օգնության տարատեսակները: Թեմա 7. ՀՀ
դատարանների կողմից օտարերկրյա դատարաններին դատական հանձնարա-
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րություններ տալը և օտարերկրյա դատարանների հանձնարարությունները
կատարելը, Թեմա 8. Օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման հասկացությունը, այս ինստիտուտի ծագումը և զարգացումը: Թեմա 9.
Օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման նախապայմանները: Թեմա 10.
Օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման վարույթը ՀՀ-ում:
Թեմա 11. Օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման
միջնորդությունը մերժելու` դատավարության կողմերի մասնավոր շահերի
պաշտպանությանն ուղղված հիմքերը: Թեմա 12. Օտարերկրյա դատական
ակտերի ճանաչման և կատարման հիմքերը` ուղղված պետության և
Թեմա 13.
հասարակության
հանրային
շահերի
պաշտպանությանը:
Օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման միջազգային
փորձը: Թեմա 14. Արբիտրաժային վճիռների ճանաչման և հարկադիր
կատարման իրավական հիմունքները: Թեմա 15. Արբիտրաժային վճիռների
ճանաչումը և կատարումը մերժելը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր (ներկայացում/հարցում): Գնահատվում
է առավելագույնը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը` 0,5:
1907/M02. Եվրոպական էկոլոգիական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից եվրոպական էկոլոգիական իրավունքի սկզբունքներին և ցույց տալ դրանց ազդեցությունը էկոլոգիական իրավունքի զարգացման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը`
1. կիմանա Եվրոպական էկոլոգիական իրավունքի զարգացման ուղղությունները,
2. կծանոթանա այդ ոլորտին վերաբերվող դիրեկտիվների հետ.
3. կհասկան դրանց դերն ու նշանակությունը Հայաստանի էկոլոգոիրավական
նորմերի կատարելագործման ոլորտում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Եվրոպական էկոլոգիական իրավունքի ախբյուրները: Թեմա 2. Ժամանակակից սկզբունքները: Թեմա 3. Եվրոպական բնապահպանական համաձայնագրերը: Թեմա 4. Բնապահպանական Եվրոպական և միջազգային կառույցներ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
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Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1907/M19. Աշխատանքային վեճեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` մագիստրատուրայի ուսանողներին ծանոթացնել
Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային հարաբերություններ
կարգավորող օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, ինչպես նաև
աշխատանքային և կոլեկտիվ պայմանագրերի դրույթների իրական կամ
ենթադրյալ խախտումների շուրջ աշխատանքային իրավահարաբերության
մասնակիցների միջև առաջացող տարաձայնությունների (վեճերի) քննարկման,
լուծման, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ իրավասու մարմինների կայացրած
խնդիրներին
և
այդ
որոշումների
կատարման
հետ
կապված
հարաբերությունները կարգավորող նորմատիվ ակտերին և վերջիններիս
կիրառման պրակտիկային։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը՝

Կունենա գիտելիք և իմացություն
Աշխատանքային
վեճերի
կանխման
կազմակերպաիրավական
միջոցառումների վերաբերյալ.
• Հայաստանի
Հանրապետությունում
աշխատանքային
վեճերի
քննարկման ու լուծման, ինչպես նաև դրանց արդյունքում ընդունվող
դատական
ակտերի
կատարման
գործընթացը
կարգավորող
օրենսդրության վերաբերյալ.
• նախադատական կարգով աշխատանքային տարաձայնությունների
հարթման կազմակերպաիրավական հնարքների վերաբերյալ.
• աշխատանքային տարաձայնությունները դատարանի քննարկմանը
հանձնելու համար անհրաժեշտ իրավաբանական գործողությունների
իրականացման, ներառյալ` նաև օրենքով դրանց համար սահմանված
իրավաչափության պայմանների վերաբերյալ.
• աշխատանքային վեճերի կողմերի դատավարական իրավունքների,
պարտականությունների, դրանց ոչ պատշաճ կատարման կամ
իրականացման իրավական հետևանքների վերաբերյալ.
• աշխատանքային վեճի կողմերի լիազորված ներկայացուցիչների
դատավարական կարգավիճակի վերաբերյալ.
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Վարչական վարույթն իրականացնող մարմնի ու դրա պաշտոնատար
անձանց գործողությունների ու որոշումների բողոքարկման կարգի ու
պայմանների վերաբերյալ.
Կատարողական
վարույթի
բովանդակության,
ներառյալ`
նաև
աշխատանքային վեճերով իրականացվող գործողությունների ու որոշումների ի
կատար ածման ու բողոքարկման կարգի վերաբերյալ.
Ուսանողն ունակ կլինի կազմել աշխատողի կողմից իր աշխատանքային
իրավունքներն
ու
օրինական
շահերը
պաշտպանելու
նպատակով
արհեստակցական միություններին ներկայացվող դիմում, աշխատանքային
օրենսդրության պահանջները գործատուի կողմից խախտվելու կապակցությամբ
պետական հսկողություն և վերահսկողութուն իրականացնող մարմիններին
ներկայացվող դիմում-բողոք, վարչական և կատարողական վարույթների
արդյունքում ընդունվող որոշումները դատարան բողոքարկելու մասին
հայցադիմում, այլ հայցադիմումներ, դրանց պատասխաններ, վերաքննիչ և
վճռաբեկ բողոքներ, ինչպես նաև աշխատանքային վեճերի քննարկման
ընթացքում շրջանառվող դատավարական այլ փաստաթղթեր։
Բովանդակությունը .
Թեմա 1. Աշխատանքային վեճի հասկացությունը և տեսակները: Թեմա 2.
Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճեր: Թեմա 3. Անհատական աշխատանքային
վեճեր: Թեմա 4. Աշխատանքային վեճերով կայացված որոշումների կատարումը:
Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M22. Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի
գործարարական հարաբերություններում (3 կրեդիտ)

մասնակցությունը

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվում է փաստաբանությունը որպես
գործարարական գործունեության առանձին տարատեսակ: Նկարագրվելու է
գործարարական հարաբերություններում փաստաբանի և կորպորատիվ
իրավաբանի հիմնական դերակատարությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. Փաստաբանության
որպես
գործարարական
գործունեության
կազմակերպման հիմնական ձևերը,
2. Փաստաբանի և վստահորդի հարաբերությունների նկարագիրը,
իրավաբանական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի տեսակները,
ժամաքանակի հաշվարկման կանոնները,
3. Առանձին կորպորացիաներում իրավաբանական ծառայությունների
կազմակերպման սկզբունքները և տեսակները, կորպորատիվ իրավաբանի
պարտականությունների նկարագիրը,
4. Վստահորդի և գործատուի կոնտրագենտների հարաբերություններում
փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի դերը,
5. Պետական մարմինների հետ հարաբերություններում փաստաբանի և
կորպորատիվ
իրավաբանի
դերը,
ստուգումների
ընթացքում
նրանց
իրավունքների պաշտպանությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Փաստաբանությունը որպես գործարարական գործունեություն:
Թեմա 2. Իրավաբանական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր: Թեմա
3. Կորպորատիվ իրավաբանի դերը գործարարական հարաբերություններում:
Թեմա 4. Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը
վստահորդի (գործատուի) և իր կոնտրագենտների հարաբերություններում:
Թեմա 5. Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը վստահորդի (գործատուի) և հարկային մարմինների հարաբերություններում: Թեմա 6.
Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը վստահորդի
(գործատուի) և պետական այլ մարմինների հարաբերություններում: Թեմա 7.
Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը աշխատանքային
վեճերում: Թեմա 8. Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը պայմանագրերի հետ կապված վեճերում: Թեմա 9. Փաստաբանի և
կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը վարչական վեճերում: Թեմա 10.
Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը այլ դատական
վեճերին:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր հարցում:Բանավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M08. Կորպորատիվ իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են կորպորատիվ
իրավունքի նորմերը, համակարգը և աղբյուրները, կորպորացիաների առանձին
տեսակները, դրանց գործունեության իրավական կարգավորման ասպեկտները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա.
1. կորպորատիվ հարաբերությունների հասկացությունն ու առանձնահատկությունները,
2. կորպորատիվ կառավարման և վերահսկողության հասկացությունը և էությունը,
3. կորպորատիվ արժեթղթերի թողարկման իրավական կարգավորումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ընդհանուր դրույթներ կորպորատիվ իրավունքի մասին: Թեմա 2.
Գործարարական գործունեությանն մասնակցող կազմակերությունների տեսակները: Թեմա 3. Տնտեսական ընկերությունների ստեղծումը և դադարումը: Թեմա
4. Տնտեսական ընկերությունների գործունեության գույքային հիմքը: Թեմա 5.
Կորպորատիվ կառավարումը և վերահսկողությունը: Թեմա 6. Մասնակիցների
(բաժնետերերի) իրավունքների և պարտականությունների իրավական կարգավորումը: Թեմա 7. Փոխկապակցվածություն ունեցող տնտեսական ընկերությունների իրավական կարգավորումը: Թեմա 8. Տնտեսական ընկերություններում
պատասխանատվության իրավական կարգավորումը: Թեմա 9. Տնտեսական ընկերությունների կողմից կնքվող որոշ գործարքների իրավական կարգավորման
առանձնահատկությունները: Թեմա 10. Կորպորատիվ հարաբերությունների
մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
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Մագիստրոսական ծրագիր՝ «Գործարարական իրավունք»
1901/M02. Իրավունքի փիլիսոփայություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, սեմինար 24 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում է իրավունքի
գիտական ճանաչողության բանական բարձրագույն ձևը, գիտական-ազատական
կամ էլեգանտ իրավագիտությունը։ Դասընթացը խնդիրն է ներկայացնել իրավական գիտելիքների ինտեգրացված ոլորտը, որը ներառում է իրավական գենոլոգիայի, օնթոլոգիայի, աքսոլոգիայի հիմնախնդիրները, իրավունքի փիլիսոփայության պատմությունը և արդի հայեցակարգերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իրավունքի փիլիսոփայության դերը և մեթոդական, սինթեզող,
կիրառական, քաղաքական, արժեքաբանական-կողմնորոշիչ գործառույները,
2. կսովորի իրավունքի փիլիսոփայության որպես իրավագիտության բոլոր
ճյուղերի մեթոդաբանական հիմքի պատմությունը և հիմնական հասկացությունները,
3. ձեռք կբերի իրավափիլիսոփայական իրավամտածողություն և մշակույթ,
4. ձեռք կբերի մասնագիտական արհեստավարժություն. (իրավական երևույթների արժեքաբանական վերլուծում, տեսական գիտելիքների կիրառմամբ
իրավական պոզիտիվիզմի, դոգմատիզմի հաղթահարման գործիքային միջոցների իմացություն),
5. ձեռք կբերի իրավափիլիսոփայական աշխարհայացք, մասնագիտական իրավական մշակույթ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-2. Իրավունքի փիլիսոփայության հասկացությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը: Թեմա 3. Իրավունքի գենեզիսի և տիպաբանության հայեցակարգային հիմնախնդիրները: Թեմա 4. Իրավունք. Հասկացությունը և տիպաբանությունը: Թեմա 5. Իրավունք և օրենք: Իրավունքի իրացման իրավափիլիսոփայական հիմնախնդիրները: Թեմա 6. Իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը:
Թեմա 7. Իրավական էակը որպես իրավունքի աղբյուր և սուբյեկտ: Թեմա 8. Իրավունքի փիլիսոփայության պատմության խնդիրները և պարբերացումը: Թեմա 911. Իրավունքի փիլիսոփայության պատմությունը անտիկ, միջին և նոր ժամանակներում: Թեմա 12-13. Իրավունքի բացասման մարքսիստական փիլիսոփայությունը: Թեման 14. Իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը
20-րդ դարում: Թեմա 15. Իրավունքի ազատական իրավաբանական փիլիսոփայությունը: Թեմա 16. Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և իրավունքի փիլիսոփայությունը: Թեմա 17. Համաշխարհային պատմական զարգացումը և իրավունքի ապագան:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
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Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M19. Քաղաքացիական, ընտանեկան և աշխատանքային գործերով
Վճռաբեկ և Սահմանադրական դատարանների իրավական դիրքորոշումները (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումներին, դրանցում արտահայտված իրավական դիրքորոշումներին՝
ըստ ՀՀ քաղաքացիական, ընտանեկան, աշխատանքային իրավունքի ճյուղերի
ինստիտուտների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա.
 Քաղաքացիական իրավունքի առանձին ինստիտուտների վերաբերյալ
սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանների արտահայտած իրավական
դիրքորոշումների իմացություն
 Ընտանեկան իրավունքի առանձին ինստիտուտների վերաբերյալ սահմա-

նադրական և վճռաբեկ դատարանների արտահայտած իրավական դիրքորոշումների իմացություն
 Աշխատանքային

