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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:
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 աստի–4–

ճանում 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
5.1. Բակալավրի ծրագիր

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)։

2.

3.

4.

5.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

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:

2.

5
6

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
մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբեր-
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ման մակարդակի գնահատում,
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։
դ)

3.

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
Գմաս. միավորը որոշվում է աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի չափանիշներին համապատասխան.
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Աղյուսակ 1.
Մասնակցության աստիճանը (%)
90-ից բարձր
80-90
<80

Հատկացվող միավորը
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
 64  4 

100% = (1 – 0,17) x 100% = 83%: Համա-

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

Գմաս.
2

Քընթ.1
4

Քընթ.2
4

Քեզր.
10

Գարդ.
20

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է հա-

7
Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ
գնահատման քայլը` առնվազն 0,5 է:
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մապատասխանաբար 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 2 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.
Գնահատման բաղադրամասը

Գմաս.

Սընթ 1

Սընթ 2

Գարդ.

Միավորը

2

9

9

20

8
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.
Գնահատման
բաղադրամասը

Գմաս.

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Միավորը

2

4

4

10

20

3.

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 78-րդ և 1516-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` 1720-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 910-րդ շաբաթներում):
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5.

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.

7.

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։

– 19 –

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`





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

4.

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
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։

1.
2.

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 57 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.
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,


գ)

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

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Ներկայացման որակը

6

2

Ձևակերպման որակը

6

3

Կատարման ինքնուրույնության աստիճանը

6

4

Արդիականությունը/նորույթը

2

Ընդամենը`

20

7.

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)

5.
6.
7.

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։
Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությունն իրականացվում
է համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։
Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով։
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
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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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Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը բակալավրի կրթական
ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Միջազգային հարաբերություններ»,
2. «Քաղաքագիտություն»,
3. «Հանրային կառավարում»:

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

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

28/28/28*

14/14/14

Պարտադիր

24/24/24

12/12/12

Կամընտրական

4/4/4

2/2/2

10/10/10

4/4/4

Պարտադիր

8/8/8

3/3/3

Կամընտրական

2/2/2

1/1/

Ընդհանուր մասնագիտական

178/178/178

40/38/38

Կրթական այլ մոդուլներ

24/24/24

5/5/5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

240/240/240

63/61/61

Կրթամաս
Հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Մաթեմատիկական և բնագիտական

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

2-րդ տարի
28 ժամ*

3-րդ տարի
26 ժամ

4-րդ տարի
24 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողությունը, որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցման, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանի հա*

Կրեդիտների և դասընթաց-մոդուլների քանակը աղյուսակում նշված է ըստ մասնագիտությունների հերթականության :
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մար։ 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։

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. 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 մոդուլ-դասընթացները.
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)13

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1401/B01

Հայոց լեզու և գրականություն-1

2

32 (8/24/0)

I

Ստուգարք

1703/B02

Ռուսաց լեզու-1

4

64 (0/64/0)

I

Ստուգարք

1106/B03

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

2

32 (24/8/0)

I

Ստուգարք

0001/B04

Ֆիզդաստիարակություն
Հայոց
լեզու
և
գրականությունություն-2
Ռուսաց լեզու-2

-

32 (0/32/0)

I

-

2

32 (8/24/0)

II

Քննություն

4

64 (0/64/0)

II

Ստուգարք

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2

32 (24/8/0)

II

Քննություն

Ֆիզդաստիարակություն

–

32 (0/32/0)

II

Ստուգարք

1703/B09

Ռուսաց լեզու-3

4

64 (0/64/0)

III

Քննություն

1302/B10

Փիլիսոփայության
հիմունքներ

4

64 (48/16/0)

III

Քննություն

1401/B05
1703/B06
1106/B07
0001/B08

13

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
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0001/B11
0001/B12

Ֆիզդաստիարակություն

–

32 (0/32/0)

III

Ստուգարք

Ֆիզդաստիարակություն

–

32 (0/32/0)

IV

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

Մոդուլ-դասընթաց

1001/B14

Տնտեսագիտություն

1901/B14

Իրավագիտություն

1107/B13

Մշակութաբանություն

2101/B13

Կրոնների պատմություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

2

32 (32/0/0)

IV

2

32 (32/0/0)

II

Գնահատման ձևը

Ստուգարք
Ստուգարք
Ստուգարք
Ստուգարք

2.2. 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

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

2

32 (8/24/0)

I

Ստուգարք

Էկոլոգիայի և բնապահպա2
նության հիմունքներ

32 (32/0/0)

II

Ստուգարք

64 (32/32/0)

VI

Ստուգարք

Մոդուլ-դասընթաց

2301/B15 Համակարգչից
հմտություններ
0708/B16

օգտվելու

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
0002/B17
իրավիճակներում
4
բնակչության
առաջին
բուժօգնություն
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Կիսամ- Գնահատյակ
ման ձևը

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

0102/B18
0708/B18

Կրեդիտ

Մոդուլ-դասընթաց

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

32 (32/0/0)

I

Մաթեմատիկայի հիմունքներ

Գնահատման ձևը

Ստուգարք

Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ

2

Ստուգարք

2.3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) կրթամասը նպատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականացնելու գործառույթի կատարմանը։ Դրա բովանդակությունը, դասընթացների կազմը և դրանց կրեդիտատարությունը առանձին մասնագիտությունների համար
բերված են ստորև.