իրավունքի առանձին ինստիտուտների վերաբերյալ

սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանների արտահայտած իրավական
դիրքորոշումների իմացություն
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քաղաքացիական, ընտանեկան գործերով ՀՀ սահմանադրական
դատարանի և Վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների դերը իրավակիրառ պրակտիկայում և իրավունքի զարգացման գործում:
Թեմա 2. Իրավաբանական անձանց գործունեության իրավական կարգավորման
վերաբերյալ իրավական դիրքորոշումները Թեմա 3. Սեփականության իրավունք,
այլ գույքային իրավունքներ Թեմա 4. Գործարքների անվավերությունը Թեմա 5.
Հայցային վաղեմություն, ժամկետներ Թեմա 6. Պարտավորական հարաբերություններ Թեմա 7. Պայմանագրերից ծագող պարտավորություններ Թեմա 8.
Վնաս պատճառելուց և անհիմն հարստացումից բխող պարտավորություններ
Թեմա 9. Ժառանգման իրավունք: Թեմա 10. Ամուսնության, ամուսնության
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անվավերության, ամուսնական պայմանագրի վերաբերյալ իրավական դիրքորոշումները Թեմա 11. Ամուսնության դադարումը: Ամուսինների և նախկին
ամուսինների իրավունքներն ու պարտականությունները Թեմա 12. Ծնողների ու
զավակների իրավունքների և պարտականությունների բովանդակությունը ըստ
բարձրագույն դատական ատյանների իրավական դիրքորոշումների Թեմա 13.
Ալիմենտային պարտավորություններ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր
առաջադրանք` կոնկրետ գործի
կապակցությամբ դատական ակտի նախագիծ կազմելով: Գնահատվում է
Սահմանադրական և Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումների
իմացությունը և կիրառումը: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք` կոնկրետ գործի կապակցությամբ դատական ակտի նախագիծ կազմելով: Գնահատվում է Սահմանադրական և Վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումների իմացությունը
և կիրառումը: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M11. Գործարարական գործունեության պետական կարգավորումը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գործարարական գործունեության պետական կարգավորման կառուցակարգերին, ինչպես նաև պետական կարգավորման մեթոդներին և միջոցներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա գործարականա գործունեության պետական կարգավորման
էությունը,
2. կիմանա գործարարական գործունեության պետական կարգավորման փուլերի առանձնահատկությունները և հատկանիշները,
3. կտիրապետի գործարարական գործունեության պետական կարգավորման
յուրաքանչյուր մեթոդի և միջոցի կիրառման առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գործարարական գործունեության պետական կարգավորումը: Թեմա
2. Գործարարական գործունեության պետական կարգավորման փուլերը: Թեմա
3. Գործունեության առանձին տեսակների լիցենզավորումը որպես պետական
կարգավորման միջոց: Թեմա 4. Գործունեության ընթացքում առևտրային իրա-
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վունքի սուբյեկտներին ներկայացվող պահանջները: Թեմա 5. Համապատասխանության գնահատումը որպես պետական կարգավորման միջոց: Թեմա 6. Արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման իրավական կարգավորումը: Թեմա 7. Գործարարական գործունեության պետական կարգավորման անուղղակի կարգավորման միջոցները: Թեմա 8. Գործարարական գործունեության հակամենաշնորհային կարգավորումը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1907/M09. Առևտրային արբիտրաժ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևի ինստիտուցիոնալ հիմնական առանձնահատկություններին, արբիտրաժային կարգով վեճերի լուծման, ինչպես
նաև վճիռներրի ճանաչման և կատարման կարգին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն արդյունավետ անցկացնելու դեպքում ուսանողը՝
1. կհասկանա իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևի էությունը, արբիտրաժի հիմնական ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները,
2. կիմանա արբիտրաժային օրենսդրության կիրառման տեխնիկան և գործնական նշանակություն ունեցող այլ հարցեր:
Բովանդակությունը .
Թեմա 1. Իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևի իրավական
բնութագիրը: Թեմա 2. Արբիտրաժի սկզբունքները: Թեմա 3. Արբիտրաժային իրավահարաբերությունների տարրերը: Թեմա 4. Արբիտրաժային համաձայնության հասկացությունը և տեսակները: Թեմա 5. Արբիտրաժային որոշումներ: Թեմա 6. Արբիտրաժային որոշումների կատարումը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1004/M 33. Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում ներկայացվում են ֆինանսական հաշվառման հիմնական
խնդիրները, դրա իրականացման անհրաժեշտությունը և էությունը տնտեսական
հաշվառման համակարգում: Պարզաբանվում են հաշվապահական հաշվառում
վարելու մոտեցումները, սկզբունքներն ու մեխանիզմները, ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերն ու կազմելու սկզբունքները, դրանց բովանդակությանը
ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև աուդիտի էությունն ու նպատակը,
աուդիտորական գործունեության տեսակները, աուդիտի պլանավորումը և աուդիտորական եզրակացությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա հաշվապահական հաշվառում վարելու և աուդիտ իրականացնելու մոտեցումները, սկզբունքներն ու մեխանիզմները,
2. կտիրապետի հաշվառման հիմունքներին, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման, տնտեսական տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման
և դրանց հիման վրա որոշումների կայացման հմտություններին և մեխանիզմներին, աուդիտի հիմունքներին
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հաշվապահական հաշվառման առարկան և մեթոդը: Թեմա 2. Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների դասակարգումը և կրկնակի գրանցումը:
Թեմա 3. Պաշարների հաշվառումը: Թեմա 4. Հիմնական միջոցների հաշվառումը:
Թեմա 5. Դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը: Թեմա 6. Սեփական կապիտալի հաշվառումը: Թեմա 7. Պարտավորությունների հաշվառումը: Թեմա 8. Եկամուտների և ծախսերի հաշվառումը: Թեմա 9. Ֆինանսական հաշվետվություն:
Թեմա 10. Աուդիտի խնդիրները: Թեմա 11. Աուդիտորական եզրակացություններ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 առաջադրանք՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը
5 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5:
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1903/M22. Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը
գործարարական հարաբերություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվում է փաստաբանությունը որպես
գործարարական գործունեության առանձին տարատեսակ: Նկարագրվելու է
գործարարական հարաբերություններում փաստաբանի և կորպորատիվ
իրավաբանի հիմնական դերակատարությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Փաստաբանության
որպես
գործարարական
գործունեության
կազմակերպման հիմնական ձևերը,
2. Փաստաբանի և վստահորդի հարաբերությունների նկարագիրը,
իրավաբանական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի տեսակները,
ժամաքանակի հաշվարկման կանոնները,
3. Առանձին կորպորացիաներում իրավաբանական ծառայությունների
կազմակերպման սկզբունքները և տեսակները, կորպորատիվ իրավաբանի
պարտականությունների նկարագիրը,
4. Վստահորդի և գործատուի կոնտրագենտների հարաբերություններում
փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի դերը,
5. Պետական մարմինների հետ հարաբերություններում փաստաբանի և
կորպորատիվ
իրավաբանի
դերը,
ստուգումների
ընթացքում
նրանց
իրավունքների պաշտպանությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Փաստաբանությունը որպես գործարարական գործունեություն:
Թեմա 2. Իրավաբանական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր: Թեմա
3. Կորպորատիվ իրավաբանի դերը գործարարական հարաբերություններում:
Թեմա 4. Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը
վստահորդի (գործատուի) և իր կոնտրագենտների հարաբերություններում:
Թեմա 5. Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը վստահորդի (գործատուի) և հարկային մարմինների հարաբերություններում: Թեմա 6.
Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը վստահորդի
(գործատուի) և պետական այլ մարմինների հարաբերություններում: Թեմա 7.
Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը աշխատանքային
վեճերում: Թեմա 8. Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը պայմանագրերի հետ կապված վեճերում: Թեմա 9. Փաստաբանի և
կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը վարչական վեճերում: Թեմա 10.
Փաստաբանի և կորպորատիվ իրավաբանի մասնակցությունը այլ դատական
վեճերին:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր հարցում:Բանավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M08. Կորպորարիվ իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում են կորպորատիվ
իրավունքի նորմերը, համակարգը և աղբյուրները, կորպորացիաների առանձին
տեսակները, դրանց գործունեության իրավական կարգավորման ասպեկտները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա.
1. կորպորատիվ հարաբերությունների հասկացությունն ու առանձնահատկությունները,
2. կորպորատիվ կառավարման և վերահսկողության հասկացությունը և էությունը,
3. կորպորատիվ արժեթղթերի թողարկման իրավական կարգավորումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ընդհանուր դրույթներ կորպորատիվ իրավունքի մասին: Թեմա 2.
Գործարարական գործունեությանն մասնակցող կազմակերությունների տեսակները: Թեմա 3. Տնտեսական ընկերությունների ստեղծումը և դադարումը: Թեմա
4. Տնտեսական ընկերությունների գործունեության գույքային հիմքը: Թեմա 5.
Կորպորատիվ կառավարումը և վերահսկողությունը: Թեմա 6. Մասնակիցների
(բաժնետերերի) իրավունքների և պարտականությունների իրավական կարգավորումը: Թեմա 7. Փոխկապակցվածություն ունեցող տնտեսական ընկերությունների իրավական կարգավորումը: Թեմա 8. Տնտեսական ընկերություններում
պատասխանատվության իրավական կարգավորումը: Թեմա 9. Տնտեսական ընկերությունների կողմից կնքվող որոշ գործարքների իրավական կարգավորման
առանձնահատկությունները: Թեմա 10. Կորպորատիվ հարաբերությունների
մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց կամ առաջադրանք, յուրաքանչյուրը 2.5
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1902/M01. Իրավաբանական գրագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 10 ժամ, գործնական 22 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել իրավական հետազոտություններ կատարելու և դրանց արդյունքում գրագետ ու արդյունավետ իրավավերլուծական տեքստեր կազմելու հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի IRAC իրավավերլուծական համակարգին,
2. պատկերացում կունենա իրավավերլուծական ռազմավարությունների մասին,
3. կծանոթանա հանրաճանաչ, այդ թվում` ՀՀ բարձրագույն դատական ատյաննների կողմից կիրառվող իրավավերլուծական և մեկնաբանողական հնարքներին,
4. կտիրապետի իրավավերլուծական տեքստերի շարադրման լեզվական
հմտություններին,
5. կկարողանա իրականացնել համակարգված իրավական հետազոտություն,
6. կկարողանա օգտվել իրավական փաստաթղթերի ինտերնետային շտեմարաններից, մասնավորապես` HUDOC-ից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ընդհանուր պատկերացում դասընթացի մասին: Թեմա 2. Իրավական վերլուծական մեթոդաբանություն: Թեմա 3. IRAC-ը որպես իրավավերլուծական մեթոդ և տեքստուալ միավոր: Հարցադրում և հետևություն: Թեմա 3. IRAC-ի
կանոն հատվածի ընդհանուր բնութագիրը: Կանոնի մասնատում: Թեմա 4. IRACի վերլուծություն հատվածի ընդհանուր բնութագիրը: Իրավավերլուծական ռազմավարություններ: Թեմա 5. Օրենքի վերլուծություն. ընդհանուր բնութագիր, ինտերնալ հնարքներ: Թեմա 6. Օրենքի վերլուծություն. էքստերնալ հնարքներ, այլ
հնարքներ: Թեմա 7. Նախադեպային իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը: Նախադեպային վերլուծություն: Թեմա 8. Իրավաբանական տեքստի լեզվական որակների ներածություն: Արդյունավետ նախադասություններ: Թեմա 9. Արդյունավետ պարբերություններ: Թեմա 10. Իրավաբանական փաստաթղթերի մշակման գործընթացը: Թեմա 11. Իրավական ակտերի շտեմարաններ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր՝ առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր՝ առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1907/M12. Սնանկության իրավական կարգավորումը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սնանկության, որպես իրավական ինստիտուտի գործառման առանձնահատկությունների
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա սնանկության, որպես ընթացակարգի, հիմնական փուլերի իրավական բնույթը և օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում,
2. կիմանա սնանկության վարույթի ծագման, զարգացման և ավարտի օրինաչափությունները ըստ ՀՀ և օտարերկրյա օրենսդրության,
3. կկարողանա ապահովել սնանկության ինստիտուտը ձևավորող նորմերի համակարգային կիրառություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սնանկության (անվճարունակության) հասկացությունը: Թեմա 2.
Սնանկության գործընթացին մասնակցող անձինք: Թեմա 3. Սնանկության գործով վարույթը: Թեմա 4. Սննանկության գործով կառավարիչը: Թեմա 5. Պարտապանի գույքը: Թեմա 6. Պարտապանի ֆինանսական առողջացման ծրագիրը: Թեմա 7. Իրավաբանական անձի լուծարման և անհատ գործարարի գործունեության
դադարեցման վարույթ: Թեմա 8. Ֆիզիկական անձանց սննանկության առանձնահատկությունները: Թեմա 9. Սնանկության պարզեցված ընթացակարգեր:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M06. Գործարարական իրավունք (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն` 40 ժամ, սեմինար` 24 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվում են գործարարական իրավունքի
սուբյեկտների կարգավիճակի, գործարարական գործունեության պետական կա-
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ռավարման, ֆինանսավորման և վարկավորման, արտաքին տնտեսական հարաբերություններին գործարարների մասնակցության և այլ հարցեր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա.
1. գործարարական հարաբերությունների մասնակիցների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները,
2. տնտեսական կազմակերպությունների նյութական միջոցների իրավական ռեժիմը,
3. սնանկացման ինստիտուտի դերն ու նշանակությունը շուկայական հարաբերություններում,
4. գործարարական գործունեության պետական կառավարման յուրահատկությունները,
5. ներդրումային գործունեության իրավական նշանակությունը,
6. պայմանագրերի դերը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման
գործում,
7. գործարարական գործունեության ֆինանսավորման ու վարկավորման կարգը,
8. արտաքին տնտեսական հարաբերություններին գործարարների մասնակցության առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գործարարական իրավունքի դերը շուկայական հարաբերություններում: Թեմա 2-5. Գործարարական հարաբերություններին մասնակցող սուբյեկտները: Թեմա 6. Գործարարական իրավունքի սուբյեկտների սնանկացումը: Թեմա
7. Գործարարական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների գույքի կարգավիճակը: Թեմա 8. Գործարարական գործունեության պետական կառավարումը: Թեմա 9. Ներդրումային գործունեության իրավական կարգավորումը: Թեմա
10. Պայմանագրի դերը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման
գործում: Թեմա11. Գործարարական գործունեության ֆինանսավորման և վարկավորման իրավական կարգավորումը: Թեմա 12. Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների իրավական կարգավորումը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1901/M04. Իրավունքի սոցիոլոգիա(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, սեմինար 24 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ներկայացնել պետաիրավական ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում: Պետության և իրավունքի իրական դերը, որպես կարևրորագույն սոցիալական երևույթների: Նպաստել պետաիրավական երևույթների սոցիալական դիտարկումների
մեթոդաբանական հիմքերի յուրացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի հնարավորություն դիտարկել իրավունքը գործողության պրցեսում հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման ընթացքում,
2. ի վիճակի կլինի իրականացնել դեդուկտիվ մեթոդի միջոցով իրավունքի ընդհանուր պահանջի բացահայտումը և իրավական քաղաքականության վերլուծությունը կոնկրետ սոցիալական իրավիճակում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-12. Իրավունքի սոցոիոլոգիան որպես ինքնուրույն իրավաբանական
գիտություն: Իրավունքի սոցիոլոգիայի մեթոդոլոգիան: Իրավունքի սոցիոլոգիայի
էմպիրիկ մեթոդների մանրակրկիտ վերլուծությունը: Իրավունքին սոցիոլոգիական մոտեցման ձևավորումը և զարգացումը: Իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածությունը: Օրինաստեղծման սոցիոլոգիական նախաադրյալների վերլուծությունը: Իրավունքի գործունեության սոցիալական մեխանիզմը: Օրենսդրության արդյունավետությունը: Պետական իշխանությունը որպես սոցիալական
իշխանության զարգացման փուլը: Իրավաբանական կոնֆլիկտոլոգիա: Իրավունքի սոցիոլոգիայի զարգացման ուղիները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1907/M10. Հարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նկատակն է ուսանողներին ներկայացնել հարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները, հարկերի և առանձին հարկատեսակների մասին օրենքներով նախատեսված իրավախախտումները, հարկային իրավախախտումների և հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական այլ ակտերով նախատեսված իրավախախ-
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տումների բացահայտմանն ուղղված ստուգումների բնագավառը կարգավորող
իրավական ակտերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կտիրապետի հարկային օրենսդրության և հարկային հարաբերությունները
կարգավորող այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ գիտելիքների,
2. կկարողանա իրականացնել իրավական ապահովում ձեռնարկատիրական
գործունեության ոլորտում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորման համակարգը: Թեմա 2. Հարկեր ու վճարների իրավաբանական կոնստրուկցիան:
Թեմա 3. Հարկային իրավահարաբերություններ: Թեմա 4. Ð³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛունը և դրա կատարումը: Թեմա 5. Ð³րային հսկողություն: Թեմա 6.
Հարկերի և վճարների մասին օրենսդրության խախտումը: Թեմա 7. Հարկերի և
վճարների մասին օրենսդրության խախտման գործերի վարույթը: Թեմա 8.
Հարկային վեճերը և հարկ վճարողների իրավունքների պաշտպանությունը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1907/M16. Արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսաիրավական
կարգավորումը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնելն է արտաքին տնտեսական հարաբերությունների մաքսաիրավական կարգավորման հիմունքներին
և ինստիտուտներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա արտաքին տնտեսական հարաբերությունների մաքսաիրավական կարգավորման, ինչպես նաև մաքսային գործի իրականացման
համար սահմանված մաքսային ընթացակարգերի առանձնահատկությունները,
2. կիմանա մաքսային գործի ոլորտի օրենսդությունը և դրա գործնական
արդյունավետ լուծման ուղիները,
3. կկարողանա համակարգել ու ընդհանրացնել մաքսային-իրավական
նորմերը և օգտագործել դրանք գործնական խնդիրների լուծման համար, լրացնել
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մաքսային հայտարարագիր, կատարել մաքսային ձևակերպումներ, հաշվարկել
մաքսային վճարներ, տարբերակել և համակարգել մաքսային ռեժիմի առանձին
տեսակների համար սահմանված ընդհանուր պայմանները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մաքսային գործի իրավական հիմքերը ՀՀ-ում: Թեմա 2. Մաքսային
ձևակերպում: Թեմա 3. Մաքսային հսկողություն: Թեմա 4. Մաքսային վճարները:
Թեմա 5. Ոչ սակագնային կարգավորումը: Թեմա 6. ՀՀ մաքսային սահմանով
ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխումը ֆիզիկական
անձանց կողմից: Թեմա 7. Բացթողման մաքսային ռեժիմները: Թեմա 8. Պայմանական բացթողման մաքսային ռեժիմները: Թեմա 9. Բացառիկ մաքսային
ռեժիմները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:

Կամընտրական դասընթացներ
1903/M12. Բեռների միջազգային փոխադրումների իրավական կարգավորումը (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջոզգային բեռնափոխադրումների իրավական կարգավորմանը, այդ բնագավառում կնքվող պայմանագրերի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի միջազգային բեռնափոխադրումների իրավական կարգավորման աղբյուրներին,
2. պատկերացում կկազմի միջազգային բեռնափոխադրումների բնագավառում
կազմվող ապրանքատրանսպորտային փաստաթղթերի կազմի վերաբերյալ,
3. կկարողանա կազմել բեռնափոխադրումների գործընթացը միջնորդավորող
իրավաբանորեն գրագետ պայմանագրեր և այլ փաստաղթեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Միջազգային բեռնափոխադրումների իրավունքի հասկացությունը,
կարգավորման առարկան և համակարգը: Թեմա 2. Միջազգային բեռնափոխադրումների իրավական կարգավորման աղբյուրները: Թեմա 3. Միջազգային բեռ-
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նափոխադրումների պայմանագիր: Թեմա 4. Միջազգային ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումներ: Թեմա 5. Միջազգային երկաթուղային բեռնափոխադրումներ: Թեմա 6. Միջազգային օդային բեռնափոխադրումներ: Թեմա 7. Միջազգային
ծովային բեռնափոխադրումներ: Թեմա 8. Բեռների միջազգային խառը փոխադրումներ: Թեմա 9. Միջազգային փոխադրումների կապակցությամբ ծագող արտապայմանագրային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M23. Անշարժ գույքի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում նախատեսվում է ուսանողների առջև
բացահայտել ոլորտում առկա օրենսդրական և իրավակիրառ խնդիրները, ընդ
որում ուսումնառության ընթացքում շեշտը պետք է դրվի ոչ միայն ՀՀ
օրենսդրության ուսումնասիրության, այլ նաև այս բնագավառում առկա
միջազգային պրակտիկայի վրա, ինչպես նաև անշարժ գույքի իրավական
կարգավորման հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը, առկա հայեցակարգերը, իրավական կարգավորման նոր մոտեցումները
ուսանողներին
ներկայացնելը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա գիտելիքներ.
• անշարժ գույքի իրավական կարգավորման առանձնահատկությունների
վերաբերյալ,
• անշարժ գույքի նկատմաբ գործարքների ձևակերպման առանձնահատկությունների վերաբերյալ
• կկարողանա կազմել անշարժ գույքի նկատմամբ պայմանագրեր,
• կկարողանա կիրառել անշարժ գույքի պաշտպանության միջոցները,
• կկարողանա իրականացնել անշարժ գույքի վերաբերյալ առկա ՀՀ և
արտասահմանյան օրենսդրության համեմատական վերլուծություն,
• կկարողանա կազմակերպել խորհրդատվություն ոլորտի իրավական
հարցերի հետ կապված,

– 181 –

• ունակ կլինի վերլուծել անշարժ գույքին առնչվող դատական ակտերը,
կատարել հետևություններ, կատարելագործել և արդյունավետ կիրառել ստացած
գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Անշարժ գույք հասկացությունը և անշարժ գույքի իրավական ռեժիմը
Թեմա 2. Անշարժ գույքի նկատմաբ գործարքների ձևակերպումը: Թեմա 3.
Հողամասը որպես անշարժ գույք: Թեմա 4. Շենքները և շինությունները` որպես
անշարժ գույք: Թեմա 5. Անշարժ գույքի այլ տեսակների առանձնահատկությունները: Թեմա 6. Ինքանակամ կառույցի նկատմամբ սեփականության
իրավունքի ձեռքբերման առանձնահատկությունները: Թեմա 7. Ձեռքբերման
վաղեմության ուժով սեփականության իրավունքի առանձնահատկությունները:
Թեմա 8. Հողամասի կառուցապատման իրավունք:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1903/M24. ՀՀ մրցակցային իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է պարզաբանել տնտեսական մրցակցության դերը
տնտեսության զարգացման գործում, դրա իրավական կարգավորման անհրաժեշտությունը, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հարաբերությունների բնույթը, կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, սուբյեկտների
կարգավիճակը, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մեխանիզմների,
տնտեսական մրցակցության խախտումների բացահայտման և վերահսկման
մեխանիզմների ընդհանուր բնութագիրը, առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն.
1. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
2. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության խախտումների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
3. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ուղղված օրենսդրական
գործընթացների, ոլորտի իրավասու պետական մարմինների գործունեության,
պատասխանատվության միջոց սահմանող որոշումների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1. ՀՀ մրցակցային իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2.
Տնտեսական մրցակցության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 3. Հակամրցակցային համաձայնություններ: Թեմա 4. Գերիշխող դիրքի չարաշահում: Թեմա 5.
Համակենտրոնացումների իրավական կարգավորումը: Թեմա 6. Անբարեխիղճ
մրցակցություն: Թեմա 7. Պետական մարմինների հակամրցակցային գործողություններ: Թեմա 8. Մրցակցային օրենսդրության կիրարկման պետական մարմինների համակարգը: Թեմա 9. Մրցակցային օրենսդրության խախտումների
համար կիրառվող պատասխանատվությունը: Թեմա 10. Արտասահմանյան երկրների մրցակցային իրավունքը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1907/M13. Առևտրային կազմակերպություններում կադրային գործի կազմակերպման իրավական կարգավորումը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ՀՀ օրենսդրության և միջազգային փորձի հիման
վրա ուսանողների մոտ խորացնել տեսական գիտելիքները գործատու կազմակերպության այն իրավունքների վերաբերյալ, որոնցով նա օժտված է կադրային
քաղաքականության ոլորտում, ինչպես նաև ձևավորել այդ իրավունքների իրացման ընթացակարգերի վերաբերյալ գործնական հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա կադրային գործի կազմակերպման ոլորտում կազմակերպության
առջև դրված խնդիրները, կադրային գործի կազմակերպմանը նվիրված գործատուի իրավունքների իրացման և պարտականությունների կատարման ընթացակարգերը,
2. կիմանա կադրային գործի կազմակերպումը կանոնակարգող օրենսդրական
ակտերով սահմանված պահանջները և ձեռք կբերի դրանց կենսագործման
գործնական հմտություններ,
3. կկարողանա կազմել կադրային գործի կազմակերպման ընթացքում կազմակերպության կողմից ընդունվող անհատական և ներքին իրավական ակտերի
նախագծեր, մշակել կադրային արդյունավետ քաղաքականության վարման
համար անհրաժեշտ լոկալ իրավական ակտերի նախագծեր, աշխատանքային
վեճերով հանդես գալ դատական և ոչ դատական մարմիններում:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կազմակերպություններում կադրային գործի կազմակերպման հասկացությունը և նշանակությունը: Թեմա 2. Կադրային գործի կազմակերպման
սկզբունքները: Թեմա 3. Կադրային գործի կազմակերպումը աշխատանքային
հարաբերությունների ծագման ընթացքում: Թեմա 4. Կադրային գործի կազմակերպումը աշխատողների աշխատանքը կիրառելիս և աշխատանքի պայմանները փոփոխելիս: Թեմա 5. Աշխատողների անհատական տվյալների պաշտպանությունը: Թեմա 6. Տեղեկատվության տրամադրումը: Թեմա 7. Կադրային գործի
կազմակերպումը աշխատողների հետ աշխատանքային հարաբերությունները
դադարեցնելիս:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1907/M14. Գործարարների իրավունքների պաշտպանությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գործարարության ոլորտում գործունեություն ծավալող անձանց համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավական պաշտպանության ձևերին և դրանց իրականացման ընթացակարգերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա գործարարական իրավունքների պաշտպանության ձևերի նշանակությունը, դրանց առավելությունները և թերությունները, ինչպես նաև իրականացման կարգը,
2. կիմանա գործարարների իրավունքների պաշտպանության ձևերի վերաբերյալ օրենսդրական ակտերի պահանջները և ձեռք կբերի գիտելիքներ՝
կապված գործարարների իրավունքների պաշտպանության ընթացակարգերի իրավաբանորեն գրագետ կազմակերպման հետ:
3. կկարողանա արդյունավետորեն ապահովել գործարարությամբ զբաղվող իրավունքի սուբյեկտների գրագետ իրավական սպասարկումը գործարարական իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, ներկայացնել գործարարի
շահերը այլ տնտեսավարող սուբյեկտների հետ վարվող բանակցություններում, պետական և ոչ պետական մարմիներին, դատարանում:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1-2. Իրավունքի պահպանության և պաշտպանության հիմնախնդիրը:
Իրավունքի ինքնապաշտպանություն: Թեմա 3-4. Մասնավոր և հանրային իրավահարաբերություններից բխող իրավունքների դատական պաշտպանությունը:
Թեմա 5. Գործարարների իրավունքների պաշտպանության վարչական ձևը: Թեմա 6. Գործարարների իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևը:
Թեմա 7. Գործարարների իրավունքների պաշտպանության նոտարական ձևը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1907/M21. Բանակցություններն ու այլ իրավաբանական հմտությունները
գործարարական հարաբերություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է իրական կյանքից վերցված խնդիրների և իրավիճակների վերլուծության հիման վրա ուսանողների մոտ ձևավորել և
զարգացնել գործարարական հարաբերություններում որակյալ իրավաբանական
ծառայություններ առաջարկելու համար անհրաժեշտ բանակցային հմտություններ, գործարար հարաբերությունները կարգավորող գործարքների առավել
օպտիմալ կառուցվածք ընտրելու և գործարքների բովանդակությունը մշակելու
կարողություն, ինչպես նաև ուսանողներին ծանոթացնել գործարար հարաբերություններում իրավաբանական էթիկայի հիմնական պահանջներին և դրանք
պահպանելու լավագույն փորձին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
• կունենա համակողմանի պատկերացում արդյունավետ բանակցություններ վարելու եղանակների և մոտեցումների, բանակցություններին
նախապատրաստվելու, բանակցային հիմնական մոտեցումների, բարդ
բանակցություններում արդյունավետորեն կողմնորոշվելու հիմնական
եղանակների, ինչպես նաև վեճերի մեդիացիոն լուծման իրավաբանական բնույթի ու հիմնական մոտեցումների, բանակցությունների
վաման էթիկային առաջադրվող հիմնական պահանջների վերաբերյալ.
• ունակ կլինի արդյունավետորեն մասնակցել գործարար բանակցություններին, վերլուծել գործարար հարաբերության նկատմամբ կիրառվող իրավական նորմերի պահանջները և առաջարկել հարաբերություններն արդյունավետորեն կարգավորող գործարքի կառուցվածք,
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հստակ և ճշգրիտ կերպով շարադրել գործարքի բովանդակությունը,
հղկել նյութի շարադրանքը, կառուցել հարաբերությունները հաճախորդների, գործատուների և այլ անձանց հետ՝ հետևելով իրավաբանական-էթիկական բարձր պահանջներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բանակցությունների հասկացությունը, նպատակն ու մեթոդները:
Թեմա 2. Մետամոդել, «նեյրո-լինգվիստիկ ծրագրավորում» և միջանձնային
հաղորդակցության այլ հոգեբանական հայեցկարգերը: Թեմա 3. Հարվարդի
բանակցային մեթոդի էությունն ու հիմնական բաղադրիչները: Տիպային
բանակցային իրավիճակները և դրանց կառավարումը: Թեմա 4. Մեդիացիա:
Թեմա 5. Գործարքների դերը, կառուցվածքը, բովանդակությունը: Գործարքների
նախագծում, բանակցում և հետագա հղկում: Բովանդակության լեզվաոճական
պահանջներ և իրավաբանական տեխնիկա: Թեմա 6. Իրավաբանական էթիկայի
հասկացությունը, էությունը, հիմնական էթիկական պահանջները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք)՝ յուրաքանչյուրը 2,5
միավոր, քայլը 0,5:
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Մագիստրոսական ծրագիր՝