1. «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն

Թվանիշ

1201/B19
1201/B20
1603/B21
1201/B22
1603/B23

1603/B24

1201/B25

Մոդուլ-դասընթաց

Կրե- Լսարանային Կիսամդիտ ժամ(դ/գ/լ)
յակ
և
64 (40 /24 /0)
4
I

Աշխարհի քաղաքական
տնտեսական քարտեզ
Դիվանագիտության
ժամանակակից մոդելը
Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն)– 1
Միջազգային
հարաբերությունները հին և միջին
դարերում
Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն)– 2
Միջազգային
հարաբերությունների
մասնագիտական
ներածություն
Հայաստանի
միջազգային
դրությունը հին և միջին
դարերում

Գնահատման ձևը

Քննություն

2

32 (20/12 /0)

I

Քննություն

6

96 (0 / 96 /0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

3

64 (40 /24/0)

II

Քննություն

6

96 (0 / 96 /0)

II

Քննություն

3

32 (20 / 12 /0)

II

Քննություն

5

64 (40 /24/0)

III

Քննություն
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1205/B26

1201/B27

1201/B28

1205/B29

1201/B30
1201/B31
1202/B32
1201/B33
1901/B34
1205/B35

1201/B36

1205/B37
1901/B38
1906/B39
1905/B40
1205/B41
1201/B42
1003/B43
1201/B44
1201/B45

Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ
-1
(անգլերեն)
Միջազգային
հարաբերությունները նոր ժամանակներում
Դիվանագիտական
արարողակարգ,
վարվելակերպ և վարվեցողություն
Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ
2
(անգլերեն)
Միջազգային
հարաբերությունները
նորագույն
ժամանակներում
Հայոց
դիվանագիտությունը
նոր ժամանակներում
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Միջազգային
հարաբերությունների տեսության հիմունքներ
Պետության և իրավունքի տեսություն
Դիվանագիտական վարվեցողություն (անգլերեն)
ՀՀ միջազգային դրությունը և
արտաքին
քաղաքականությունը
նորագույն
ժամանակներում
Դիվանագիտական գրագրության կազմում (անգլերեն)
Քաղաքական ուսմունքների
պատմություն
Միջազգային իրավունք
ՀՀ սահմանադրական իրավունք
Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն
Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը
Միջազգային
տնտեսական
հարաբերություններ
Երկրագիտություն /1-ին օտար
լեզու (անգլերեն)/
Ղարաբաղյան հիմնահարցը և

6

96 (0 / 96 /0)

III

Ընթացիկ
ստուգումներ

5

64 (40 /24/0)

III

Քննություն

4

48 (32 /16/0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

5

64 (40 /24/0)

IV

Քննություն

5

64 (40 /24/0)

IV

Քննություն

4

64 (40 /24/0)

V

Քննություն

6

64 (40 /24/0)

V

Քննություն

2

32 (20/12 /0)

V

Քննություն

6

96 (0 / 96 /0)

V

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

64 (40 /24/0)

V

Քննություն

6

96 (0 / 96 /0)

VI

3

32 (20/12 /0)

VI

5

64 (40 /24 /0)

VI

2

32 (20 /12 /0)

VI

3

32 (20/ 12 /0)

VI

Քննություն

6

64 (40 /24 /0)

VII

Քննություն

3

32 (20/ 12 /0)

VII

2

32 (20/12 /0)

VII

4

64 (40 /24/0)

VII
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Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Քննություն
Ընթացիկ
ստուգումներ

Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ

1205/B46
1201/B47
1201/B48

1201/B49
1201/B50
1201/B51

միջազգային դիվանագիտությունը
Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն)
Աշխարհաքաղաքականություն
Արդի միջազգային հարաբերությունները
Մերձավոր
Արևելքի երկրներում
Ինտեգրացիոն
գործընթացները
ասիական
տարածաշրջանում
Սփյուռք-հայրենիք հարաբերությունները

6

96 (0 / 96 /0)

VII

Քննություն

4

32 (20/12 /0)

VII

Քննություն

4

64(40/24/0)

VII

Քննություն

4

24 (18/6/0)

VIII

2

16 (12 / 4 /0)

VIII

2

8 (8 / 0 /0)

VIII

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0/96/0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

1

Ընթացիկ
ստուգումներ

Կամընտրական առարկաներ

6

96 (0/96/0)

II

Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ - 2

6

96 (0 / 96 /0)

II

Հայ-քրդական
թյունները

հարաբերու-

Կամընտրական առարկաներ
1205/B52

1205/B52

1205/B52

1205/B52

1205/B52

1205/B52

1205/B52

1205/B52

1205/B53

ստուգումներ

Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ
1
(չինարեն)
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ - 1 (արաբերեն)
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ - 1
(գերմաներեն)
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ
- 1
(թուրքերեն)
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ - 1 (իսպաներեն)
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ - 1
(պարսկերեն)
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ - 1
(ֆրանսերեն)
Մասնագիտական հաղորդակցման
հիմունքներ
1
(ճապոներեն)
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Քննություն
Քննություն

Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

1205/B53

1205/B53

1205/B53

1205/B53

1205/B53

1205/B53

1205/B53

(չինարեն)
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ - 2
(արաբերեն)
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ –2
(գերմաներեն)
Մասնագիտական
հաղորդակցման
հիմունքներ-2
(թուրքերեն)
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ-2 (իսպաներեն)
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ - 2
(պարսկերեն)
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ - 2
(ֆրանսերեն)
Մասնագիտական
հաղորդակցման հիմունքներ - 2
(ճապոներեն)
Կամընտրական առարկաներ

1205/B54
1205/B54
1205/B54
1205/B54
1205/B54
1205/B54
1205/B54
1205/B54

Դիվանագիտական գրագրության կազմում (ֆրանսերեն)
Դիվանագիտական գրագրության կազմում (գերմաներեն)
Դիվանագիտական գրագրության կազմում (իսպաներեն)
Դիվանագիտական գրագրության կազմում (պարսկերեն)
Դիվանագիտական գրագրության կազմում (թուրքերեն)
Դիվանագիտական գրագրության կազմում (արաբերեն)
Դիվանագիտական գրագրության կազմում (չինարեն)
Դիվանագիտական գրագրության կազմում (ճապոներեն)
Կամընտրական առարկաներ

1205/B55
1205/B55

Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում /արաբերեն/
Դիվանագիտական այցելու-

6

96 (0 / 96 /0)

II

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

II

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

II

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

II

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

II

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

II

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

II

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0/96/0)

III

6

96 (0 / 96 /0)

III

6

96 (0 / 96 /0)

III

6

96 (0 / 96 /0)

III

6

96 (0 / 96 /0)

III

6

96 (0 / 96 /0)

III

6

96 (0 / 96 /0)

III

6

96 (0 / 96 /0)

III

6

96 (0 / 96 /0)

III

6

96 (0/96/0)

IV

6

96 (0 / 96 /0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

IV

Ընթացիկ
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Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

1205/B55

1205/B55

1205/B55

1205/B55

1205/B55

1205/B55

թյունների և զրույցների վարում (գերմաներեն)
Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում (իսպաներեն)
Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում (պարսկերեն)
Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում (թուրքերեն)
Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում / ֆրանսերեն /
Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում /ճապոներեն/
Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում /չինարեն/
Կամընտրական առարկաներ

1205/B56
1205/B56
1205/B56
1205/B56
1205/B56
1205/B56
1205/B56
1205/B56
1205/B57
1205/B57
1205/B57
1205/B57

Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 (ֆրանսերեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -1(գերմաներեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -1(իսպաներեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -1(պարսկերեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 (թուրքերեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 (արաբերեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 (ճապոներեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 (չինարեն)
Կամընտրական առարկաներ
Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (ֆրանսերեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (գերմաներեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (իսպաներեն)
Դիվանագիտական վարվեցո-

ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0 / 96 /0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0/96/0)

V

6

96 (0 / 96 /0)

V

6

96 (0 / 96 /0)

V

6

96 (0 / 96 /0)

V

6

96 (0 / 96 /0)

V

6

96 (0 / 96 /0)

V

6

96 (0 / 96 /0)

V

6

96 (0 / 96 /0)

V

6

96 (0 / 96 /0)

V

6

96 (0/96/0)

VI

Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Քննություն

6

96 (0 / 96 /0)

VI

Քննություն

6

96 (0 / 96 /0)

VI

Քննություն

6

96 (0 / 96 /0)

VI

Քննություն

6

96 (0 / 96 /0)

VI

Քննություն
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1205/B57
1205/B57
1205/B57
1205/B57

ղություն -2 (պարսկերեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (արաբերեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (թուրքերեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (չինարեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (ճապոներեն)

6

96 (0 / 96 /0)

VI

Քննություն

6

96 (0 / 96 /0)

VI

Քննություն

6

96 (0 / 96 /0)

VI

Քննություն

6

96 (0 / 96 /0)

VI

Քննություն

2

24 (18/6/0)

VIII

2

24 (18/6/0)

VIII

2

24 (18/6/0)

VIII

2

24 (18/6/0)

VIII

2

24 (18/6/0)

VIII

2

24 (18/6/0)

VIII

2

24 (18/6/0)

VIII

Ընթացիկ
ստուգումներ

Երկրագիտություն /երկրորդ
օտար լեզու/ (ճապոներեն)

2

24 (18/6/0)

VIII

Ընթացիկ
ստուգումներ

Երկրագիտություն /երկրորդ
օտար լեզու/ (չինարեն)

2

24 (18/6/0)