«Քրեական իրավունք և դատավարություն»
1901/M02. Իրավունքի փիլիսոփայություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, սեմինար 24 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում է իրավունքի
գիտական ճանաչողության բանական բարձրագույն ձևը, գիտական-ազատական
կամ էլեգանտ իրավագիտությունը։ Դասընթացը խնդիրն է ներկայացնել իրավական գիտելիքների ինտեգրացված ոլորտը, որը ներառում է իրավական գենոլոգիայի, օնթոլոգիայի, աքսոլոգիայի հիմնախնդիրները, իրավունքի փիլիսոփայության պատմությունը և արդի հայեցակարգերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իրավունքի փիլիսոփայության դերը և մեթոդական, սինթեզող,
կիրառական, քաղաքական, արժեքաբանական-կողմնորոշիչ գործառույները,
2. կսովորի իրավունքի փիլիսոփայության որպես իրավագիտության բոլոր
ճյուղերի մեթոդաբանական հիմքի պատմությունը և հիմնական հասկացությունները,
3. ձեռք կբերի իրավափիլիսոփայական իրավամտածողություն և մշակույթ,
4. ձեռք կբերի մասնագիտական արհեստավարժություն. (իրավական երևույթների արժեքաբանական վերլուծում, տեսական գիտելիքների կիրառմամբ
իրավական պոզիտիվիզմի, դոգմատիզմի հաղթահարման գործիքային միջոցների իմացություն),
5. ձեռք կբերի իրավափիլիսոփայական աշխարհայացք, մասնագիտական իրավական մշակույթ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-2. Իրավունքի փիլիսոփայության հասկացությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը: Թեմա 3. Իրավունքի գենեզիսի և տիպաբանության հայեցակարգային հիմնախնդիրները: Թեմա 4. Իրավունք. Հասկացությունը և տիպաբանությունը: Թեմա 5. Իրավունք և օրենք: Իրավունքի իրացման իրավափիլիսոփայական հիմնախնդիրները: Թեմա 6. Իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը:
Թեմա 7. Իրավական էակը որպես իրավունքի աղբյուր և սուբյեկտ: Թեմա 8. Իրավունքի փիլիսոփայության պատմության խնդիրները և պարբերացումը: Թեմա 911. Իրավունքի փիլիսոփայության պատմությունը անտիկ, միջին և նոր ժամանակներում: Թեմա 12-13. Իրավունքի բացասման մարքսիստական փիլիսոփայությունը: Թեման 14. Իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը
20-րդ դարում: Թեմա 15. Իրավունքի ազատական իրավաբանական փիլիսոփայությունը: Թեմա 16. Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և իրավունքի փիլիսոփայությունը: Թեմա 17. Համաշխարհային պատմական զարգացումը և իրավունքի ապագան:
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Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1902/M02. Նախաքննության հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել մինչդատական վարույթի առանձնահատկությունները, հանցագործությունների բացահայտման, անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովման տեսական և գործնական հիմնախնդիրները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նախնական քննության իրավական հիմքերը և խնդիրները,
մինչդատական վարույթում քրեական դատավարության սկզբունքերի իրացման առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա մինչդատական վարույթում քրեական դատավարության
սուբյեկտների իրավական վիճակը, նրանց կողմից իրականացվող գործառույթները,
3. ձեռք կբերի գիտելիքներ հետաքննության և նախաքննության, քննչական
գործողությունների մասին,
4. կհասկանա մինչդատական վարույթում դատական վերահսկողության
էությունը, նշանակությունը, ինչպես նաև քննիչի աշխատանքի գիտական կազմակերպման հիմունքները:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. Նախնական քննության իրավական հիմքերը և խնդիրները: Թեմա 2.
նախնական քննության սկզբունքները: Թեմա3. Հետաքննության հասկացությունը և խնդիրները: Թեմա 4. Նախնական քննություն կատարելու ընդհանուր պայմանները: Թեմա 5. Քրեական դատավարության մասնակիցների իրավական վիճակը նախնական քննության փուլում: Թեմա 6. Քննչական գործողություններ:
Թեմա 7. Օպերատիվ-հետախուզական գործողության տեղը և դերը քրեական
դատավարությունում: Թեմա 8. Նախաքննության կասեցումը և ավարտումը: Թեմա 9. Նախաքննության առանձնահատկությունները բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ գործերով: Թեմա 10. Քննիչի աշ-
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խատանքի գիտական կազմակերպումը: Թեմա 11. Մինչդատական վարույթի
նկատմամբ դատական վերահսկողությունը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M01. Մարդու իրավունքների և ազատությունների քրեաիրավական պաշտպանությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու և քաղաքացու
իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության քրեաիրավական երաշխիքներին, մարդու իրավունքների և ազատությունների քրեաիրավական պաշտպանության առանձնահատկություններին, մարդու և քաղաքացու իրավունքների
և ազատությունների պաշտպանության սահմանադրական-օրենսդրական և միջազգային իրավական դրույթներին և քրեաիրավական պաշտպանության համար դրանց դերին ու նշանակությանը։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կտիրապետի մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների
պաշտպանության քրեաիրավական երաշխիքների, մարդու իրավունքների և ազատությունների քրեաիրավական պաշտպանության առանձնահատկությունների բովանդակությանը,
կիմանա մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության սահմանադրական-օրենսդրական և միջազգային իրավական
դրույթները,
կկարողանա գործնականում իր գիտելիքները կիրառել մարդու և քաղաքացու
իրավունքների և ազատությունների քրեաիրավական պաշտպանության բնագավառում և օրենդրական առաջարկություններ ու օրենքների նախագծեր կազմել:
Բովանդակւթյունը
Թեմա 1. Մարդու իրավունքների և ազատությունների քրեաիրավական
պաշտպանության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2. Մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների սահմանադրական-օրենսդրական և միջազգային-իրավական դրույթները, դրանց նշանակությունը քրեաիրավական պաշտպանության համար: Թեմա 3. Մարդու և քաղաքացու անձնական բնույթի իրավունքների և ազատությունների քրեաիրավական պաշտպանությունը:
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Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1902/M03. Հանցագործությունների առանձին տեսակների քննության մեթոդիկա
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանցագործությունների քննության մեթոդիկայի հիմունքներին, առանձին տեսակի հանցագործությունների կրիմինալիստիկական բնութագրերին, քրեական գործերի քննության փուլերի առանձնահատկություններին և այլն: Դասընթացը նպատակ է հետապնդում
նաև ներկայացնել առանձին քննչական գործողությունների կատարման տակտիկական առանձնահատկություններն ու տիպային քննչական իրավիճակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հանցագործությունների քննության մեթոդոլոգիական հիմունքները,
2. կհասկանա հանցագործությունների առանձին տեսակների քննության
առանձնահատկությունները.
3. ձեռք կբերի քրեական գործերի քննության ու դատավարական գործողությունների կատարման գործնական հմտություններ.
4. կիմանա կրիմինալիստիկական մեթոդիկայի վերաբերյալ ժամանակակից գիտական պատկերացումներն ու զարգացման հեռանկարները.
5. կպատկերացնի քրեական գործերի քննության ժամանակ կիրառվող
տակտիկական հնարքների համակարգը:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. Կրիմինալիստիկական մեթոդիկայի հայեցակարգային դրույթները:
Թեմա 2. Գողությունների քննությունը: Թեմա 3. Կողոպուտի և ավազակության
քննություն: Թեմա 4. Սպանությունների քննությունը: Թեմա 5. Աշխատանքի
պաշտպանության (Տեխնիկայի անվտանգության) կանոնների հանցավոր խախտումների քննությունը: Թեմա 6. Կաշառքի քննությունը: Թեմա 7. Տրանսպորտի
երթևեկության անվտանգության և շահագործման կանոնների հանցավոր խախտումների քննությունը: Թեմա 8. Հրկիզումների և հակահրդեհային կանոնների
հանցավոր խախտումների քննությունը: Թեմա 9. Շրջակա միջավայրի պահպանության կանոնների հանցավոր խախտումների քննությունը:
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Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M02. Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների բովանդակությանը, որակման
առանձնահատկություններին, վեր հանել այն հիմնահարցերը և թերությունները,
որոնք առկա են այս խումբ հանցակազմերում, ինչպես նաև մշակել դրանց հետագա կատարելագործմանն ուղղված առաջարկություններ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների բովանդակությանը և հանցակազմերի կառուցվածքին,
2. կիմանա տնտեսական գործունեւթյան դեմ ուղղված հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունների և այդ հանցակազմերում առկա
օրենսդրական բացթողումների մասին,
3. կկարողանա գործնականում ճիշտ որակել քննարկվող հանցակազմերը և
իր գիտելիքները կիրառել արդարադատության առավել արդյունավետ
կազմակերպմանը միտված:
Բովանդակւթյունը
Թեմա 1. Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների
ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2. Օրինական ձեռնարկատիրական և այլ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ: Թեմա 3. Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց գույքային իրավունքների խախտման
հետ կապված հանցագործություններ: Թեմա 4. Առևտրային և այլ գործարքների
օրինական կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Թեմա 5. Արժեթղթերի,
փողերի կամ վճարային փաստաթղթերի օրինական շրջանառության դեմ ուղղված հանցագործություններ: Թեմա 6. Հարկերի և այլ պարտադիր վճարումների
վճարման օրինական կարգի խախատման հետ կապված հանցագործություններ:
Թեմա 7. Ակցիզային դրոշմավորման սահմանված կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Թեմա 8. Սպառողների օրինական շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Թեմա 9. Մաքսանենգություն:
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Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M23 Պատիժ նշանակելու հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պատիժ նշանակելու
առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. վերլուծել պատիժ նշանակելու քրեաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում,
2. բացահայտել հանցագործությունների բազմակիության և չավարտված
հանցագործությունների դեպքերում պատիժ նշանակելու առանձնահատկությունները,
3. կիրառել առանձին կատեգորիայի անձանց նկատմամբ պատիժ նշանակելու գործնական հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Պատիժ նշանակելու հասկացությունը, համակարգը և նպատակները: Թեմա 2. Պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքները, Թեմա 3. Օրենքով
նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակելը, Թեմա 4. Պատժի ժամկետները հաշվարկելը և պատիժը հաշվակցելը, Թեմա 5. Պատիժը պայմանականորեն
չկիրառելը, Թեմա 6. Հանցագործությունների բազմակիության և ռեցիդիվի համար պատիժ նշանակելը, Թեմա 7. Հանցագործության նախապատրաստության և
հանցափորձի համար պատիժ նշանակելը, Թեմա 8. Առանձին կատեգորիայի
անձանց նկատմամբ պատիժ նշանակելը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
բանավոր պատասխանի, մյուսը` ներկայացված ռեֆերատի և գրավոր հանձնարարության արդյունքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով (միավորների քայլը 0.5 է),
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Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1902/M04. Մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական չափանիշները ՀՀ քր.դատ.-ում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է համակողմանի ուսումնասիրել մարդու իրավունքների եվրոպական (ստրասբուրգյան) չափանիշները քրեական դատավարության ոլորտում, վեր հանել ՀՀ քրեական դատավարության համապատասխանությունը “Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին” եվրոպական կոնվենցիայի, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի դատական ակտերի պահանջներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Եվրոպական կոնվենցիայի, ինչպես նաև Եվրոպական դատարանի
դատական ակտերի դերը ՀՀ իրավական համակարգում, ընդհանրապես, և ՀՀ
քրեական դատավարությունում, մասնավորապես:
2. կհասկանա Եվրոպական դատարանի իրավական չափանիշների հասկացությունը և համակարգը. Եվրոպական դատարանի կողմից օգտագործվող ինքնավար իրավական հասկացությունները և դրանց նշանակությունը,
3. ձեռք կբերի գիտելիքներ խոշտանգումների արգելման, ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի, արդար դատաքննության իրավունքի,
անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի մասին,
4. հստակ պատկերացում կկազմի իրավական պաշտպանության արդյունավետ
միջոցների իրավունքի, քրեական գործերով գանգատարկման իրավունքի, դատական սխալի դեպքում փոխհատուցման իրավունքի, կրկին չդատվելու և
չպատժվելու իրավունքի վերաբերյալ:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. “Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին” եվրոպական կոնվենցիան ՀՀ քրեական դատավարության համակարգում, Թեմա 2. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը և դրա
նախադեպերը` որպես ՀՀ քրեական դատավարության իրավունքի աղբյուր, Թեմա 3. Խոշտանգումների արգելման եվրոպական չափանիշները, Թեմա 4. Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի եվրոպական չափանիշները, Թեմա 5. Արդար դատաքննության իրավունքի եվրոպական չափանիշները,
Թեմա 6. Անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի եվրոպական
չափանիշները, Թեմա 7. Իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի եվրոպական չափանիշները, Թեմա 8. Քրեական գործերով գանգատարկման, դատական սխալի դեպքում փոխհատուցման և կրկին չդատվելու և
չպատժվելու իրավունքների եվրոպական չափանիշները:
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Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1902/M01. Իրավաբանական գրագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 10 ժամ, գործնական 22 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել իրավական հետազոտություններ կատարելու և դրանց արդյունքում գրագետ ու արդյունավետ իրավավերլուծական տեքստեր կազմելու հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի IRAC իրավավերլուծական համակարգին,
2. պատկերացում կունենա իրավավերլուծական ռազմավարությունների մասին,
3. կծանոթանա հանրաճանաչ, այդ թվում` ՀՀ բարձրագույն դատական ատյաննների կողմից կիրառվող իրավավերլուծական և մեկնաբանողական
հնարքներին,
4. կտիրապետի իրավավերլուծական տեքստերի շարադրման լեզվական
հմտություններին,
5. կկարողանա իրականացնել համակարգված իրավական հետազոտություն,
6. կկարողանա օգտվել իրավական փաստաթղթերի ինտերնետային շտեմարաններից, մասնավորապես` HUDOC-ից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ընդհանուր պատկերացում դասընթացի մասին: Թեմա 2. Իրավական վերլուծական մեթոդաբանություն: Թեմա 3. IRAC-ը որպես իրավավերլուծական մեթոդ և տեքստուալ միավոր: Հարցադրում և հետևություն: Թեմա 3. IRAC-ի
կանոն հատվածի ընդհանուր բնութագիրը: Կանոնի մասնատում: Թեմա 4. IRACի վերլուծություն հատվածի ընդհանուր բնութագիրը: Իրավավերլուծական ռազմավարություններ: Թեմա 5. Օրենքի վերլուծություն. ընդհանուր բնութագիր, ինտերնալ հնարքներ: Թեմա 6. Օրենքի վերլուծություն. էքստերնալ հնարքներ, այլ
հնարքներ: Թեմա 7. Նախադեպային իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը: Նախադեպային վերլուծություն: Թեմա 8. Իրավաբանական տեքստի լեզվական որակների ներածություն: Արդյունավետ նախադասություններ: Թեմա 9. Արդյունավետ պարբերություններ: Թեմա 10. Իրավաբանական փաստաթղթերի մշակման գործընթացը: Թեմա 11. Իրավական ակտերի շտեմարաններ:
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Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր՝ առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր՝ առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 1 խնդիր՝ առավելագույնը 10 միավոր,
միավորների քայլը՝ 0.5:
1902/M12. Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ (քր) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 10 ժամ, գործնական 22 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողների մոտ ձևավորել իրավաբանի գործնական հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու համար, ինչպես նաև ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ ՀՀ փաստաբանական գործունեության կազմակերպման, փաստաբանական էթիկայի, օտար պետություններում փաստաբանության տեղի և դերի վերաբերյալ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի փաստաբանի մասնագիտական հմտություններին,
2. կիմանա ՀՀ փաստաբանական գործունեության կազմակերպման հիմունքները, ՀՀ փաստաբանների պալատի իրավական վիճակը, փաստաբանական էթիկայի հիմունքները,
3. ձեռք կբերի գիտելիքներ պետական միջոցների հաշվին իրավաբանական
օգնության տրամադրման գործընթացի, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի
և Ռուսաստանի Դաշնության փաստաբանության կազմակերպման և գործունեության հիմունքների մասին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Փաստաբանական գործի հիմունքներ, ՀՀ փաստաբանների պալատի իրավական վիճակը: Թեմա 2. Փաստաբանի գրավոր հմտություններ: Թեմա 3. Փաստաբանի բանավոր հմտություններ: Թեմա 4. Փաստաբանի աշխատանքի կազմակերպումը: Թեմա 5. Փաստաբանական ֆիրմաներ (գրասենյակներ): Թեմա 6. Փաստաբանական էթիկա: Թեմա 7. Պետական միջոցների հաշվին իրավաբանական օգնություն.
կազմակերպման ձևերը: Թեմա 8. Արտասահմանյան որոշ երկրների (Ֆրանսիա,
ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ռուսաստանի Դաշնություն) փաստաբանությունը։
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
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2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 1 առաջադրանք՝ առավելագույնը 10 միավոր, քայլը 1:
1904/M24. Միջազգային կոնվենցիաները և ՀՀ քրեական օրենսդրությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ՀՀ քրեաիրավական օրենսդրության վրա միջազգային կոնվենցիաների ազդեցությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. վերլուծել և մեկնաբանել միջազգային կոնվենցիաներում նախատեսված և
ազգային քրեաիրավական օրենսդրության մեջ արտացոլում ստացած դրույթները,
2. բացահայտել առանձին ինստիտուտների նախատեսման ժամանակ ՀՀ
քրեաիրավական օրենսդրության մեջ առկա բացերը,
3. գնահատել միջազգային կոնվենցիաներում տեղ գտած դրույթների ՀՀ
օրենսդրության մեջ արտացոլելու կարևորությունը,
4. մշակել առաջարկներ ՀՀ քրեաիրավական օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Միջազգային կոնվենցիաները և ՀՀ քրեական օրենսդրությունը,
դրանց փոխհարաբերակցությունը: Թեմա 2. Կոնվենցիոնալ նորմերի ուղղակի
կիրառում, արարքների քրեականացում և պատժելիության սահմանում: Թեմա 3.
Միջազգային կոնվենցիաները և մարդու կյանքի, առողջության, ազատության
քրեաիրավական պաշտպանությունը: Թեմա 4. Միջազգային կոնվենցիաները և
ընտանեկան բռնության հիմնախնդիրը: Թեմա 5. Միջազգային կոնվենցիաները և
սեփականության քրեաիրավական պաշտպանության հիմնախնդիրը: Թեմա 6.
Միջազգային կոնվենցիաները և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հիմնախնդիրը: Թեմա 7. Միջազգային կոնվենցիաները և զենքի ապօրինի շրջանառության հիմնախնդիրը: Թեմա 8. Միջազգային կոնվենցիաները և հանցավոր
ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման հիմնախնդիրը: Թեմա
9. Միջազգային կոնվենցիաները և կոռուպցիոն հանցագործությունները: Թեմա
10. Միջազգային կոնվենցիաները և ահաբեկչության հիմնախնդիրը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն էլ անցկացվում են ուսանողի
գրավոր հանձնարարության արդյունքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով (միավորների քայլը 0.5 է): Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1902/M05. Պաշտպանության իրականացումը քրեական գործով (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակողմանի պատկերացում
տալ քրեական գործերով պաշտպանության իրականացման դատավարական
ասպեկտների, պաշտպանության տակտիկայի և մեթոդիկայի, պաշտպանության
կազմակերպման հոգեբանական և էթիկական առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կտիրապետի քրեական գործերով պաշտպանության քրեադատավարական կարգավորմանը վերաբերող տեսական և գործնական առավել արդիական և վիճահարույց իրավական խնդիրներին,
2.
ձեռք կբերի պաշտպանության կազմակերպման և իրականացման համար անհրաժեշտ գործնական հմտություններ,
3.
կծանոթանա պաշտպանի գործունեուձթյան ոչ դատավարական` հոգեբանական և էթիկական ասպեկտներին:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. Կասկածյալի, մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը և դրա ապահովումը որպես քրեական դատավարության հիմնական սկզբունք, Թեմա 2.
Պաշտպանի գործունեության իրավական կարգավորումը քրեական դատավարությունում, Թեմա 3. Պաշտպանի մասնակցությունը քրեական դատավարությանը, Թեմա 4. Պաշտպանի հրավիրումը, նշանակումը, փոխարինումը և պաշտպանից հրաժարվելը, Թեմա 5. Պաշտպանի իրավունքները քրեական դատավարությունում, Թեմա 6. Պաշտպանի պարտականությունները քրեական դատավարությունում, Թեմա 7. Պաշտպանության իրականացման միջազգային-իրավական չափանիշները, Թեմա 8. Քրեական գործերով պաշտպանության իրականացման տակտիկան և մեթոդիկան, Թեմա 9. Պաշտպանության իրականացման հոգեբանական առանձնահատկությունները, Թեմա 10. Պաշտպանության իրականացման բարոյաէթիկական առանձնահատկությունները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1901/M04. Իրավունքի սոցիոլոգիա(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, սեմինար 24 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ներկայացնել պետաիրավական ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում: Պետության և իրավունքի իրական դերը, որպես կարևրորագույն սոցիալական երևույթների: Նպաստել պետաիրավական երևույթների սոցիալական դիտարկումների
մեթոդաբանական հիմքերի յուրացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
3. ձեռք կբերի հնարավորություն դիտարկել իրավունքը գործողության պրցեսում հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման ընթացքում,
4. ի վիճակի կլինի իրականացնել դեդուկտիվ մեթոդի միջոցով իրավունքի ընդհանուր պահանջի բացահայտումը և իրավական քաղաքականության վերլուծությունը կոնկրետ սոցիալական իրավիճակում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-12. Իրավունքի սոցոիոլոգիան որպես ինքնուրույն իրավաբանական
գիտություն: Իրավունքի սոցիոլոգիայի մեթոդոլոգիան: Իրավունքի սոցիոլոգիայի
էմպիրիկ մեթոդների մանրակրկիտ վերլուծությունը: Իրավունքին սոցիոլոգիական մոտեցման ձևավորումը և զարգացումը: Իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածությունը: Օրինաստեղծման սոցիոլոգիական նախաադրյալների վերլուծությունը: Իրավունքի գործունեության սոցիալական մեխանիզմը: Օրենսդրության արդյունավետությունը: Պետական իշխանությունը որպես սոցիալական
իշխանության զարգացման փուլը: Իրավաբանական կոնֆլիկտոլոգիա: Իրավունքի սոցիոլոգիայի զարգացման ուղիները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
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1902/M06. Դատական վերանայման հիմնախնդիրները քրեական դատավարությունում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների համակողմանի պատկերացում տալ
դատական վերանայման քրեադատավարական համակարգի` որպես ամբողջական իրավական կառուցակարգ, ինչպես նաև դրա առանձին տարրերի (վերաքննություն, վճռաբեկություն, բացառիկ վերանայում) մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա ՀՀ դատական վերանայման քրեադատավարական համակարգը և
դրա տարրերը` պատմաիրավական, իրավահամեմատական, իրավամշակութային, իրավակիրառական և իրավապաշտպանական համատեքստերում,
կտիրապետի համապատասխան օրենսդրությանը, ՀՀ Սահմանադրական
դատարանի, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համապատասխան նախադեպքյին իրավունքին,
կկարողանա նախագծել դատական վերանայման համակարգեր և ինստիտուտներ, գնահատել դրանց արդյունավետությունը, մշակել հիմնավորված առաջարկներ` ուղղված դատական վերանայման կատարելագործմանը:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. Դատական վերանայման իրավական ինստիտուտի էությունը, ծագումը և զարգացումը, Թեմա 2. Դատական վերանայման տեսություն, Թեմա 3.
Վերաքննությունը, Թեմա 4. Վճռաբեկությունը, Թեմա 5. Դատական վերանայման
հատուկ ձևերը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M04. Համեմատական քրեական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (լսարանային ժամ 32)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արտասահմանյան մի
շարք երկրների՝ ԱՄՆ-ի, Արևմտյան և Արևելյան Եվրոպայի, մուսուլմանական իրավունքի ավանդույթներ ունեցող երկրների քրեաիրավական համակարգերին,
համեմատական վերլուծության միջոցով անդրադառնալ տարբեր երկրներում
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քրեաիրավական առանձին ինստիտուտների առավել մեծ հետաքրքրություն
ներկայացնող հիմնախնդիրներին, պատժի համակարգերի կառուցման, պատժի
կիրառման, առանձին հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատվության սահմանման առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կպատկերացնի արտասահմանյան մի շարք երկրների քրեաիրավական
համակարգերի և առանձին ինստիտուտերի կառուցման սկզբունքները,
2. կիմանա ԱՄՆ-ի, Արևմտյան և Արևելյան Եվրոպայի, մուսուլմանական իրավունքի ավանդույթներ ունեցող մի շարք երկրներում արարքների քրեականացման և դրանց պատժելիության հետ առնչվող հիմնախնդիրները,
3. կկարողանա վեր հանել այն առավելությունները և թերությունները, որոնք
տեղ են գտել արտասահմանյան երկրներում առանձին քրեաիրավական ինստիտուտների սահմանման ժամանակ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Համեմատական քրեական իրավունքի հասկացությունը: Թեմա 2.
Քրեական օրենքը: Թեմա 3. Հանցագործություն և դրա հատկանիշները: Թեմա 4.
Հանցագործության կատարման փուլերը: Թեմա 5. Հանցակցություն: Թեմա 6. Արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ: Թեմա 7. Պատժի հասկացությունը: Թեմա 8. Պատիժ նշանակելը: Թեմա 9. Պատժից ազատելը: Թեմա 10.
Հարկադրանքի միջոցներ: Թեմա 11. Անձի կյանքի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Թեմա 12. Անձի առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ: Թեմա 13. Անձի սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ: Թեմա
14. Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:

Կամընտրական դասընթացներ
1904/M05. Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել այլընտրանքային
պատժատեսակների հիմնախնդիրներին, ՀՀ քրեական օրենսգրքով սահմանված
այլընտրանքային պատժատեսակների բովանդակությանը, օրենսդրական թե-
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րություններին և բացթողումներին, ինչպես նաև ուսումնասիրել արտասահմանյան երկրներում առկա այլընտրանքային պատժատեսակների բովանդակությունը, կիրառման առանձնահատկությունները և արդյունքները, ՀՀ-ում դրանց
ներդրման և կիրառման հեռանկարները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կտիրապետի ՀՀ քրեական օրենսգրքով և արտասահմանյան մի շարք երկրներում գործող այլընտրանքային պատժատեսակներին, դրանց կիրառման առանձնահատկություններին,
կիմանա այս կապակցությամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքում առկա թերությունների և բացթողումների մասին,
կկարողանա այս ոլորտում օրենքների նախագծեր պատրաստել և օրենքների
նախագծերի փորձաքննություն իրականացնել:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Այլընտրանքային պատժատեսակների հասկացությունը: Թեմա 2.
Արտասահմանյան երկրների օրենսդրությամբ նախատեսաված քրեաիրավական
վեճերի լուծման տիպական մոդելները: Թեմա 3. Պրոբացիայի հասկացությունը:
Թեմա 4. Դատապարտյալին որոշակի ժամերին բնակության վայրը լքելու արգելքը: Թեմա 5. Տուգանքը, հատուցումը և գույքի բռնագրավումը: Թեմա 6. Մեդիացիան և տրնասակցիան: Թեմա 7. Այլընտրանքային այլ պատժատեսակներ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M25. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քրեական պատասխանատվությունից ազատելու առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյուքնները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. գնահատել քրեական պատասախանատվությունից ազատելու ինստիտուտի դերը քրեական քաղաքականության մեջ,
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2. բացահայտել քրեական պատասխանատվությունից ազատելու տեսակների առանձնահատկությունները,
3. վերլուծել քրեական պատասխանատվությունից ազատելու առանձին
տեսակների կիրառման առանձնահատկությունները,
4. առաջարկներ անել քրեական պատասխանատվությունից ազտելու առանձին տեսակների կիրառման պրակտիկայի կատարելագործման վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հասկացությունը և
տեսակները: Թեմա 2. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը գործուն
զղջալու դեպքում: Թեմա 3. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը տուժողի հետ հաշտվելու դեպքում: Թեմա 4. Քրեական պատասխանատվությունից
ազատելն իրադրության փոփոխման դեպքում: Թեմա 5. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով: Թեմա
6. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը՝ դաստիարակչական բնույթի
հարկադրանքի միջոցներ կիրառելով:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր հանձնարարության արդյունքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1902/M07. Դատական փորձաքննության հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանցագործությունների քննության ընթացքում կիրառվող հատուկ գիտելիքների հասկացությանը,
շրջանակին, դրանց կիրառման ձևերին: Բացի դրանից, դասընթացի նպատակն է
ներկայացնել կրիմինալիստիկական և մյուս տեսակի փորձաքննությունների ժամանակակից հնարավորությունները, դրանք համադրել հայկական իրականության հետ, վերհանել դատական փորձաքննությունների դատավարական առանձնահատկությունները և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կհասկանա դատական փորձաքննությունների ժամանակակից հնարավորությունները.
կիմանա կրիմինալիստիկական տեխնիկայի ժամանակակից ճյուղերը.
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կիմանա ՀՀ փորձագիտական պրակտիկայի հիմնախնդիրներն ու զարգացման հեռանկարները.
ձեռք կբերի գիտելիքներ փորձագիտական հետազոտության արդյունքների
օգտագործման դատավարական ձևերի մասին,
ձեռք կբերի փորձագիտական հետազոտություններ կատարելու համար անհարաժեշտ գործնական հմտություններ:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. Հատուկ գիտելիքների կիրառումը հանցագործությունների քննության ընթացքում: Թեմա 2. Դատական փորձաքննությունների տեսական և գիտական հիմքերը: Թեմա 3. Փորձագիտական հետազոտման մեթոդիկան: Թեմա 4.
Դատական փորձաքննություն կատարող սուբյեկտները և փորձագիտական հիմնարկների համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում: Թեմա 5. Դատական փորձաքննությունների նախապատրաստությունը և կատարումը: Թեմա 6.
Դատական փորձաքննությունների դասակարգումը: Թեմա 7. Փորձագիտական
հետազոտման առանձին օբյեկտները և լուծվող հարցերը: Թեմա 8. Առանձին տեսակի հանցագործությունների քննության ընթացքում նշանակվող փորձաքննությունները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1902/M18. Ապացուցման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն ապացույցների ինստիտուտին և ապացուցման
գործընթացին վերաբերող գիտելիքների հաղորդումն է։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
− կիմանա ապացուցողական իրավունքի և դրա կիրառման պրակտիկայի
զարգացման օրինաչափությունները,
− կհասկանա օրինականության պահանջներն իրագործող ապացուցողական իրավունքի համապատասխան նորմերի ճիշտ կիրառման ուղու առանձնահատկությունները։
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− կկարողանա գնահատել ապացույցի հասկացության վերաբերյալ իրավաբանական գրականության մեջ առկա մոտեցումները, ապացուցման հասկացությունը և նպատակը,
− կբացահայտի ապացուցման նպատակի վերաբերյալ առկա տեսական
մոտեցումները, ապացույցի հիմնական հատկանիշները, ապացույցի թույլատրելիությանը ներկայացվող պահանջները, գնահատման առանձնահատկությունները,
− կկարողանա առաջարկներ անել ապացուցման գործընթացում դատարանի դերի, դատավարության առանձին փուլերում ապացուցման առանձնահատկությունների, ապացույցների առանձին տեսակներին ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ։
− կկարողանա օգտվել տեղեկատվական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկույցներ)
− կվերլուծի փաստեր, կանի հետևություններ, ստեղծագործաբար կկիրառի
ստացած գիտելիքները։
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. Ապացույցների տեսության հասկացությունը և համակարգը։ Թեմա 2.
Ապացույցների տեսության մեթոդաբանական հիմքերը։ Թեմա 3. Ապացուցման
առարկան և սահմանները։ Թեմա 4. Ապացույցների հասկացությունը։ Թեմա 5.
Ապացույցների թույլատրելիությունը և վերաբերելիությունը։ Թեմա 6. Ապացուցման պրոցեսը։ Թեմա 7. Ապացույցների գնահատումը։ Թեմա 8. Ապացույցների տեսակները։
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1902/M14. Դատավարական
դտավարությունում (3 կրեդիտ)

հարկադրանքի

հիմնահարցերը

քրեական

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
¸³ëÁÝÃ³óÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿՝ ա) Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É դատավարական
հարկադրանքի միջոցները քրեական դատավարությունում, բ) í»ñ Ñ³Ý»É դրանց
իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում և նոր օրենսգրքի նախագծում, գ) բացահայտել
հարկադրանքի միջոցների իրավական կարգավորման և դրանց կիրառության
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փորձի համապատասխանությունը միջազգային չափանիշներին, դ) իրականացնել արտասահմանյան երկրներում հարկադրանքի միջոցների իրավական
կարգավորման համեմատական վերլուծություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դատավարական հարկադրանքի միջոցների դերը ÐÐ ùñ»³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ.
2. ÏÑ³ëÏ³Ý³ հարկադրանքի միջոցների Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á,
դրանց կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում և նոր օրենսգրքի նախագծում.
3. Ó»éù Ïµ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ազատությունից զրկելու հետ կապված, ինչպես
նաև ազատությունից զրկելու հետ չկապված հարկադրանքի միջոցների իրավական կարգավորման և գործնականում դրանց կիրառության առանձնահատկությունների մասին.
4. Ñëï³Ï å³ïÏ»ñ³óáõÙ ÏÏ³½ÙÇ հարկադրանքի միջոցների վերաբերյալ
միջազգային չափանիշների, ինչպես նաև արտասահմանյան երկրներում դրանց
իրավական կարգավորման í»ñ³µ»ñÛ³É:
Դասընթացի բովանդակությունը
Â»Ù³ 1. Դատավարական հարկադրանքի միջոցների հասկացությունը, Â»Ù³ 2.
Դատավարական հարկադրանքի միջոցների համակարգը և դասակարգումը,
Â»Ù³ 3. Ազատությունից զրկելու հետ կապված հարկադրանքի միջոցներ, Â»Ù³
4. ²զատությունից զրկելու հետ չկապված հարկադրանքի միջոցներ, Â»Ù³ 5.
Հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու իրավասություն ունեցող սուբյեկտները
քրեական դատավարությունում, ինչպես նաև նրանց իրավասության
սահմանները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1902/M10. Քրեական գործերով նախադեպային իրավունքի կիրառման հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակը ուսանողների մոտ կայուն գիտելիքներ իմաստավորել ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի վերաբերյալ, սովորեցնել ստացած գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, մասնավո-