VIII

Ընթացիկ
ստուգումներ

Կամընտրական առարկաներ
1205/B58
1205/B58
1205/B58
1205/B58
1205/B58
1205/B58

1205/B58

1205/B58

Երկրագիտություն /երկրորդ
օտար լեզու/ (իսպաներեն)
Երկրագիտություն /երկրորդ
օտար լեզու/ (ֆրանսերեն)
Երկրագիտություն /երկրորդ
օտար լեզու/ (գերմաներեն)
Երկրագիտություն/երկրորդ
օտար լեզու/ (պարսկերեն)
Երկրագիտություն /երկրորդ
օտար լեզու/ (թուրքերեն)
Երկրագիտություն /երկրորդ
օտար լեզու/ (արաբերեն)

Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

2. «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ
Կրեդիտ

Լսարանային
Ժամ (դ/գ/լ)
Լսարանային
Ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ
Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը
Գնահատման
ձևը

Քաղաքագիտության հի1202/B19 մունքներ (մասնագիտական 4
ներածություն)

64 (48/16/0)

I

Քննություն

Սփյուռքը ժամանակակից
1202/B20 միջազգային քաղաքական 2
գործընթացներում

32 (24/8/0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

2

32 (24/8/0)

I

Ընթացիկ

1201/B21 Աշխարհի քաղաքական
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քարտեզը

ստուգումներ

Քաղաքական ուսմունքնե4
1202/B22 րը հին և միջին դարերում

64 (48/16/0)

I

Քննություն

Քաղաքականության տեսու6
1202/B23 թյուն

96 (72/24/0)

II

Քննություն

Նոր և նորագույն ժամասոցիալ-քաղա- 4
1204/B24 նակների
քական պատմություն

64 (48/16/0)

II

Քննություն

Քաղաքական ուսմունքնե4
1202/B25 րը նոր ժամանակներում

64 (48/16/0)

II

Քննություն

Քաղաքական ուսմունքնե1202/B26 րը նորագույն ժամանակ- 5
ներում

64 (48/16/0)

III

Քննություն

Քաղաքական
իշխանություն,
քաղաքական
էլիտա և 3
1204/B27
լիդերություն

32 (24/8/0)

III

Ընթացիկ
ստուգումներ

Հայ քաղաքական
1202/B28 պատմություն

6

96 (72/24 /0)

III

Քննություն

2

32 (24/8/0)

IV

Քննություն

Քաղաքական կուսակցու5
1204/B30 թյուններ և ճնշման խմբեր

64 (48/16/0)

IV

Քննություն

Քաղաքական
1202/B31 թյուն

5

80 (64/16/0)

IV

Քննություն

Քաղաքական գաղափարա5
1202/B32 խոսություններ

64 (48/16/0)

IV

Քննություն

Սահմանադրական
1905/B33 վունք

3

48 (32/16 /0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

1202/B34 Քաղաքական մշակույթ
6
Դեմոկրատիայի տեսություն
6
1204/ B35 և արդիականություն

64 (48/16/0)

V

Քննություն

64 (48/16/0)

V

Քննություն

Ժամանակակից միջազգա6
1204/B36 յին հարաբերություններ

64 (48/16/0)

V

Քննություն

Եվրասիական
ինտեգրա2
1204/B37 ցիոն գործընթացներ

32 (24/8/0)

V

Ընթացիկ
ստուգումներ

Արևմտյան ժողովրդավարությունների քաղաքական
4
1204/B38 համակարգերի
համեմատական վերլուծություն

48 (32/16/0)

VI

Ընթացիկ
ստուգումներ

մտքի

1202/B29 Քաղաքական սոցիոլոգիա

հոգեբանու-

իրա-
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Աշխարհաքաղաքականու1201/B39 թյուն

4

48 (32 /16/0)

VI

Քննություն

Քաղաքական գործընթացներ, քաղաքական որոշում1204/B40 ների ընդունման տեխնոլո- 4
գիաներ

48 (32/16/0)

VI

Քննություն

Ընտրություններ և ընտրա6
1204/B41 կան համակարգեր

72 (40/32/0)

VI

Ընթացիկ
ստուգումներ

Համեմատական
1204/B42 գիտություն

6

64 (48/16/0)

VII

Քննություն

3

32 (24/08/0)

VII

Ընթացիկ
ստուգումներ

Համաշխարհային քաղաքա6
1204/B44 կանություն

64 (48 /16 /0)

VII

Քննություն

Քաղաքական
1204/B45 սում

5

64 (48/16/0)

VII

Ընթացիկ
ստուգումներ

1204/B46 Քաղաքական իմիջ

4

64 (48/16/0)

VII

Քննություն

Քաղաքացիական
1202/B47 հասարակություն

5

48 (40/8/0)

VIII

Քննություն

Քաղաքական
1202/B48 բանություն

5

48 (40/8/0)

VIII

Քննություն

4

48 (32/16 /0)

VIII

Քննություն

Մասնագիտական թարգմա6
1603/B50 նություն (անգլերեն) – 1

96 (0 /96/0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1608/B50 նություն (ֆրանսերեն) – 1

96 (0/96/0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1604/B50 նություն (գերմաներեն)– 1

96 (0/96/0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1603/B51 նություն (անգլերեն) – 2

96 (0/96/0)

II

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1604/B51 նություն (գերմաներեն)–2

96 (0/96/0)

II

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1608/B51 նություն (ֆրանսերեն) – 2

96 (0/96/0)

II

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1603/B52 նություն (անգլերեն) – 3

96 (0/96/0)

III

Ընթացիկ
ստուգումներ

քաղաքա-

1204/B43 Քաղաքական բանավեճ

Քաղաքական
1204/B49 սոցիալիզացիա

կանխատե-

կոնֆլիկտա-
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Մասնագիտական թարգմա6
1608/B52 նություն (ֆրանսերեն) – 3

96 (0/96/0)

III

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա1604/B52 նություն (գերմաներեն) – 3 6

96 (0/96/0)

III

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1603/B53 նություն (անգլերեն) – 4

96 (0/96/0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1604/B53 նություն (գերմաներեն) –4

96 (0/96/0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1608/B53 նություն (ֆրանսերեն) – 4

96 (0/96/0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1603/B54 նություն (անգլերեն) – 5

96 (0/ 9 /0)

V

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա1604/B54 նություն (գերմաներեն) – 5 6

96 (0/96/0)

V

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1608/B54 նություն (ֆրանսերեն) – 5

96 (0/96/0)

V

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1603/B55 նություն (անգլերեն) – 6

72 (0/72/0)

VI

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1604/B55 նություն (գերմաներեն) –6

72 (0/72 /0)

VI

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1608/B55 նություն (ֆրանսերեն) – 6

72 (0/72/0)

VI

Ընթացիկ
ստուգումներ

Մասնագիտական թարգմա6
1603/B56 նություն (անգլերեն) – 7

96 (0/96/0)

VII

Քննություն

Մասնագիտական թարգմա6
1604/B56 նություն (գերմաներեն) –7

96 (0/96/0)

VII

Քննություն

3.«Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Հանրային
կառավարման
4
հիմունքներ-1
Գլոբալ գործընթացների և
1203/B20
4
համակարգերի տեսություն
1203/B21 ՀՀ պետական և
4
1203/B19
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Լսարանային
Ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

64 (48/16/0)

I

Քննություն

64 (48/16/0)

I

Քննություն

64 (48/16/0)

I

Քննություն

1204/B22
1203/B23
1203/B24
1203/B25
1203/B26
1203/B27
1203/B28
2201/B29
1204/B30
1203/B31
1308/B32
1203/B33
1204/B34
1203/B35
1204/B36
1905/B37
1203/B38
1204/B39

1203/B40

1203/B41
2201/B42

քաղաքական համակարգեր
Քաղաքականություն
և
կառավարում
Հանրային
կառավարման
հիմունքներ-2
Մենեջմենթ և կառավարում
Պետ. ծառայության
հիմունքներ
Պետական
ծառայության
էթիկա
Էլեկտրոնային
կառավարություն
Կառավարման սոցիոլոգիա
Հանր. կառ. և սոց. աշխ.
հիմունքներ
Քաղաքական
տեխնոլոգիաներ
Հասարակայնության հետ
կապեր/PR
Կառավարման
հոգեբանություն
Հանր. կառ. օրենսդրութ. և
կարգավոր. ՀՀ
Եվրոպական ինտեգրման
տեսություն
և
արդիականութ.
Կազմակերպությունների
տեսություն
Արևմտ. ժողովրդավար.
քաղ. համակարգերի համեմ.
վերլուծ.
Սահմանադրական
իրավունք
Տնտեսության
հանրային
կառավարում
Ժողովրդավ. կառավար.
տեսութ. ու պրակտիկան
Զարգացման
քաղտնտեսություն.
ռազմավարական
ծրագրավորումը ՀԿ
ոլորտում
Արտասահմանյան
երկրների
պետկառավարում
Ծրագրերի կառավարում

4

64 (48/16/0)

II

Քննություն

5

64 (48/16/0)

II

Քննություն

5

64 (48/16/0)

II

Քննություն

4

64 (48/16/0)

III

Քննություն

5

64 (48/16/0)

III

Ընթացիկ
ստուգումներ

5

64 (48/16/0)

III

Քննություն

5

64 (48/16/0)

IV

Քննություն

5

64 (48/16/0)

IV

Քննություն

4

64 (48/16/0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

5

64 (48/16/0)

IV

Քննություն

3

48 (40/8/0)

IV

Ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (48/16/0)

IV

Քննություն

6

80 (64/16/0)

V

Քննություն

6

80 (64/16/0)

V

Քննություն

5

64 (48/16/0)

V

Ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (48/16/0)

V

5

64 (48/16/0)

V

5

64 (48/16/0)

VI

Քննություն

5

64 (48/16/0)

VI

Քննություն

5

64 (48/16/0)

VI

Քննություն

5

64 (48/16/0)

VI

Ընթացիկ
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Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