– 205 –

րապես ինչպես ձևավորել և կիրառել արդեն իսկ գոյություն ունեցող նախադեպերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
− կիմանա ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով նախադեպային
նշանակություն ունեցող որոշումները,
− ձեռք կբերի Վճռաբեկ դատարանի որոշումների հետ աշխատելու գործնական հմտություններ,
− կհասկանա Վճռաբեկ դատարանի որոշումների ձևավորման նախադրյալները, դրանց դերն ու նշանակությունը իրավակիրառ պրակտիկայի
համար,
− կիմանա, թե ինչպես է ազդում Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային
իրավունքը իրավունքի և օրենսդրության զարգացման վրա,
− կիմանա Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի տեղն ու դերը
իրավունքի աղբյուրների համակարգում,
− կիմանա, թե ինչ մեկնաբանողական հնարքների և տեսակների միջոցով
են ձևավորվում Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի սահմանադրական կարգավիճակը, որպես
ՀՀ իրավական համակարգում դատական նախադեպի գոյության հիմք: Թեմա 2.
Նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր: Նախադեպային իրավունքի հիմունքները: Թեմա 3. Նախադեպային իրավունքը անգլո-սաքսոնական իրավական
համակարգում: Նախադեպային իրավունքը ռոմանոգերմանական իրավական
համակարգում: Թեմա 4. Նախադեպային իրավունքի ազդեցությունը օրենսդրական զարգացման նկատմամբ: Թեմա 5. ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի որոշումների
կառուցվածքը: Վճռաբեկ դատարանի որոշումների նախադեպային նշանակությունը: Նյութական իրավունքի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները: Թեմա 6. Դատավարական իրավունքի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանաի նախադեպային որոշումները: Թեմա 7. Վճռաբեկ դատարանի
որոշումների նախագծեր կազմելու հմտությունները: Թեմա 8. Վճռաբեկ
դատարանի որոշումների կիրառությունը ստորադաս դատարանների կողմից:
Թեմա 9. Վճռաբեկ դատարանի նախադեպերի փոփոխության առանձնահատկությունները և իրավական հիմքերը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
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Մագիստրոսական ծրագիր՝ «Միջազգային և եվրոպական իրավունք»
1901/M02. Իրավունքի փիլիսոփայություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, սեմինար 24 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվում է իրավունքի
գիտական ճանաչողության բանական բարձրագույն ձևը, գիտական-ազատական
կամ էլեգանտ իրավագիտությունը։ Դասընթացը խնդիրն է ներկայացնել իրավական գիտելիքների ինտեգրացված ոլորտը, որը ներառում է իրավական գենոլոգիայի, օնթոլոգիայի, աքսոլոգիայի հիմնախնդիրները, իրավունքի փիլիսոփայության պատմությունը և արդի հայեցակարգերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իրավունքի փիլիսոփայության դերը և մեթոդական, սինթեզող,
կիրառական, քաղաքական, արժեքաբանական-կողմնորոշիչ գործառույները,
2. կսովորի իրավունքի փիլիսոփայության որպես իրավագիտության բոլոր
ճյուղերի մեթոդաբանական հիմքի պատմությունը և հիմնական հասկացությունները,
3. ձեռք կբերի իրավափիլիսոփայական իրավամտածողություն և մշակույթ,
4. ձեռք կբերի մասնագիտական արհեստավարժություն. (իրավական երևույթների արժեքաբանական վերլուծում, տեսական գիտելիքների կիրառմամբ
իրավական պոզիտիվիզմի, դոգմատիզմի հաղթահարման գործիքային միջոցների իմացություն),
5. ձեռք կբերի իրավափիլիսոփայական աշխարհայացք, մասնագիտական իրավական մշակույթ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-2. Իրավունքի փիլիսոփայության հասկացությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը: Թեմա 3. Իրավունքի գենեզիսի և տիպաբանության հայեցակարգային հիմնախնդիրները: Թեմա 4. Իրավունք. Հասկացությունը և տիպաբանությունը: Թեմա 5. Իրավունք և օրենք: Իրավունքի իրացման իրավափիլիսոփայական հիմնախնդիրները: Թեմա 6. Իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը:
Թեմա 7. Իրավական էակը որպես իրավունքի աղբյուր և սուբյեկտ: Թեմա 8. Իրավունքի փիլիսոփայության պատմության խնդիրները և պարբերացումը: Թեմա 911. Իրավունքի փիլիսոփայության պատմությունը անտիկ, միջին և նոր ժամանակներում: Թեմա 12-13. Իրավունքի բացասման մարքսիստական փիլիսոփայությունը: Թեման 14. Իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը
20-րդ դարում: Թեմա 15. Իրավունքի ազատական իրավաբանական փիլիսոփայությունը: Թեմա 16. Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և իրավունքի փիլիսոփայությունը: Թեմա 17. Համաշխարհային պատմական զարգացումը և իրավունքի ապագան:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
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Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1906/M02. Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանություն (6
կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն՝ 40 ժամ, սեմինար՝ 24 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու իրավունքների
միջազգային իրավական պաշտպանության հասկացությանը, դրա ծագմանն ու
զարգացմանը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների ունիվերսալ և տարածաշրջանային մեխանիզմներին, վերջիններիս գործունեությանն ու առանձին կատեգորիայի անձանց իրավական պաշտպանությանը:
Սույն դասընթացի իմացությունը հնարավորություն կընձեռնի ուսանողներին
ըստ էության պատկերացում կազմել մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպանության մեխանիզմների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը`
1. Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության հասկացությունը
2. Մարդու իրավունքների պաշտպանության ՄԱԿ-ի համակարգը:
3. Մարդու իրավունքների պաշտպանության ունիվերսալ և կոնվենցիոն մեխանիզմների հասկացությունն ու գործունեության եղանակները
4. Մարդու իրավուքների պաշտպանության տարածաշրջանային մեխանիզմների հասկացությունն ու գործունեությունը
5. Մարդու իրավունքների արդի հիմնահարցերը միջազգային իրավունքում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության
հասկացությունը, Թեմա 2. Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական
պաշտպանության նորմատիվ հիմքը, Թեմա 3. Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ՄԱԿ-ի համակարգում, Թեմա 4. Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա ստեղծված մարմինների
կողմից, Թեմա 5. Մարդու իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիոն մեխանիզմներ, Թեմա 6. Մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական համակարգի ընդհանուր նկարագրությունը, Թեմա 7. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության կոնվենցիան և դրա կիրառումը,
Թեմա 8. Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Եվրոպական Միության
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շրջանակներում, Թեմա 9. Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական
պաշտպանության ամերիկյան, արաբական և աֆրիկյան համակարգերը, Թեմա
10. Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանությունը զինված
ընդհարումների ժամանակ, Թեմա 11. Մարդու իրավուքների խախտումների համար ծագող միջազգային քրեական պատասխանատվությունը, Թեմա 12. Մարդու
իրավունքների պաշտպանությունը մարդասիրական միջամտության համատեքստում, Թեմա 13. Մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպանությունը
ահաբեկչության դեմ պայքարի համատեքստում:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1906/M14. ԵՄ ինստիտուտներ և ընթացակարգեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասխոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Եվրոպական Միության
ինստիտուտների կառուցվածքին, գործունեության կարգին, իրավասությունների
առանձնահատկություններին, ինչպես նաև անդամ պետությունների կողմից
Միությանն ու Ընկերակցությանը վերապահված իրավասության իրականացման
ընթացակարգերին, այդ ինստիտուտների կողմից որոշումների ընդունման ընթացակարգերի ուսումնասիրությանը։

1.
2.
3.
4.
5.

Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
Եվրոպական Միության ինստիտուցիոնալ համակարգի հասկացությունը և առանձնահատկությունները
Եվրոպական Միության ինստիտուցիոնալ համակարգի կառուցվածքային
տարրերը
Ուղղակի և անուղղակի վարույթի կարգով քննվող և լուծվող գործերի ընթացակարգը
Եվրոպական Միությունում որոշումների ընդունման գործընթացները
Եվրոպական Միության ինստիտուցիոնալ համակարգի զարգացման հեռանկարները
Բովանդակությունը
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Թեմա 1. Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգի ուսումնասիրման առարկան, Թեմա 2. Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգի
հասկացությունը, կառուցման սկզբունքները և առանձնահատկությունները, Թեմա
3. Եվրոպական խորհրդարանի իրավաբանական կարգավիճակը, ներքին կառուցվածքը և գործունեության կարգը, Թեմա 4. Եվրոպական միության խորհրդի իրավաբանական կարգավիճակը, ներքին կառուցվածքը և գործունեության կարգը, Թեմա 5. Եվրոպական հանձնաժողովի իրավաբանական կարգավիճակը, ներքին կառուցվածքը և գործունեության կարգը, Թեմա 6. Եվրոպական միության դատարանի
իրավաբանական կարգավիճակը, ներքին կառուցվածքը և գործունեության կարգը,
Թեմա 7. Աուդիտորների պալատի իրավաբանական կարգավիճակը, ներքին կառուցվածքը և գործունեության կարգը, Թեմա 8. Այլ մարմինների կատեգորիայի մեջ
մտնող հաստատությունների իրավաբանական կարգավիճակը, Թեմա 9. պարտավորությունները չկատարելուն ուղղված հայցապահանջների, անգործության դեմ
ուղղված հայցապահանջների, պատճառված վնասը հատուցելուն ուղղված հայցապահանջների, օրինական ուժը կորցրած ճանաչելուն ուղղված հայցապահանջների և նախնական կարգավորման ընթացակարգի միջոցով ներկայացված հարցումների քննության և լուծման ընթացակարգերը, Թեմա 10. Որոշումների ընդունման ընթացակարգերը ԵՄ-ում:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1906/M25. Ազգային հարցը և միջազգային իրավունքը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Դասընթացը կոչված է ներկայացնելու ազգամիջյան հարաբերությունների
միջազգային-իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները։ Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին կներկայացվեն ազգային հարցի միջազգային-իրավական կարգավորման պատմությունը, զարգացումը և ժամանակակից վիճակը:
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները գիտելիքներ կունենան այնպիսի
հիմնախնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են ազգային փոքրամասնությունների
իրավունքների միջազգային պաշտպանությունը, ժողովուրդների իրավունքների
հայեցակարգը, ռասայական խտրականության հետ պայքարը, ինքնորոշման
իրավունքի իրագործումը, այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության
միջազգային-իրավական հիմնահարցերը։
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Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
1. Կկողմնորոշվի ազգային հարցի միջազգային-կարգավորման տեսական
հիմնահարցերում:
2. Պատկերացում կունենա ազգային փոքրամասնությունների միջազգային
իրավական պաշպանության մեխանիզմների մասին:
3. Կտիրապետի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրագործման, այդ
թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հիմնահարցերին:
4. Ծանոթ կլինի ժողովուրդների իրավունքների միջազգային-իրավական
հայեցակարգին:
5. Կիմանա ռասայական խտրականության դեմ պայքարի ոլորտում պետությունների պարտավորությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ազգամիջյան հարաբերությունների միջազգային-իրավական կարգավորման ծագումը և զարգացումը, Թեմա 2. Ազգային փոքրամասնությունների
իրավունքների միջազգային-իրավական պաշտպանությունը, Թեմա 3. Ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը ժամանակակից միջազգային իրավունքում,
Թեմա 4. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը միջազգային իրավունքի
ենթատեքստում, Թեմա 5. Ժողովուրդների իրավունքների հայեցակարգը ժամանակակից միջազգային իրավունքում, Թեմա 6. Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների միջազգային-իրավական պաշտպանությունը, Թեմա 7. Ռասայական
խտրականության դեմ պայքարի միջազգային-իրավական մեխանիզմները, Թեմա 8. Ազգամիջյան հարաբերությունների միջազգային-իրավական կարգավորման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների իրագործումը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում` ուսանողին հանձնարարված
թեմայի ուսումնասիրության շրջանակներում արված վերլուծություն: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1906/M24.
Քրեական
արդարադատության
իրավունքում (3 կրեդիտ)

սկզբունքները

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
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միջազգային