1204/B43
1203/B44
1203/B45
1203/B46
1203/B47

1203/B48

1202/B49
1203/B50
1203/B51
1901/B52
1203/B53
1603,
1604
1608/B54
1603,
1604
1608/B55
1603,
1604
1608/B56

Համեմատական
քաղաքագիտություն
Հանրային
քաղաքականության
վերլուծություն
Սոցիալական
քաղաքականություն
Միջազգային
կազմակերպություններ
Կորպորատիվ
կառավարում
Հանրային
հիմնախնդիրների
կարգավորման մեթոդներ և
տեխնոլոգիաներ
Քաղաքական
բանակցություններ
Մարկետինգի հիմունքներ
Կոնֆլիկտներ և
կոնֆլիկտների
կառավարում
Պետության և իրավունքի
տեսություն
Հետազոտության
մեթոդները հանրային
քաղաքականության մեջ
Մասնագիտական
թարգմանություն (անգ.,
գերմ., ֆրանս.) -1
Մասնագիտական
թարգմանություն (անգ.,
գերմ., ֆրանս.) -2
Մասնագիտական
թարգմանություն (անգ.,
գերմ., ֆրանս.) -3

ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (48/16/0)

VI

4

64 (48/16/0)

VI

Քննություն

5

64 (48/16/0)

VII

Քննություն

5

64 (48/16/0)

VII

Ընթացիկ
ստուգումներ

5

64 (48/16/0)

VII

Քննություն

5

64 (48/16/0)

VII

Քննություն

6

64 (48/16/0)

VII

4

64 (48/16/0)

VII

3

32 (24/8/0)

VIII

Ընթացիկ
ստուգումներ

4

32 (24/8/0)

VIII

Քննություն

3

32 (24/8/0)

VIII

Քննություն

6

96 (0/96/0)

I

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0/96/0)

II

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (0/96/0)

III

Քննություն

Ընթացիկ
ստուգումներ
Քննություն

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

2.4.Կրթական այլ մոդուլներ
Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային արժեքով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները.
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1. «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Կուրսային աշխատանք
Կուրսային աշխատանք
Պրակտիկա (արտադրական) 4 շաբաթ
Ամփոփիչ ավարտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

2
2
4
4
12

IV
VI
VII
VIII
VIII

Գնահատման
ձևը
Քննություն
Քննություն
Ստուգարք
Քննություն
Քննություն

2.«Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կուրսային աշխատանք
Կուրսային աշխատանք
Պրակտիկա (արտադրական) 4 շաբաթ
Ամփոփիչ ավարտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

Կրեդիտ

Կիսամյակ

2
2
4
4
12

IV
VI
VI
VIII
VIII

Գնահատման
ձևը
Քննություն
Քննություն
Ստուգարք
Քննություն
Քննություն

3. «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կուրսային աշխատանք
Կուրսային աշխատանք
Պրակտիկա (արտադրական) 4 շաբաթ
Ամփոփիչ ավարտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

2
2
4
4
12
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Կիսամյակ

IV
VI
VI
VIII
VIII

Գնահատման
ձևը
Քննություն
Քննություն
Ստուգարք
Քննություն
Քննություն

Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է Միջազգային հարաբերությունների 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, կկարողանա գրական հայերենով շարադրել մտքերը, գործնականում կկիրառի 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։ Թեմա 5` Բառապաշար` դասակարգման սկզբունքները` մասնագիտական բառապաշար` տերմիններ։ Թեմա 6` Հայերենի բառակազմական միջոցները։ Թեմա 7 ` Հայերենի գործառական ոճերը։ Թեմա 8` Գրական երկերի վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրության
դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1703/B02. 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:
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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 տեքստ:
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 տեսակները ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցման ուղղվածության:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1106/B03. 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 շրջանի 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
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միջնադարում: Թեմա 4` Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա 5` Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1401/B05. 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։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները,
2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում
կկիրառի 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։
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: Առաին երկու հարցերը հայոց լեզվին վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ գրականությանը վերաբերող
հարց, չորրորդը` գործնական առաջադրանք:
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1703/B06 Ռուսաց լեզու - 2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի 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 տերմինային համակարգին,
3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական կառուցվածքներին,
4. կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև ներկայացնել նրա բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ:
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 նախադասության դասակարգումը: Թեմա 4` Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները: Թեմա 5` Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը. տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
1106/B07. 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.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
2. կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևո-
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րագույն 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
1918-1920թթ.։ 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:
1703/B09. Ռուսաց լեզու - 3 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտությունները, ապահովել նրա տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ օգտվելը
մասնագիտական գրականությունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանային համակարգին,
2. կկարողանա մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստեր
3. կկարողանա կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական թեմայով,
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ մասնագիտական թեմաներով,
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստեր տարբեր բարդության:
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 ռե-
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ֆերատների կառուցման հիմնական սկզբունքներ:
Քննությունների 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:
1302/B10. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է 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.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր:
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2.2. Կամընտրական դասընթացներ
1001/B14. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսանողներին տալ անհրաժեշտ 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 ծախսերը: 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:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական
աշխատանք, որոնցից դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած:
Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում 3 հարց պարունակող հարցատոմսերով:
1901/B14. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
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Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները։ Նպատակներից է նաև ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների մշակումը, ինչպես նաև իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձեւավորումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը,
2. կիմանա օրենսդրության առանձին ճյուղերի իրավական կարգավորման
հիմունքները,
3. կյուրացնի կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները,
4. ձեռք կբերի գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություններ և
հմտություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2` Իրավունք: Թեմա 3` Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։ Թեմա 4. Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5` Իրավունքի համակարգը: Թեմա 6` Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 7` Կոռուպցիայի դեմ պայքարի
իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 8-9` Սահմանադրական իրավունք: Թեմա 10`
Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 11-16` Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա 17` Աշխատանքային իրավունք: Թեմա 18` Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 19` Էկոլոգիական իրավունք: Թեմա 20` Քրեական իրավունք: Թեմա 21-23` Դատավարական իրավունք: Թեմա 24` Միջազգային իրավունք։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց (նախապես տրամարդված հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական պատասխանող ուսանողը ստանում է «ստուգված»:
1107/B13. 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,
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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 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
2101/B13. 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:
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` Ժա-
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մանակակից 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/B15. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ
պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք

գործնական

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման
մասին, ինչպես նաև ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ
տնտեսագիտության մեջ գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ
կատարելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տնտեսական ինֆորմացիայի համակարգչային
սկզբունքները,
2. կտիրապետի MS Excel կիրառական ծրագրին:

մշակման

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական ինֆորմացիայի մշակման հիմնական միջոցները MS
Excel–ում. բանաձևեր, թվային շարքեր, մատրիցներ, ստանդարտ ֆունկցիաներ:
Թեմա 2` Պահանջարկի և առաջարկի գնառաձգականության հաշվարկում: Թեմա 3` Գրաֆիկների և դիագրամների կառուցում: Թեմա 4` Սպառողի վարքի
վերլուծություն: Թեմա 5` Հաստատուն, փոփոխական, ընդհանուր, միջին և սահմանային ծախքեր, դրանց կորերը և փոխկապակցվածությունները: Թեմա 6`
Ապրանքի առաջարկի և պահանջարկի կորերի կառուցումը: Թեմա 7` Պարամետրի ընտրություն (Goal Seek), լուծման որոնում (Solver): Թեմա 8` Տվյալների
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բազաների հետ աշխատանքի միջոցները MS Excel –ում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ ստուգումը կատարվում է համակարգչի վրա:
0708/B16. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում էկոլոգիա գիտության տեսական հիմնահարցերի, բնապահպանության առկա
խնդիրների և հիմնահարցերի լուծման առաջարկվող եղանակների և կիրառվող
մեթոդների ու մոդելների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիա գիտության հիմնական տեսական մոտեցումները, օրենքները, հարցերը,
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի լուծման ոլորտում,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էկոլոգիայի զարգացման պատմական ուղին, տեղն ու դերը մյուս
գիտությունների համակարգում։ Օրգանիզմներ և էկոհամակարգ։ Էկոլոգիական
հիմնական օրենքները և կանոնները: Թեմա 2` Էկոհամակարգի տարրերը և տրոֆիկ մակարդակները: Թեմա 3` Օրգանիզմների և միջավայրի փոխհարաբերությունը, էկոգործոններ: Թեմա 4` Էներգիան էկոհամակարգերում: Սննդային
շղթաներ: Կենսաերկրաքիմիական ցիկլեր: Թեմա 5` Մարդու էկոլոգիա։ Շրջակա
միջավայր։ Մարդածին համակարգեր։ Թեմա 6` Բնական պաշարների դասակարգումը: Գլոբալ արտադրություն և քայքայում։ Թեմա 7` Շրջակա միջավայրի
ոլորտների նկարագրություն: Թեմա 8` Պոպուլյացիոն էկոլոգիա: Թեմա 9`
Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հիմնահարցերը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 3 հարց, նախապես տրված հարցաշարից:
0002/B17. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության առաջին բուժօգնություն 4 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 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 պայ-
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մաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին, նաև փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա ստեղծված
ԱԻ-ում և պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնի
պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԱԻ-ի ն ախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2`
ԱԻ-ները, նրանց բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա 3`
Բնակչության գործողությունները ահաբեկությունների և նրանց սպառնալիքի
ժամանակ: Թեմա 4` Հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցների
բնութագրերը, նրանց վարակման օջախները: 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 կազմակերպ.:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:

3.2. Կամընտրական դասընթացներ
0102/B18. Մաթեմատիկայի հիմունքներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին 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.
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Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցազրույցի ձևով։