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից միջազգային իրավական փաստաթղթերով սահմանված քրեկան արդարադատության սկզնբունքների ձևավորման էվոլյուցիան, դրանց համակարգը, իրավաբանական բնույթը և ազդեցությունը ազգային օրենսդրությունների վրա։ Դասընթացի ուսումնասիրության ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում ինքնուրույն հետազոտություններ կատարել՝ նպատակ հետապնդելով
նրանց մոտ ձևավորել գիտական, տեսական ուսումնասիրությունների անհրաժեշտ հմտություններ։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
− Միջազգային իրավունքում քրեական արդարադատության սկզբունքների ամրագրման պատմաքաղաքական և իրավական նշանակությունը։
− Քրեական արդադատության սկզբունքերի ժամանակակից միջազգային
իրավական հայեցակարգի հիմնական բովանդակությունը։
− Քրեական արդարադատության միջազգային իրավական սկզբունքների
նորմատիվ ազդեցությունը միջազգային և ազգային դատարանների
գործառնական լիազորությունների իրականացման վրա։
− Քրեական արդարադատության
միջազգային իրավական առանձին
սկզբունքների իրավական ամրագրման առանձնահատկությունները։
− Միջազգային դատարանների կողմից քրեական արդարադատության
սկզբունքների կիրառման առանձնահատկություննրը և հիմնախնդիրները։
− Քրեական արդարադատության միջազգային իրավական սկզբունքների
ազդեցությունը ներպետական իրավական համակարգերի և ազգային
դատարանների իրավակիրառական պրակտիկայի ձևավորման վրա։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Քրեական արդարադատության սկզբունքների ձևավորումը և պատմական զարգացումը ներպետական իրավական համակարգերում: Թեմա 2.
Քրեական արդարադատության սկզբունքների վերաբերյալ ժամանակակից միջազգային իրավական հայեցակարգը: Թեմա 3. Քրեական արդարադատության
սկզբունքների միջազգային իրավական համակարգման հիմնախնդիրը: Թեմա 4.
Միջազգային իրավունքում առանձին քրեաարդարադատական սկզբունքների
ամրագրման առանձնահատկությունները: Թեմա 5. Քրեական արդարադատության սկզբունքները միջազգային դատարանների իրավակիրառական պրակտիկայում: Թեմա 6. Միջազգային իրավունքը և ազգային դատարանների կողմից
քրեական արդարադատության սկզբունքների ու նորմերի կիրառման հիմնախնդիրը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1906/M21. Փախստականների միջազգային-իրավական պաշտպանությունը (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Դասընթացը կոչված է ներկայացնելու փախստականների պաշտպանության
միջազգային իրավական հիմնախնդիրները։ Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին կներկայացվեն փախստականների կարգավիճակի ներառման և բացառման հիմքերը, նրանց իրավունքները և պարտականությունները, ինչպես
նաև նրանց միջազգային-իրավական պաշտպանության մեխանիզմները։ Սույն
դասընթացի շրջանակներում ուսունողները պատկերացում կկազմեն այնպիսի
հիմնախնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են ապաստանի իրավունքը, չվերադարձման սկզբունքն ըստ 1951թ. Փախստականների մասին կոնվենցիայի, միգրացիոն քաղաքականության ուրվագծերը տարբեր տարածաշրջաններում:
Սույն դասընթացի ավարտին ուսանողները կունենան պատշաճ գիտելիքներ
փախստականների, ինչպես նաև ապաստան հայցողների և միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող այլ կատեգորիայի անձնանց իրավական կարգավիճակի և նրանց պաշտպանությանն ուղղված միջազգային իրավական մեխանիզմների մասին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կիմանա հետևալը
1. Փախստականի հասկացությունը, բնորոշ գծերը
2. Ապաստան հայցող անձնանց իրավական կարգավիճակը
3. Փախստականների իրավունքները և պարտականությունները
4. Փախստականների իրավունքների պաշտպանության միջազգային իրավական մեխանիզմները
5. Փախստականի կարգավիճակի կասեցման և դադարման հիմքերը
6. Տարածաշրջանային միգրացիոն ընթացակարգերը
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Փախստականների իրավունքի առարկան: Թեմա 2. Փախստականների իրավունքի հիմնական աղբյուրները. 1951 թ. Փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիան, 1967 Արձանագրությունը: Թեմա 3. Ապաստանի իրավունք: Թեմա 4. Փախստականի կարգավիճակի ներառման հիմքերը: Թեմա 5.
Փախստականի կարգավիճակի բացառման հիմքերը, Թեմա 6. Փախստականի
կարգավիճակի դադարման հիմքերը, չեղյալ հայտարարելը, անվավեր ճանանչելը: Թեմա 7. Ընտանիքի միավորման սկզբունքը: Թեմա 8. Փախստականի կարգավիճակի որոշման ընթացակարգը: Թեմա 9. Փախստականների իրավունքները և
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պարտականությունները, Թեմա 10. ՄԱԿ-ի ՓԳՀ-ի դերը և գործունեությունը: Թեմա 11. Տարածաշրջանային միգրացիոն մեխանիզմները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1902/M01. Իրավաբանական գրագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 10 ժամ, գործնական 22 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել իրավական հետազոտություններ կատարելու և դրանց արդյունքում գրագետ ու արդյունավետ իրավավերլուծական տեքստեր կազմելու հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի IRAC իրավավերլուծական համակարգին,
2. պատկերացում կունենա իրավավերլուծական ռազմավարությունների մասին,
3. կծանոթանա հանրաճանաչ, այդ թվում` ՀՀ բարձրագույն դատական ատյաննների կողմից կիրառվող իրավավերլուծական և մեկնաբանողական
հնարքներին,
4. կտիրապետի իրավավերլուծական տեքստերի շարադրման լեզվական
հմտություններին,
5. կկարողանա իրականացնել համակարգված իրավական հետազոտություն,
6. կկարողանա օգտվել իրավական փաստաթղթերի ինտերնետային շտեմարաններից, մասնավորապես` HUDOC-ից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ընդհանուր պատկերացում դասընթացի մասին: Թեմա 2. Իրավական վերլուծական մեթոդաբանություն: Թեմա 3. IRAC-ը որպես իրավավերլուծական մեթոդ և տեքստուալ միավոր: Հարցադրում և հետևություն: Թեմա 3. IRAC-ի
կանոն հատվածի ընդհանուր բնութագիրը: Կանոնի մասնատում: Թեմա 4. IRACի վերլուծություն հատվածի ընդհանուր բնութագիրը: Իրավավերլուծական ռազմավարություններ: Թեմա 5. Օրենքի վերլուծություն. ընդհանուր բնութագիր, ինտերնալ հնարքներ: Թեմա 6. Օրենքի վերլուծություն. էքստերնալ հնարքներ, այլ
հնարքներ: Թեմա 7. Նախադեպային իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը: Նախադեպային վերլուծություն: Թեմա 8. Իրավաբանական տեքստի լեզվական որակների ներածություն: Արդյունավետ նախադասություններ: Թեմա 9. Արդյու-
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նավետ պարբերություններ: Թեմա 10. Իրավաբանական փաստաթղթերի մշակման գործընթացը: Թեմա 11. Իրավական ակտերի շտեմարաններ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր՝ առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր՝ առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 1 խնդիր՝ առավելագույնը 10 միավոր,
միավորների քայլը՝ 0.5:
1906/M06. Միջազգային մարդասիրական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնարար սզկբունքերին և նորմերին: Սույն դասընթացի
շրջանակներում ուսումնասիրման առարկա կհանդիսանան միջազգային մարդասիրական իրավունքի առարկան, խնդիրները, գործառույթները, զինված ընդհարման մասնակիցների իրավունքները և պարտականությունները, միջազգային
իրավական նորմերը, որոնք գործում են միջազգային և ոչ միջազգային զինված
ընդհարման պայմաններում: Առանձնակի ուշադրություն կհատկացվի պատերազմ վարելու միջոցների և մեթոդների ուսումասիրմանը և վերլուծությանը, ինչպես նաև անձանց տարբեր կատեգորիաների պաշտպանության հետ կապված
հիմնախնդիրներին։ Հատուկ լուսաբանվում է նաև Կարմիր խաչի միջազգային
կոմիտեի գործունեությունը զինված ընդհարումների և ներքին լարվածության
պայմաններում։
Սույն դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա միջազգային մարդասիրական իրավունքի պատշաճ իմացություն, մարդասիրական իրավունքի արդի զարգացումների վերլուծության հնարավորություն:
Կրթական արդյունքներ
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
1. Միջազգային մարդասիրական իրավունքի առարկան, ֆունկցինաները և
նպատակը
2. Միջազգային մարդասիրական իրավունքի զարգացման պատմությունը
3. Միջազգային մարդասիրական իրավունքի աղբյուրները
4. Միջազգային զինված ընդհարումների հասկացությունը և տեսակները
5. Պատասխանատվությունը միջազգային մարդասիրական իրավունքի
խախտման համար
Բովանդակությունը
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Թեմա 1. Միջազգային մարդասիրական իրավունքի առարկան, նպատակը:
Թեմա 2. Մարդասիրական իրավունքի զարգացման փուլերը : Թեմա 3. Միջազգային մարդասիրական իրավունքի համակարգը: Թեմա 4. Մարդասիրական իրավունքի աղբյուրները: Թեմա 5. Զինված ընդհարումները հասկացությունը և
տեսակները: Թեմա 6. Ոչ միջազգային զինված ընդհարումների իրավական բնույթը: Թեմա 7. Պատերազմ վարելու մեթոդները և միջոցները: Թեմա 8. Պատերազմի մասնակիցների իրավական կարգավիճակը: Թեմա 9. Քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությանն ուղղված նորմեր: Թեմա 10. Պատասխանատվությունը միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի խախտման համար:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1906/M08. Միջազգային տնտեսական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել գիտելիքներ միջազգային
տնտեսական իրավունքի համակարգի, սկզբունքների և նրա ճյուղերի վերաբերյալ, ինչպես նաև հատուկ ուշադրություն է հատկացվում միջազգային տնտեսական ինտեգրացիայի գործընթացներին և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության գործունեության իրավական հիմնախնդիրներին։
Կրթական արդյունքներ
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
1. Հանրային և մասնավոր իրավական տարրերը միջազգային տնտեսական իրավունքում,
2. Միջազգային տնտեսական իրավունքի և ներպետական իրավունքի փոխհարաբերակցությունը,
3. Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիան համաշխարհային և տարածաշրջանային մակարդակներում,
4. Միջազգային տնտեսական վեճերի կարգավորման մեխանիզմները,
5. Համաշխարհային շուկայի իրավական կարգավորումը,
6. Միջազգային ներդրումների և ազգային օրենսդրության հիմնախնդիրները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Միջազգային տնտեսական իրավունքի հասկացությունը: Թեմա 2.
Միջազգային տնտեսական իրավունքի համակարգը, աղբյուրները և սուբյեկտները: Թեմա 3. Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիան և միջազգային տնտեսա-
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կան իրավունքը: Թեմա 4. Վեճերի կարգավորումը և պատասխանատվությունը
միջազգային տնտեսական իրավունքում: Թեմա 5. Միջագային առևտրային իրավունք: Թեմա 6. Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն: Թեմա 7. Միջազգային ֆինանսական իրավունք: Թեմա 8. Միջազգային ներդրումների իրավական կարգավորումը: Թեմա 9. Միջազգային աշխատանքային իրավունք:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում` որոշակի թեմայի շուրջ
իրաավական վերլուծություն կատարելու և արդյունքները լսարանում
ներկայացնելու տեսքով: Գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1901/M04. Իրավունքի սոցիոլոգիա(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, սեմինար 24 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ներկայացնել պետաիրավական ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում: Պետության և իրավունքի իրական դերը, որպես կարևրորագույն սոցիալական երևույթների: Նպաստել պետաիրավական երևույթների սոցիալական դիտարկումների
մեթոդաբանական հիմքերի յուրացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի հնարավորություն դիտարկել իրավունքը գործողության պրցեսում հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման ընթացքում,
2. ի վիճակի կլինի իրականացնել դեդուկտիվ մեթոդի միջոցով իրավունքի ընդհանուր պահանջի բացահայտումը և իրավական քաղաքականության վերլուծությունը կոնկրետ սոցիալական իրավիճակում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-12. Իրավունքի սոցոիոլոգիան որպես ինքնուրույն իրավաբանական
գիտություն: Իրավունքի սոցիոլոգիայի մեթոդոլոգիան: Իրավունքի սոցիոլոգիայի
էմպիրիկ մեթոդների մանրակրկիտ վերլուծությունը: Իրավունքին սոցիոլոգիական մոտեցման ձևավորումը և զարգացումը: Իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածությունը: Օրինաստեղծման սոցիոլոգիական նախաադրյալների վերլուծությունը: Իրավունքի գործունեության սոցիալական մեխանիզմը: Օրենսդրության արդյունավետությունը: Պետական իշխանությունը որպես սոցիալական
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իշխանության զարգացման փուլը: Իրավաբանական կոնֆլիկտոլոգիա: Իրավունքի սոցիոլոգիայի զարգացման ուղիները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1906/M07. Նախադեպը միջազգային իրավունքում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն` 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Դասընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին ծանոթացնել միջազգային դատական ատյանների կառուցվածքին, դրանց գործունեության կարգին,
իրավազորությունների առանձնահատկություններին, ինչպես նաև նրանց կողմից ընդունված որոշումների իրավական նշանակությանը։ Առարկայի նպատակն է նաև ներկայացնել և քննության առնել միջազգային հանրային իրավունքի առանձին ճյուղերին առնչվող առանցքային դատական որոշումներն ու դրանց
իրավական նշանակությունը։
Կրթական արդյունքներ
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
1. Միջազգային դատարանների և տրիբունալների կազմակերպման, գործունեության և իրավազորության հասկացությունն ու բնորոշ գծերը
2. Միջազգային իրավունքի նախադեպային համակարգի իրավական հիմքը
3. Միջազգային դատարանների և տրիբունալների որոշումների իրավական
նշանակությունը և դերը ժամանակակից միջազգային իրավունքի զարգացման հարցում
4. Միջազգային հանրային իրավունքի առանձին ճյուղերին առնչվող առանցքային դատական որոշումներն ու դրանց իրավական նշանակությունը։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Միջազգային վեճերի խաղաղ կարգավորման եղանակները. Միջազգային դատական հիմնական մարմինները, դրանց կազմակերպման և գործունեության կարգը: Թեմա 2. ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը: Թեմա 3. Միջազգային դատական և արբիտրաժային որոշումների նշանակությունը ժամանակակից
միջազգային իրավունքում: Թեմա 4. Միջազգային իրավունքի նախադեպային
համակարգի իրավական հիմքը: Թեմա 5. Ratio desidenti, obiter dictum և stare
decisi-ի գաղափարը միջազգային իրավունքում: Թեմա 6. Միջազգային իրավունքի ստեղծումը դատավորի կողմից: Թեմա 7. ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի
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խորհրդատվական եզրակացությունների նշանակությունը միջազգային իրավունքում: Թեմա 8. Դատական որոշումներն ու միջազգային իրավունքի համընդհանուր կատեգորիաներ: Թեմա 9. Միջազգային իրավական պատասխանատվության իրավունքի վերաբերյալ դատական որոշումներ: Թեմա 10. Միջազգային
պայմանագրային իրավունքի վերաբերյալ դատական որոշումները: Թեմա 11.
Միջազգային կազմակերպությունների իրավունքի վերաբերյալ դատական որոշումներ: Թեմա 12. Դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունքի վերաբերյալ դատական որոշումներ: Թեմա 13. Միջազգային քրեական իրավունքի վերաբերյալ դատական որոշումներ: Թեմա 14. Միջազգային մարդասիրական իրավունքի վերաբերյալ դատական որոշումներ: Թեմա 15. Շրջակա միջավայրի միջազգային իրավական պաշտպանությանն առնչվող դատական որոշումներ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1906/M23. Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների իրավունք (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է հասանելի դարձնել ԵՄ արտաքին հարաբերությունների իրավունքի բովանդակությունը: Գնալով մեծանում է Եվրոպական
միության ազդեցությունը միջազգային հարաբերություններում և խորանում են
վերջինիս հարաբերությունները ՀՀ-ի հետ, այդ իսկ պատճառով առարկայի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողներին հասանելի դարձնել ԵՄ արտաքին
հարաբերությունների իրավական հիմքերը և ձևաչափերը, որոնք հաճախ նաև
առչություն ունեն կամ ապագայում կարող են ունենալ ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունների համատեքստում:
Կրթական արդյունքներ
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
Ընդհանուր պատկերացում Եվրոպական Միության անդամ չհանդիսացող
պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների իրավական ասպեկտների վերաբերյալ,
Տեղեկություններ Ընկերակցության միջազգային իրավունակության, Միության իրավունակության մասին,
Ընկերակցության արտաքին իրավասության հիմքում ընկած իրավական
սկզբունքները և Ընկերակցության արտահայտված (ամրագրված) և ենթադրյալ
լիազորությունները:
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ԵՄ արտաքին քաղաքականության հատուկ ոլորտների իրավական ասպեկտները, մասնավորապես Ընկերակցության ընդհանուր առևտրային քաղաքականությունը, ինչպես նաև ընկերակցության և անդամ չհանդիսացող պետությունների միջև կնքված երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրերը /առևտրային
համաձայնագրերը, փոխկապակցման համաձայնագրերը և զարգացող պետությունների հետ կնքված համաձայնագրերիը/:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ներածություն ԵՄ Արտաքին հարաբերությունների իրավական ասպեկտներին, առարկայի կառուցվածքին, արտաքին և ներքին իրավասությանը,
ԵՄ կառուցվածքին: Թեմա 2. Միջազգային իրավասուբյեկտությունը և դրա հետևանքները, արտահայտված իրավասություն և ենթադրյալ իրավասություն: Թեմա 3. Եվրոպական ընկերակցությունը և նրա անդամ պետությունները, բացառիկ
իրավասություն և կիսված իրավասություն, խառը պայմանագրեր: Թեմա 4. Միջազգային պահմանագրերի կնքումը և դրանց ազդեցությունը Ընկերակցության
իրավունքում և անդամ պետություններում: Թեմա 5. Ընդհանուր առևտրային քաղաքականություն` 133 հոդվածի առարկան և կիրառելիության ոլորտները և այն
քաղաքականությունները, որոնց նկատմամբ այն կիրառելի է: Թեմա 6. Ընդհանուր առևտրային քաղաքկանություն. Ավտոնոմ իրավական մեխանիզմներ,
առևտրի պաշտպանության միջոցներ: Թեմա 7. Ընդհանուր առևտրային քաղաքկանություն` Եվրոպական ընկերակցությունը և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը: Թեմա 8. Առևտրային քաղաքականությունը և Բնապահպանական քաղաքկանությունը ԵՄ արտաքին հարաբերություններում: Թեմա 9. Զարգացման համա•ործակցությունը` դրա իրավական հիմքը, Նախապատվությունների ընդհանուր համակարգը GSP: Թեմա 10. Կենտրոնական և արևելյան եվրոպայի
երկրների հետ հարաբերությունների կարգավորումը` անդամակցության համագործակցությունը և նախա-անդամակցական ռազմավարությունը, հարաբերությունները ԱՊՀ երկրների հետ: Թեմա 11. ԵՄ մարդու իրավունքների քաղաքականության արտաքին ասպեկտները: Թեմա 12. Արդարադատության և ներքին գործերի հենասյան արտաքին ասպեկտները: Թեմա 13. Անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականություն: Թեմա 14. Անվտանգության և պաշտպանության
քաղաքականություն: Թեմա 15. Կրկնողություն և քննության ուղղորդում:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5
է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
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Կամընտրական դասընթացները
1906/M09. Միջազգային քրեական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջագային քրեական
իրավունքին որպես միջազգային իրավունքի առանձին ճյուղի`իրեն բնորոշ առանձնահատկություններով, ինչպես նաև միջազգային համագործակցությանը
միջազգային և միջազգային բնույթի հանցագործությունների դեմ պայքարում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
1. Միջազգային քրեական իրավունքի հասկացությունը, համակարգը,
խնդիրները, պատմական զարգացումը:
2. Միջազգային քրեական իրավունքի աղբյուրները, սկզբունքները:
3. Միջազգային քրեական իրավունքի կիրառումը ժամանակի և տարածության մեջ:
4. Միջազգային հանցագործության հասկացությունը, բնորոշ առանձնահատկությունները և տեսակները:
5. Միջազգային քրեական դատարանի կառուցվածքը, իրավազորությունը,
գործերի քննության ընթացակարգը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Միջազգային քրեական իրավունքի հասկացությունը: Թեմա 2. Միջազգային քրեական իրավունքի կիրառումը: Թեմա 3. Միջազգային հանցագործության հասկացությունը: Թեմա 4. Պատասխանատվությունը միջազգային հանցագործություն կատարելու համար: Թեմա 5. Միջազգային հանցագործություններ: Թեմա 6. Միջազգային բնույթի հանցագործություններ: Թեմա 7. Միջազգային-իրավական համագործակցությունը հանցավորության դեմ պայքարում: Թեմա 8. Պետությունների իրավական օգնությունը քրեական գործերով: Թեմա 9.
Հանցագործների հանձնում: Թեմա 10. Միջազգային քրեական դատարաններ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
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1201/M27. Դիվանագիտության ժամանակակից մոդելը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոցացնել դիվանագիտության ժամանակակից մոդելի ձևավորման պատմական, տնտեսական, իրավական
ասպեկտներին: Վերլուծվում են դիվանագիտության՝ որպես ժամանակակից
միջազգային հարաբերությունների ֆունկցիոնալ արտահայտության ձևավորման
ու զարգացման հիմնական օրինաչափությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
պատկերացում
կունենա
ժամանակակից
դիվանագիտության
կազմակերպական հիմանական ձևերի ու տեսակների մասին,
2.
կըմբռնի ժամանակակից դիվանագիտության իրականացման հիմնական
մեթոդներն ու ձևերը, ինչպես նաև դրանց զարգացման հեռանկարները,
3.
կկարողանա վերլուծել և իմաստավորոլ դիվանագիտության տեղն ու դերը
միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Դիվանագիտության ժամանակակից մոդելի ձևավորումը: Թեմա 2.
Դիվանագիտական ծառայությունը միջազգային հարաբերությունների նոր
համակարգում XX դ. երկրորդ կեսին և XXI դ. սկզբին: Թեմա 3. Բազմակողմ
դիվանագիտություն: Թեմա 4. Ոչ կառավարական ակտորների դիվանագիտություն: Թեմա 5. Բաց և հրապարակային դիվանագիտություն: Թեմա 6. Տնտեսական դիվանագիտություն: Թեմա 7. Ներկայացուցչական ինստիտուտների
նոր ձևերը դիվանագիտության մեջ: Թեմա 8. Դիվանագիտությունը եվրոպական
ինտեգրացիայի պայմաններում: Թեմա 9. Դիվանագիտությունը տարածաշրջայնացման պայմաններում: Թեմա 10. Դիվանագիտության հումանիտար
ասպեկտները: Թեմա 11. Կրոնի գործոնը դիվանագիտության մեջ: Թեմա 12.
Դիվանագետի մասնագիտական պատրաստվածությունը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է.
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1201/M10. Միջազգային
կառույցները (3 կրեդիտ)

հարաբերությունների

տարածաշրջանային

ենթա-

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին պարզաբանել աշխարհի տարբեր
տարածաշրջաններում միջազգային հարաբերությունների ընդհանուր օրինաչափությունները և դրանց դրսևորումները, ներկայացնել միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթակառույցները (ենթահամակարգեր)
Եվրոպայում, Ասիայում և Աֆրիկայում ու Հյուսիասյին և Լատինական
Ամերիկայում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
1. միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգերի գործունեության մեխանիզմները միջազգային հարաբերությունների ընդհանուր համատեքստում,
2. տարածաշրջանային ինտեգրման գործընթացների հիմնական տիպերը
ժամանակակից փուլում,
3. հիմնական տարածաշրջանային կառույցների կառուցվածքը և գործունեությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Առարկայի տեսամեթոդաբանական հիմքերը: Թեմա 2. միջազգային
հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգերը և դրանց ձևավորման պատմական առանձնահտկությունները: Թեմա 3. ԱՊՀ` որպես միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգ: Թեմա 4.
Եվրոպական և Եվրաատլանտյան տարածաշրջանը` որպես միջազգային
հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգ: Թեմա 5. Մերձավոր և Միջին Արևելքը`որպես միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգ: Թեմա 6. Հարավային Ասիան` որպես միջազգային
հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգ: Թեմա 7. Արևելյան
Ասիան և Ասիական-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը` որպես միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգ: Թեմա 8.
Հարավ-արևելյան Ասիան` որպես միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգ: Թեմա 9. Միջազգային հարաբերությունների
միջամերիկյան ենթահամակարգը: Թեմա 10. Աֆրիկան` որպես միջազգային
հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` առավելագույնը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

– 223 –

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր, քայլը 0,5:
1906/M15. Ապրանքների ազատ շրջանառությունը ԵՄ-ում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ԵՄ շուկայում ապրանքների ազատ շրջանառության իրավական կարգավորումը, ԵՄ ընդհանուր
քաղաքականությունը, ինչպես նաև ԵՄ մաքսային ռեժիմները։
Դասավանդման ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվում ԵՄ նախադեպային իրավունքին, դասընթացի առանձին հիմնախնդիրներին վերաբերող
եվրոպական դատական պրակտիկային։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
1. Ապրանքների ազատ տեղաշարժը և ԵՄ շուկան:
2. ԵՄ ընդհանուր առևտրային քաղաքականությունը և մասնակցությունը
ԱՀԿ-ում:
3. Մաքսային տուրքի և դրանց հավասարեցված գանձումների հասկացությունը: Թույլատրերի գանձումները և նրանց տեսակները:
4. Ներպետական հարկման կարգավորումը ԵՄ պայմանագրում:
5. Մտավոր սեփականությանը վերաբերվող ԵԸ պայմանագրի դրույթները:
6. ԵՄ մարմիների լիազորությունները արտաքին տնտեսական կապերի ոլորտում: ԵՄ մաքսային օրենսգիրքը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. ԵՄ ներքին շուկայի հասկացությունը: Թեմա 2. Ապրանքների ազատ
տեղաշարժի հասկացությունը: Թեմա 3. Մաքսային տուրքերը և դրանց հավասարեցված գանձումները: Թեմա 4. Ներպետական հարկումը և ապրանքների ազատ
տեղաշարժը: Թեմա 5. Քանակական սահմանափակումները արգելքը: Թեմա 6.
Քանակական սահմանափակումներին հավասարեցված միջոցները: Թեմա 7.
Քանակական սահմանափակումները և ապրանքի վաճառքին ներկայացվող պահանջները: Թեմա 8. Մտավոր սեփականության ազատ տեղաշարժը ԵՄ-ում: Թեմա 9. ԵՄ ընդհանուր առևտրային քաղաքականությունը: Թեմա 10. ԵՄ մաքսային դրույքաչափերը և ընթացակարգերը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:

1906/M22. Միջազգային-իրավական պաատասխանատվություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Դասըթնացը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին ներկայացնել պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվության
առանձնահատկությունները: Հիմնական իրավական բազան է լինելու ՄԱԿ-ի
Միջազգային իրավունքի հանձնաժողովի՝ պետությունների միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվության վերաբերյալ հոդվածների նախագծերը: Դասընթացի ընթացքում անդրադարձ է կատարվելու նաև ֆիզիկական անձանց միջազգային քրեական պատասխանատվության առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
1. Միջազգային-իրավական պատասխանատվության ինստիտուտի ձևավորման և զարգացման պատմությունը, կոդիֆիկացիան և հիմնական տարրերը,
2. Միջազգային իրավախախտում.հասկացությունը, դասակարգումը, իրավախախտման կազմը,
3. Ֆիզիկական անձանց միջազգային քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները,
4. Պատասխանատվությունը միջազգային ծովային և օդային իրավունքում:
5. Միջազգային-իրավական պատասխանատվության և միջազգային քաղաքականության հարաբերակցությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Միջազգային-իրավական պատասխանատվության ինստիտուտի
հասկացությունը և առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Միջազգային իրավունքի սուբյեկտների միջազգային-իրավական պատասխանատվության հիմքերը:
Թեմա 3. Միջազգային իրավախախտման օբյեկտիվ տարրերը: Թեմա 4. Մեղքը`
որպես միջազգային իրավախախտման սուբյեկտիվ տարր: Թեմա 5. Պետությունների միջազգային-իրավական պատասխանատվության տեսակները և ձևերը:
Թեմա 6. Պատասխանատվությունը իրավաչափ գործունեության համար: Թեմա
7. Պատասխանատվությունը բացառող հանգամանքներ: Թեմա 8. Միջազգային
հանցագործությունների համար պետությունների պատասխանատվության առանձնահատկությունները: Թեմա 9. Ֆիզիկական անձանց պատասխանատվությունը: Թեմա 10. Պատասխանատվության խնդրի կարգավորումը միջազգային
հարաբերությունների տարբեր ոլորտներում: Թեմա 11. Միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը: Թեմա 12. Միջազգային-իրավական
պատասխանատվության ապահովումը:
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Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1906/M01. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատական պաշտպանություն (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատական պաշտպանություն դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել Եվրոպայում գործող մարդու իրավունքների
պաշտպանության դատական մեխանիզմները, մասնավորապես, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի և Եվրոպական միության դատարանի ձևավորումը, դրանց գործունեության նպատակները, իրավազորությունները, կառուցվածքը, գործունեության կարգը, պրակտիկան ու նախադեպային իրավունքը, հասկանալ Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքներն ու դրանց
պաշտպանության սահմանները, սովորել կիրառել այդ փաստաթղթերը պրակտիկայում:
Կրթական արդյունքներ
Դասընթացի հաջող ավարտին, ուսանողը
1. կստանա համապատասխան գիտելիքներ Եվրոպայում առկա մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների և դրանց իրավասությունների,
գործունեության նպատակների և գործառույթների վերաբերյալ,
2. հնարավորություն կունենա վերլուծել և համեմատել Եվրոպական Միության
դատարանի և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից
մարդու իրավունքների պաշտպանության առանձնահատկությունները և
ինքնատիպությունը,
3. կկարողանա մեկնաբանել Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական Կոնվենցիայի (այսուհետ` Կոնվենցիա) դրույթները, պարզել դրանում առկա ձևակերպումների և եզրույթների
նշանակությունը,
4. կկարողանա բացահայտել մարդու իրավունքների բնագավառում խախտումները և կիրառել կոնկրետ գործի հանգամանքների նկատմամբ նախադեպեր:
Բովանդակությունը
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Թեմա 1. Մարդու իրավունքների իրավական պաշտպանությունը Եվրոպայում: Թեմա 2. Եվրոպական միությունը և մարդու իրավունքները: Արդարադատության եվրոպական դատարան: Որոշ նախադեպերի ուսումնասիրություն:
Թեմա 3. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիան և դրան կից Արձանագրությունները: Թեմա 4. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան: Թեմա 5. ՄԻԵԴ-ում գանգատի ընդունելիության պայմանները: Թեմա 6. Կյանքի իրավունքը: Խոշտանգումների և
այլ անմարդկային ու նվաստացնող վերաբերմունքի արգելքը: Թեմա 7. Անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը: Արտակարգ իրավիճակներում պարտավորություններից շեղումը: Թեմա 8. Արդար դատաքննության իրավունք և արդյունավետ իրավական պաշտպանության միջոցի իրավունք: Թեմա 9. Անձնական և ընտանեկան կյանքի իրավունքը: Թեմա 10. Մտքի, խղճի, կրոնի, արտահայտվելու, հավաքների և միավորվելու ազատության իրավունք: Թեմա 11. Սեփականության իրավունք: Ազատ ընտրությունների իրավունք: Թեմա
12. Հավասարություն և խտրականության արգելք: Թեմա 13. Ստրասբուրգի և Լյուքսենբուրգի դատարանների կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանության
ոլորտում ձևավորված նախադեպային իրավունքը: Հակասություններ, անհամապատասխանություններ և համալրումներ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1906/M10. Հայոց ցեղասպանության միջազգային-իրավական հիմնախնդիրները
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակը
Սույն դասընթացի նպատակն է գիտական վերլուծության ենթարկել Հայոց ցեղասպանությանն առնչվող միջազգային իրավական հիմնահարցերը, ցեղասպանության հանցագործության հանցակազմը` դրա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ տարրերը, ներկայացնել ցեղասպանության հանցագործության համար պատասխանատվության միջազգային իրավական հիմքերի զարգացման դինամիկան, հետազոտել Հայոց ցեղասպանության համար միջազգային իրավական պատասխանատվության հնարավոր ձևերին և տեսակներին առնչվող հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
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1.

Ցեղասպանության հանցագործության հասկացության էության, դրա հիմնական տարրերի իմացությունը:
2. Հայերի դեմ իրագործած ցեղասպանության նկատմամբ ցեղասպանության
հանցագործությունն արգելող միջազգային իրավական նորմերի կիրառելիության հիմնահարցերը:
3. Հայոց ցեղասպանության համար միջազգային իրավական պատասխանատվության հիմքերը, նման պատասխանատվության ձևերն ու տեսակները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ցեղասպանության հանցագործության հասկացությունը և հիմնական
տարրերը: Թեմա 2. Ցեղասպանության հանցագործության պատժելիության հայեցակարգի ձևավորումը և զարգացումը: Թեմա 3. Ցեղասպանության հանցագործության համար պետությունների պատասխանատվության իրավաչափությունը
և նման պատասխանատվության միջազգային-իրավական հիմքերը, ձևերն ու
տեսակները: Թեմա 4. Ցեղասպանության հանցագործության համար ֆիզիկական
անձանց միջազգային քրեաիրավական (անհատական) պատասխանատվության
հիմքերն ու առանձնահատկությունները: Թեմա 5. Հայերի դեմ իրագործած ցեղասպանության համար միջազգային իրավական պատասխանատվության հիմքերը, եղանակները, ձևերն ու տեսակները
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1906/M19. Եվրոպական մրցակցային իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակը ուսանողների մոտ տնտեսական մրցակցության, դրա
կարևորության, ԵՄ տնտեսական մրցակցության ոլորտում քաղաքականության,
կարգավորման և դրա մեթոդների վերաբերյալ իմացության, պատկերացումների,
ընկալումների և գիտելիքների ձևավորումն է, ինչը, հաշվի առնելով ԵՄ դատարանների կարգավորիչ դերը գործընթացում, կարևորվում է թե´ ԵՄ իրավունքի
ոլորտում մասնագիտացման, թե արևմտյան իրավական համակարգի ընկալման,
թե´ ՀՀ-ում իրավական արդյունավետ տնտեսական կարգավորման համակարգի,
և, առհասարակ, տնտեսական ոլորտում արդարադատության համակարգի ձևավորման նախադրյալների առաջացման տեսանկյունից:
Կրթական արդյունքներ
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա հետևյալը.
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Տնտեսական մրցակցության դերն ու նշանակությունը ազգային, տարածաշրջանային (ԵՄ) և համաշխարհային տնտեսությունում:
Տնտեսական մրցակցության և մրցակցային իրավունքի դերն ու նշանակությունը Եվրոպական ինտեգրացիոն գործընթացում: ԵՄ մրցակցային իրավունքի
առանձնահատկությունները:
ԵՄ մրցակցային իրավունքի հիմնական աղբյուրները:
Հակամրցակցային համաձայնությունների հասկացության և դրա արգելքի իրավական ընդգրկումը:
Մենաշնորհ դիրքի չարաշահում հասկացության և դրա արգելքի իրավական
ընդգրկումը:
Տնտեսական մրցակցության վրա ազդող այլ հարաբերությունները և դրանց
կարգավորման անհրաժեշտությունը ԵՄ մակարդակով. պետական միջամտություն, պետական մենաշնորհ, միաձուլումներ:
Տնտեսական մրցակցության և ԵՄ մրցակցային նորմերի պահպանման
նկատմամբ վերահսկողության նրբությունները և առանձնահտկությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Տնտեսական մրցակցության դերն ու նշանակությունը: Թեմա 2.
Տնտեսական մրցակցության կարգավորման առանձնահատկությունը ԵՄ-ում և կարևորությունը ինտեգրացիոն գործընթացում: Թեմա 3. ԵՄ մրցակցային իրավունքի աղբյուրները, Թեմա 4. Հակամրցակցային համաձայնություններ: Թեմա 5.
Մենաշնորհ դիրքի չարաշահում: Թեմա 6. Պետական միջամտություն: Թեմա 7.
Միաձուլումներ: Թեմա 8. Վերահսկողոթյուն և պատժամիջոցներ: Թեմա 9. ԵՄ
մրցակցային իրավունքի և ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
մասին նորմերի համեմատական վերլուծություն:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց: 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը
3 միավոր, 1-ը՝ 4 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5:
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Մագիստրոսական ծրագիր՝ «Կրիմինալոգիա»
1307/M31. Կրիմինալ հոգեբանություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն` 40 ժամ, գործնական` 24 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրատուրայի ուսանողներին ծանոթացնել
հանցագործ անձի ձևավորման և նրա հոգեբանական առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. լուսաբանել անձի քրեածին և հանցածին վարքի ձևավորման, զարգացման
և դրսևորման հոգեբանական մեխանիզմները, անձի քրեականացան օրինաչափությունները,
2. ձևավորել և զարգացնել կարողություններ ստացված հոգեբանական գիտելիքները իրավաբանական գործունեության մեջ կիրառելու համար,
3. ուսումնասիրել անձի բարոյագիտակցության և իրավագիտակցության ձևավորման հոգեբանական պայմանները և գործոնները, դիտարկել անձի սոցիալիզացիայի գործընթացը անբարենպաստ հոգեբանական պայմանների ազդեցության ներքո,
4. ձևավորել գիտելիքների համակարգ հանցավոր վարքի հոգեբանական
խնդիրների մասին
զարգացնել մարդու օրինական և ասոցիալ վարքի, ինչպես նաև հանցավոր
գործողությունների մասին պատկերացումները,
5. ձևավորել գիտելիքներ հանցագործություն կատարած անձի և տարբեր տեսակի հանցագործությունների փոխկապակցվածության մասին
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Իրավական հոգեբանությունը, անձի բարոյազանց և իրավազանց
վարքի կառուցվածքը: Անձի սոցիալական ախտահարման գործոնները: Թեմա 2.
Հանցագործի անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Հանցավոր վարքի հոգեբանական կառուցվածքը: Թեմա 4. Փսիխոպատիա: կենսաբանական և հոգեբանական գործոններ: Թեմա 5. Քրեական վարքի ակունքները. ուսուցում և իրավիճակային գործոններ: Թեմա 6. Հանցագործությունն ու հոգեկան
խանգարումները: Թեմա 7. Մարդկային ագրեսիան և բռնությունը: Անչափահաս
հանցագործների հոգեբանությունը: Ֆիզիկական բռնություն: Սպանություններ:
Ընտանեկան բռնություն: Սեռական բնույթի հանցագործություններ: Թեմա 8. Սոցիալ-տնտեսական բնույթի և հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների հոգեբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 9. Կազմակերպված հանցագործության հոգեբանությունը: Թեմա 10. Հանցագործությունների պրոֆիլակտիկայի հոգեբանական նախադրյալները, գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
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Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեված 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի բանավոր պատասխանի գնահատման հիման վրա` յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M11. Պատժից ազատելը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պատժից ազատելու
առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա
1. գնահատել պատժից ազատելու ինստիտուտի դերը քրեական քաղաքականության մեջ,
2. բացահայտել պատժից ազատելու տեսակների առանձնահատկությունները,
3. վերլուծել պատժից ազատելու առանձին տեսակների կիրառման առանձնահատկությունները,
4. առաջարկներ անել պատժից ազատելու առանձին տեսակների կիրառման
պրակտիկայի կատարելագործման վերաբերյալ,
5. նոր կիրառություններ գտնել պատժից ազատելու ինստիտուտի դերը բարձրացնելու համար,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Պատժից ազատելու հասկացությունը և տեսակները: Թեմա 2. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը: Թեմա 3. Պատիժը կրելուց պայմանական
վաղաժամկետ ազատելը: Թեմա 4. Պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելը: Թեմա 5. Հղի կանանց կամ մինչև երեք տարեկան երեխա
ունեցող անձանց պատիժը կրելը հետաձգելը կամ պատժից ազատելը: Թեմա 6.
Պատժից ազատելը ծանր հիվանդության հետևանքով: Թեմա 7. Պատժից ազատելն արտակարգ հանգամանքների հետևանքով: Թեմա 8. Պատժից ազատելը մեղադրական դատավճռի վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ գրավոր քննություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը
գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
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2203/M48. Կրիմինալոգիական հետազոտությունների քանակական մեթոդներ (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել սոցիոլոգիական հետազոտության քանակական տեղեկատվության ստացման մեթոդները և տվյալների վերլուծության
մեթոդաբանական հիմունքերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. կիրառել քանակական տեղեկատվության հավաքման մեթոդները;
2. վերլուծել և մեկնաբանել սոցիոլոգիական տեղեկատվությունը;
3. կախված հիմնախնդրից տարբերակել և ճշգրտորեն ընտրել հետազոտական համապատասխան մեթոդաբանություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քանակական մեթոդների իմացաբանությունը, տեսական և մեթոդաբանական հեռանկարները; Թեմա 2. Հարցազրուցավարի առջև դրվող պահանջները; Թեմա 3. Հետազոտության տեսակները; Թեմա 4. Ընտրանքի տեսությունը
և մեթոդոլոգիան; Թեմա 5. Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագրի մեթոդաբանությունը; Թեմա 6. ինֆորմացիայի մշակման մեթոդնեն ու գործիքները; Թեմա
7. Ինֆորմացիայի վերլուծության սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները;
Թեմա 8. Հաշվետվության կառուցվածքը և կազմելու առանձնահատկությունները, վերլուծելու կարողությունը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններին անցկացվում են ուսանողի գրավորների միջոցով՝ ներկայացված հետազոտական ծրագրի գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M08. Բռնությամբ կատարվող հանցագործություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել բռնությամբ կատարվող
հանցագործությունների առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողնա
1. վերլուծել բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների վիճակը, կառուցվածքը և շարժընթացը ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում,
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2. բացահայտել բռնությամբ կատարվող հանցագործություններին նպաստող գործոնները ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում,
3. վեր հանել բռնությամբ հանցանք կատարողների, ինչպես նաև նրանց արարքներից տուժողների անձը բնութագրող առանձնահատկությունները,
4. կիրառել բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների կանխատեսման և կանխարգելման տարբեր մեթոդներ,
Բբովանդակությունը
Թեմա 1. Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների հասկացությունը և
ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2. Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների պատճառներն ու նպաստող պայմանները: Թեմա 3. Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների կանխարգելումը: Թեմա 4. Բռնությամբ հանցանք
կատարողի և բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների առանձին տեսակների կրիմինալոգիական բնութագիրը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
բանավոր պատասխանի, մյուսը` ներկայացված ռեֆերատի և գրավոր հանձնարարության արդյունքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M12. Կրիմինալոգիական տեսություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կրիմինալոգիական հիմնական տեսություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողնա.
1. բացահայտել տարբեր տեսությունների դրական ու բացասական կողմերը,
2. քննադատական մոտեցում դրսևորել այս կամ այն տեսության դրույթների նկատմամբ,
3. առաջարկներ անել հանցավորությանը նպաստող գործոնների բացահայտման և հանցավորության ու դրա առանձին տեսակների կանխման միջոցառումները մշակելիս այս կամ այն տեսության դրույթներից օգտվելու վերաբերյալ,
4. նոր կիրառություններ գտնել հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության քաղաքականության մշակման ոլորտում տեսությունների դրույթները
կիրառելու համար,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրիմինալոգիայի զարգացման փուլերը: Թեմա 2. Կենսահոգեբանա-
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կան կրիմինալոգիական տեսություններ (անթրոպոլոգիական կրիմինալոգիա,
Այզենկի տեսություն, կլինիկական կրիմինալոգիա): Թեմա 3. Անոմիայի տեսություններ: Թեմա 4. Տարբերակված կապի տեսություններ: Թեմա 5. Ինտերակցիոնիզմ: Թեմա 6. Կոնֆլիկտի տեսություններ: Թեմա 7. Ժամանակակից կրիմինալոգիական տեսություններ (խաղարարար կրիմինալոգիա, աբոլիցիոնիստական
կրիմինալոգիա):
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գնահատվում են ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա` յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M07. Վիկտիմոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել վիկտիմիզացիայի և վիկտիմայնության էությանն ու մեխանիզմին, բազմակողմանիորեն բացահայտել
հանցավոր վարքագծի վիկտիմոլոգիական տեսանկյունը, վեր հանել հանցագործությունների առանձին տեսակների վիկտիմոլոգիական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. գնահատել և կանխատեսել տուժողի վարքագծի ազդեցությունը հանցավոր ոտնձգության ընթացքի վրա,
2. բացահայտել տուժողի սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-դերային և վարքագծային առանձնահատկությունները,
3. վերլուծել կոնկրետ հանցագործության վիկտիմոլոգիական առանձնահատկությունները,
4.
առաջարկներ անել հանցագործությունների առանձին տեսակների
կանխման միջոցառումները մշակելիս հանցավոր վարքագծում տուժողի դերի,
նրա վարքագծի առանձնահատկությունները հաշվի առնելու վերաբերյալ,
5. նոր կիրառություններ գտնել հանցագործությունների կանխման ոլորտում մարդկային վարքագծի և հատկապես հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի
բացահայտված օրինաչափությունների համար
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Վիկտիմոլոգիայի հասկացությունը, առարկան: Թեմա 2. Հանցագործության զոհը (հանցագործությունից տուժած անձը): Թեմա 3. Հանցավոր վարքագծի վիկտիմոլոգիական տեսանկյունը: Թեմա 4. Հանցագործությունների վիկտիմոլոգիական կանխումը: Թեմա 5. Կյանքի, առողջության և սեռական ազատության
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դեմ ուղղված հանցագործությունների վիկտիմոլոգիական տեսանկյունը (սպանություն, ինքնասպանության հասցնել, անձի առողջությանը վնաս պատճառել,
բռնաբարություն, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ): Թեմա6. Սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների
վիկտիմոլոգիական տեսանկյունը (գողություն, կողոպուտ, ավազակություն, խարդախություն, սպառողներին խաբել, տնտեսական այլ հանցագործություններ): Թեմա 7. Խուլիգանությունների վիկտիմոլոգիական բնութագիրը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր
առաջադրանքի, մյուսը` ներկայացված ռեֆերատի գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M13 Անչափահասների արդարադատություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել անչափահասների արդարադատության համակարգին, դրա առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. Վերլուծել և մեկնաբանել տարբեր երկրներում անչափահասների կողմից
կատարված հանցավոր արարքների քրեականացման չափանիշները,
2. գնահատել անչափահասների արդարադատության համակարգի նշանակությունը անչափահասների հանցավորության կանխարգելման առումով,
3. վերլուծել այն գործոնները, որոնք դետերմինացնում են անչափահասների հանցավոր վարքագիծը,
4. տարբերակել և համեմատել տարբեր երկրներում անչափահասների կողմից կատարվող հանցավոր իրավախախտումների հանդեպ պետական քաղաքականության առանձնահատկությունները և հասարակության անդամների դիրքորոշումը,
5. առաջարկներ մշակել անչափահասների հանցավորության կանխարգելման առումով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Անչափահասների հանցավորություն. դրա ընկալումն ու իրական
պատկերը: Թեմա 2. Քրեական պատասխանատվության տարիքը: Թեմա 3. Անչափահասների հանցավորությունն ու ընտանիքը, դպրոցը, ռեֆերենտային
խմբերը, ԶԼՄ-ները, միկրոմիջավայրը: Թեմա 4. Անչափահասների շեղվող վարքագծի հանցավորությունն ու պատժելիությունը, գործնականում կիրառվող մեխանիզմներ: Թեմա 5. Անչափահասների արդարադատություն. ոստիկանություն,
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իրավապահ այլ մարմիններ, դատարան, քրեակատարողական ծառայություն,
պրոբացիոն ծառայություն: Թեմա 6. Անչափահասների արդարադատության
զարգացման հեռանկարները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում գրավոր` յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
2202/M50. Կիրառական վիճակագրություն (SPSS/ EPIDATA) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել SPSS ծրագրային փաթեթի
հիմունքներին և մասնագիտական կիրառման հնարավորություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. Ստեղծել նպատակային գործիք` տեղեկատվության հավաքագրման համար,
2. Կատարել տեղեկատվության հավաքագրում և որակի ընթացիկ ստուգում,
3. Ստեղծել տեղեկատվության համակարգչային մուտքագրման շաբլոն,
4. Կոդավորել և մուտքագրել տեղեկատվությունը SPSS ծրագրով,
5. Կատարել տեղեկատվական բազային մաքրում և համակարգչային ստուգում,
6. Մշակել տեղեկատվական բազայի տվյալները` կառուցելով միաչափ և բազմաչափ աղյուսակներ;
7. Վերլուծել արդյունքները` նկարագրելով և բացատրելով բացահայտված օրինաչափությունները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ներածություն` համակարգչային տեխնոլոգիաներ, տեղեկատվական
հասարակություն և չափման տեսություն: Թեմա 2. Տեղեկատվության հավաքման
մեթոդներն ու գործիքները: Թեմա 3. Հարցումը` որպես տեղեկատվության ստացման մեթոդ: Թեմա 4. SPSS համակարգչային ծրագրի կիրառման հնարավորություններ: Թեմա 5. Մուտքագրման շաբլոն և տեղեկատվական բազա: Թեմա 6. Տեղեկատվության հավաքագրում և որակի ընթացիկ ստուգում: Թեմա 7. Տեղեկատվական բազայի որակի ստուգում և մշակում: Թեմա 8. Արդյունքների մեկնաբանում և վերլուծություն:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նխատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
կողմից գործիքի և շաբլոնի բանավոր ներկայացման, մյուսը` գրավոր ռեֆերատ-
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վերլուծության գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M14. Պրոբացիոն ծառայության դերը հանցագործությունների կանխարգելման գործում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պրոբացիոն ծառայության
դերին և առանձնահատկություններին հանցագործությունների կանխարգելման
գործում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. գնահատել այն առավելությունները և թերությունները, որոնք տեղ են գտել
արտասահմանյան երկրներում պրոբացիոն ինստիտուտների գործունեության
ընթացքում
2. բացահայտել արտասահմանյան մի շարք երկրների քրեաիրավական առանձին ինստիտուտների, մասնավորապես՝ պրոբացիայի առանձնահատկությունները,
3. վերլուծել պրոբացիոն ծառայության գործունեության հիմնական
սկզբունքները,
4. առաջարկներ անել ՀՀ օրենսդրության կտարելագործման ուղղությամբ՝
կապված պրոբացիոն ծառայութան ստեղծման և արդյունավետ գործունեության
հետ,
5. նոր կիրառություններ գտնել հանցագործությունների կանխման ոլորտում
պրոբացիայի կիրառության համար
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Պրոբացիայի հասկացությունը, նպատակները: Թեմա 2. Պրոբացիոն
ծառայությունը արտասահմանյան երկրներում: Թեմա 3. ՀՀ-ում պրոբացիոն
ծառայության ներդրման հեռանկարները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նխատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի, մյուսը` ներկայացված ռեֆերատի գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5
է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
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1307/M32. Հանցավոր վարքի հոգեբանական ուսումնասիրումը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հանցավոր վարքի հոգեբանական ուսումնասիրման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. գնահատել անհրաժեշտ հոգեբանական տեղեկատվության կարևորությունը,
2. վեր հանել հոգեբանական բնույթի հարցեր, որոնք անհրաժեշտ են առավել
խորը ուսւմնասիրման` իրավաբանության տարբեր ոլորտներում,
3. վերլուծել կիրառված հոգեբանական մեթոդների արդյունքները,
4. գնահատել հոգեբանական ուսումնասիրությունների մեթոդների կիրառելիության նշանակությունն ու դրանց օգտագործման անհրաժեշտությունը հետագա վերլուծությունների մեջ,
5. առաջ քաշել հոգեբանական բնույթի հարցեր, որոնք առնչվում են հանցավոր վարքի գնահատման և դրա հետագա առավել բազմակոմանի և համակարգված ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Իրավաբանական հոգեբանության մեթոդական հիմքերը: Թեմա 2.
Հոգեբանական դիագնոստիկայի ներածություն: Թեմա 3. Մտավոր զարգացվածության և ընդհանուր և հատուկ ընդունակությունների դիագնոստիկան: Թեմա
4. Մարդու հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների դիագնոստիկա:
Թեմա 5. Անձնային գործոնների հոգեդիագնոստիկ ուսումնասիրում: Թեմա 6.
Անձնային հարաբերությունների դիագնոստիկա: Թեմա 7. Մանկահասների և
նախադպրոցական տարիքի երեխաների հոգեբանական դիագնոստիկա: Թեմա
8. Անձի հուզական վիճակների դիագնոստիկա: Թեմա 9. Բնավորության և խառնվածքի դիագնոստիկա: Թեմա 10. Հոգեդիագնոստիկայի սոցիալական և էթիկական ասպեկտները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
բանավոր պատասխանի, մյուսը` գործնական բնույթի կատարած աշխատանքի
գնահատման հիման վրա` հոգեբանական թեստի անցկացում և վերլուծում: Յուրաքանչյուրը`4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
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2203/M49. Կրիմինալոգիական հետազոտությունների որակական մեթոդները (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել կրիմինալոգիական հետազոտության
որակական տեղեկատվության ստացման մեթոդները և տվյալների վերլուծության մեթոդաբանական հիմունքերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. կիրառել որակական տեղեկատվության հավաքման մեթոդները,
2. վերլուծել և մեկնաբանել սոցիոլոգիական տեղեկատվությունը,
3. կախված հիմնախնդրից տարբերակել և ճշգրտորեն ընտրել հետազոտական համապատասխան մեթոդաբանություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մուտք որակական հետազոտությունների դաշտ: Թեմա 2. Որակական մեթոդների իմացաբանությունը, տեսական և մեթոդաբանական հեռանկարները: Թեմա 3. Ընտրանքը որակական հետազոտություններում: Թեմա 4. Հարցազրուցավարի առջև դրվող պահանջները: Թեմա 5. Որակական անհատական
հարցազրույցներ: Թեմա 6. Փորձագիտական հարցում: Թեմա 7. Որակական
խմբային հարցազրույցներ: Թեմա 8. Սոցիոլոգիական դիտարկում: Թեմա 9.
Փաստաթղթերի որակական վերլուծության մեթոդ: Թեմա 10. Որակական ինֆորմացիայի մշակման և վերլուծության սկզբունքներ, մեթոդներ և գործիքներ: Թեմա
11. Հաշվետվության կառուցվածքը և կազմելու առանձնահատկությունները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
բանավոր պատասխանի, մյուսը` ներկայացված հետազոտական ծրագրի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M15. Կրիմինալոգիական հետազոտությունների կիրառական նշանակությունը (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն 40 ժամ, սեմինար` 24)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կրիմինալոգիական
հետազոտությունների կիրառական նշանակությանը և վերջիններիս մոտ ձևավորել կրիմինալոգիական հետազոտությունների իրականացման գործնական
հմտություններ:

– 239 –

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. գործնականում իրականացնել կրիմինալոգիական հետազոտություն,
2. վերլուծել և մեկնաբանել կատարված կրիմինալոգիական ուսումնասիրությունների արդյունքները,
3. հիմնվելով հետազոտության արդյունքների վրա`կատարել կանխատեսումներ և մշակել առաջարկներ` հանցավորության կանխարգելման վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրիմինալոգիական ուսումնասիրությունների էությունը, նպատակները, տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները: Թեմա 2. Կրիմինալոգիական
հետազոտությունների մեթոդները` սոցիոլոգիական, հոգեբանական, քրեաիրավական, մաթեմատիկական, վիճակագրական, տրամաբանական, համակարգային-գործառնական և այլն: Թեմա 3. Կրիմինալոգիական ուսումնասիրությունների տեսակները` հանցավորության վիճակի, կառուցվածքի, պատճառ հանդիսացող գործոնների, հանցանք կատարած անձի, հանցագործության «զոհի», հանցավորության կանխարգելման: Թեմա 4. Կրիմինալոգիական հետազտությունները և
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը. իրավական վիճակագրություն, դատական
պրակտիկայի նյութեր, հարցման արդյունքներ: Թեմա 5. Կրիմինալոգիական ուսումնասիրության փուլերը: Կրիմինալոգիական ուսումնասիրության արդյունքները. եզրահանգումներ:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություներն անցկացվում են գրավոր ներկայացված հետազոտական ծրագրի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M16. Պենալոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պենալոգիայի՝ որպես
պատժի մասին գիտությանը, պատժի նշանակման սկզբունքներին և պատժի համակարգին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. համեմատել ազատությունից զրկելու հետ կապված և ազատությունից
զրկելու հետ չկապված պատիժների կատարման առանձնահատկությունները,
2. գնահատել ազատությունից զրկելու հետ կապված և ազատությունից
զրկելու հետ չկապված պատիժների արդյունավետությունը, դրանցից յուրաքանչյուրի առավելությունները և թերությունները,
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3. առաջարկություններ անել ՀՀ-ում պատժի համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Պենալոգիայի՝ որպես պատժի մասին գիտության հասկացությունը,
խնդիրները, պատմական զարգացումը: Թեմա 2. Պատժի նշանակման սկզբունքները: Թեմա 3. Ազատությունից զրկելու հետ կապված և չկապված պատիժների
տեսակները, դրանց կատարման առանձնահատկությունները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
բանավոր պատասխանի, մյուսը` ներկայացված ռեֆերատի գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5
է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M17. Քրեակատարողական ընթացակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել տարբեր երկրների քրեակատարողական վարույթների հետ, քրեակատարողական ոլորտում տեղի ունեցող համաշխարհային փոփոխությունների, ներմուծվող նորությունների հետ,
ինչպես նաև այն հիմնախնդիրների, որոնք ծագում են քրեակատարողական ոլորտի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների ընթացքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. համեմատական վերլուծություն իրականացնել տարբեր երկրների քրեակատարողական համակարգերի միջև,
2. կատարել առաջարկներ քրեակատարողական ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու ուղղությամբ,
3. վերհանել այն հիմնախնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ քրեակատարողական ընթացակարգերի կատարելագործման ընթացքում,
4. նպաստել այդ հիմնախնդիրների լուծմանը` երկրի օրենսդրությանը համապատասխան
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քրեակատարողական ընթացակարգի հասկացությունը, ձևերը, եղանակները: Թեմա 2. Քրեակատարողական ընթացակարգի դերը պատժի արդյունավետության ապահովման մեջ: Թեմա 3. Քրեակատարողական ընթացակարգի առանձնահատկությունները արտասահմանյան երկրներում: Թեմա 4.
Քրեակատարողական ընթացակարգը ՀՀ-ում, դրա կատարելագործման հեռան-
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կարները:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
բանավոր պատասխանի, մյուսը` ներկայացված ռեֆերատի գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5
է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:

Կամընտրական դասընթացներ
1904/M18. Կախյալ վարքագծի հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կախյալ վարքագծի և դրա
տեսակների առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. վերարտադրել կախյալ վարքագծի և դրա տեսակների առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել կախյալ վարքագծի և դրա տեսակների կանխման և շտկման մեթոդների առանձնահատկությունները,
3. համեմատել կախյալ վարքագծի և դրա տեսակների կանխման և շտկման
մեթոդները,
4. գնահատել կախյալ վարքագծի և դրա առանձին տեսակների կանխման և
շտկման մեթոդների առավելությունները և թերությունները,
5. կոնկրետ իրավիճակում ընտրել կախյալ վարքագծի տեսակի կանխման և
շտկման առավել արդյունավետ մեթոդը,
6. առաջարկութjուններ անել ՀՀ-ում կախյալ վարքագծի և դրա առանձին
տեսակների կանխման և շտկման մեթոդների կատարելագործման ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կախյալ վարքագծի հասկացությունը, տեսակները: Թեմա 2. Քիմիական կախվածություն,. հասկացությունը, տեսակները: Թեմա 3. Սննդային խախտումներ: Թեմա 4. Խաղամոլություն: Թեմա 5. Կախյալ վարքագծի կանխում:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի բանավոր պատասխանի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M09 Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիա(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. գնահատել մոտիվացիայի տարբեր տարրերի ու ենթահամակարգերի
հանցածին նշանակությունը,
2. բացահայտել հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի առանձնահատկությունները,
3. վերլուծել կոնկրետ հանցագործության մոտիվացիայի առանձնահատկությունները,
4. առաջարկներ անել հանցագործությունների առանձին տեսակների
կանխման,
5. միջոցառումները մշակելիս հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի առանձնահատկությունները հաշվի առնելու վերաբերյալ,
6. նոր կիրառություններ գտնել հանցագործությունների կանխման ոլորտում մարդկային վարքագծի և հատկապես հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի
բացահայտված օրինաչափությունների համար:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Մարդկային վարքագծի մոտիվացիայի հասկացությունը, փուլերը,
տարրեըը (պահանջմունքներ, դրդապատճառ, նպատակադրում, նպատակաին
հասնելու եղանակների ու միջոցների ընտրություն, կանխատեսում, որոշման
կայցում կամ վճռի ընդունում): Թեմա 2. Վարքագծի մոտիվացիան որպես օբյեկտիվ իրականության սուբյեկտիվ արտացոլում: Թեմա 3. Հանցավոր վարքագծի
մոտիվացիայի առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի տեսակները: Թեմա 5. Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիան և հանցագործությունների կանխատեսումը: Թեմա 6. Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիան և հանցագործությունների կանխումը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
բանավոր պատասխանի, մյուսը` ներկայացված ռեֆերատի գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5
է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
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1307/M19. Դատապարտյալների հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքի հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դատապարտյալների
հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքի մեթոդաբանությանը և առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. արժևորել ազատազրկման ժամկետը ավարտած անձի սոցիալական վերահարմարման հեռանկարները,
2. կողմնորոշվել դատապարտյալի անձի վրա հոգեբանական ներազդեցության և վերջինիս վերասոցիալականացման մարտավարության բնագավառում,
3. կատարել դատապարտյալի անձի հոգեբանական հետազոտություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ուղղիչ հոգեբանության ուսումնասիրության առարկան և մեթոդաբանությունը: Թեմա 2. Ազատազրկման ձևով պատժի սոցիալ-հոգեբանական
վերլուծություն: Թեմա 3. Ազատազրկման վայրերում դատապարտյալի սոցիալհոգեբանական հարմարման հիմնահարցերը: Թեմա 4. Դատապարտյալների կոլեկտիվի հոգեբանական վերլուծությունը: Թեմա 5. ՔԿՀ-ում դաստիարակչական
գործընթացի հոգեբանական բնութագիրը: Թեմա 6. Դատապարտյալի անձի հետազոտումը: Թեմա 7. Դատապարտյալների վերասոցիալականացումը և նրանց
հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքը: Թեմա 8. Անչափահաս և կին դատապարտյալների հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքը: Թեմա 9. Ազատազրկումից հետո անձի սոցիալ-հոգեբանական վերահարմարումը:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
2201/M15. Սոցիալական աշխատանքն շեղվող հանցավոր վարքագիծ դրսևորած
անձանց հետ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում իրավախախտների հետ տարվող սոցիալական աշխատանքի մասին:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. կազմել նախադատավճռային զեկույց,
2. կազմել ազատազրկման տեսքով պատժի իրականացման պլան,
3. գնահատել կրկնահանցագործության հավանականության աստիճանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սոցիալական աշխատանքը և նրա հիմնական գործառույթները: Թեմա 2. Սոցիալական դեպքի վարման գործընթացը: Թեմա 3. Իրավախախտ վարքը
որպես սոցիալական հիմնախնդիր: Թեմա 4. Սոցիալական աշխատողի դերը
քրեական դատավարությունների ժամանակ: Թեմա 5. Համայնքային աշխատանքն իրավախախտների հետ: Թեմա 6. Սոցիալական աշխատանքն քրեակատարողական հաստատություններում: Թեմա 7. Սոցիալական աշխատանքը
թմրամոլների հետ: Թեմա 8. Սոցիալական աշխատանքը ալկոհոլից կախված
անձանց հետ: Թեմա 9. Անչափահաս իրավախախտների հետ տարվող սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները: Թեմա 10. Իրավախախտների
հետ տարվող սոցիալական աշխատանքի արդյունավետությունը: Թեմա 11. Հայաստանում սոցիալական աշխատանքի կիրառումը իրավախախտների ուղղման
գործընթացներում:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր հարցում: Ստուգման ընթացքում յուրաքանչյուր ուսանողի տրվում է 4 հարց`յուրաքանչյուրը 1 միավոր արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր հարցում: Ստուգման ընթացքում յուրաքանչյուր ուսանողի տրվում է 4 հարց`յուրաքանչյուրը 1 միավոր արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M21. Հանցավորության նկատմամբ վերահսկողությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության հասկացությանը, էությանը, բովանդակությանը, ձևերին, մեթոդներին, հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության հիմնական
ուղղություններին, ժամանակակից մոդելներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. գնահատել հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության վիճակը,
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2. բացահայտել հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության ոլորտում
առկա դրական ու բացասական երևույթները,
3. քննադատական մոտեցում դրսևորել հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության տարբեր ուղղությունների նկատմամբ,
4. առաջարկներ անել հանցավորության նկատմամաբ վերահսկողությանն
ուղղված միջոցառումների կատարելագործման ուղղությամբ,
5. նոր կիրառություններ գտնել հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության քաղաքականության մշակման ոլորտում` ստացած գիտելիքները կիրառելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության հասկացությունը,
բովանդակությունը: Թեմա 2. Հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության
մեթոդները: Թեմա 3. Պատիժը` որպես հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության միջոց: Թեմա 4. Հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության իրավական ապահովումը: Թեմա 5. Հանցավորության նկատմամբ վերահսկողության
սուբյեկտները: Թեմա 6. Հանցավորության կանխումը` որպես հանցավորության
նկատմամբ վերահսկողության միջոց: Թեմա 7. Անհատական կանխում: Թեմա 8.
Հանցավորության կանխման կազմակերպումը: Թեմա 9. Հանցավորության
նկատմամբ վերահսկողության մոդելները արտասահմանյան երկրներում:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրն անցկացվում է
ուսանողի բանավոր պատասխանի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
1904/M22. Կրիմինապենալոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն 32 ժամ)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հանցավորության պատճառներին և պայմաններին, հանցագործություն կատարած անձին, հանցավորության դեմ պայքարի առանձնահատկություններին և հանցավորության հետևանքներին ազատազրկման վայրերում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. վեր հանել այն բոլոր պատճառները և պայմանները, որոնք կարող են առիթ հանդիսանալ դատապարտյալի կողմից ազատազրկման վայրում հանցանք
/քրեորեն պատժելի արարք/ կատարելու համար,
2. ուսումնասիրելով դատապարտյալին հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և վեր հանել նրա կողմից հանցանք կատարելու հնա-
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րավոր պատճառները և բացահայտել հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի առանձնահատկությունները,
3. առաջարկություններ անել ազատազրկման վայրերում ազատազրկման
պայմանների փոփոխման և դրանց` դատապարտյալի ֆիզիոհոգեբանական առանձնահատկություններին համապատասխանեցման վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրիմինապենալոգիայի հասկացութունը, առարկան, համակարգը:
Թեմա 2. «Պատժիչ» հանցավորության հասկացությունը, պատճառները, կանխարգելումը: Թեմա 3. Պատժի կրման ընթացքում հանցավոր վարքագծի դրսևորման մոտիվացիայի ձևավորումը: Թեմա 4. Պատժի կրման ընթացքում հանցավոր վարքագծի դրսևորման պատճառները: Թեմա 5. Դատապարտյալների էքսցեսները: Թեմա 6. Արգելված իրերը քրեակատարողական հիմնարկներում: Թեմա 7. Բռնի, շահադիտական-բռնի, շահադիտական հանցավորության դետերմինանտները քրեակատարողական հիմնարկներում:
Գնահատման ձևը և կառուցվածքը.
Ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
բանավոր պատասխանի, մյուսը` ներկայացված ռեֆերատի գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5
է:
Եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, քայլը 0,5:
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