0708/B18. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հումանիտար մասնագիտություն ընտրած ուսանողներին ծանոթացնել բնական գիտությունների մեթոդոլոգիային և հայեցակարգերին, ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից պատկերացումներ
բնական գիտությունների զարգացման օրինաչափությունների և հեռանկարների
շուրջ, նրանց մատուցել այն գիտելիքների պաշարը, որոնք անհրաժեշտ են զարգացած և լայն աշխարհահայացքի ձևավորման համար։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգերի ձևավորման
պատմությունը,
2. կհասկանա բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգերի էությունը,
3. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել ինֆորմացիայի գնահատման և վերլուծության ժամանակ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բնագիտության զարգացման պատմությունը։ Թեմա 2` Տիեզերքի
ծագման և զարգացման գիտական տեսություններ և դրանց պատմական զարգացումը։ Թեմա 3` Դասական ֆիզիկայի հայեցակարգերը։ Թեմա 4` Քվանտային
ֆիզիկայի հայեցակարգերը։ Թեմա 5` Նյութի կառուցվածքը։ Թեմա 6` Անօրգանական և օրգանական միացություններ։ Թեմա 7` Միջառարկայական ադապտացիայի անխուսափելիությունը։ Թեմա 8` Կյանքի ծագումը և ժամանակակից երկրաֆիզիկական պայմանները։ Թեմա 9` Կյանքը որպես էվոլյուցիոն զարգացման
և կենսաբանական դիսկրետ ձևերի (տեսակների) փոխազդեցության արդյունք։
Կյանքի հատկությունների ուսումնասիրման համակարգային վերլուծություն,
կիբեռնետիկա, ոչ գծային մոդելավորում։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 3 հարց, նախապես տրված հարցաշարից:
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4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
1. «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
1201/B19. Աշխարհի քաղաքական և տնտեսական քարտեզը (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում պետությունների տիպավորման ձևերի, պետական կառուցվածքի, քաղաքաաշխարհագրական դիրքի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքականության տարածքային միավորների ուսումնասիրության մակարդակները,
2. կպատկերացնի աշխարհի քաղաքական քարտեզի ձևավորման գլխավոր
փուլերը,
3. կկարողանա վերլուծել աշխարհի տարբեր մայրցամաքներում ձևավորված պետությունների կառավարման առանձնահատկությունների և միջազգային ասպարեզում նրանց խաղացած դերը,
4. պատկերացում կունենա հիմնական ռազմաքաղաքական, տնտեսական,
քաղաքական և այլ բնույթի միջազգային կազմակերպությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քարտեզի տեսակները։ Թեմա 2՝ «Քաղաքական քարտեզ» հասկացությունը: Թեմա 3՝ Քաղաքականության տարածքային միավորների ուսումնասիրությունը: Թեմա 4՝ Պետությունների տիպավորումը: Թեմա 5՝ Պետության
մայրաքաղաքը: Թեմա 6՝ Պետությունների քաղաքաաշխարհագրական դիրքը:
Թեմա 7՝ Աշխարհի քաղաքական քարտեզի ձևավորման գլխավոր փուլերը: Թեմա 8՝ Հարավային Կովկասի քաղաքական քարտեզը: Թեմա 9՝ Արևմտյան Եվրոպայի քաղաքական քարտեզը: Թեմա 10՝ Հյուսիսային Եվրոպայի քաղաքական
քարտեզը: Թեմա 11՝ Արևելյան Եվրոպայի և բալկանյան պետությունները: Թեմա 12՝ Ասիայի քաղաքական քարտեզը: Թեմա 13՝ Արաբական աշխարհը: Թեմա 14՝ Կենտրոնական և Հարավային Աֆրիկայի քաղաքական քարտեզը: Թեմա
15՝ Հյուսիսային Ամերիկայի քաղաքական քարտեզը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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/B20. Դիվանագիտության ժամանակակից մոդելը (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար)
1-ին 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:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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1603/B21. Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն-1) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներմուծել մասնագիտական բառապաշար և ձևավորել մասնագիտական տեքստերի ընկալման ունակություններ և հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային հարաբերությունների ոլորտին առնչվող առավել
գործածական եզրույթներ և բառակապակցություններ,
2. կհասկանա լսված մասնագիտական նյութի հիմնական բովանդակությունը,
3. կկարողանա կարդալ, հասկանալ և թարգմանել մասնագիտական պարզ
տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար. վերարտադրողական և ընկալողական մասնագիտական բառապաշար, միջազգային եզրույթներ: Թեմա 2` Դիվանագիտական
տեքստին բնորոշ կայուն կապակցություններ: Թեմա 3` Դիվանագիտական
թղթակցությունների տեսակներ` հուշագրեր, անձնական նամակներ: Թեմա 4`
Առաջարկվող թեմաներ. դիվանագետի անձնական հատկանիշները, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների գործունեության հիմնական ձևերը դեսպանընկալ երկրում, դիվանագիտական բանակցություններ և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1201/B22. Միջազգային հարաբերությունները հին և միջին դարերում (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում հին դարերում միջազգային հարաբերությունների հիմնական խնդիրների, Հին Արևելքի երկրների, Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունների և դեսպանական գործի
կազմակերպման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հին դարերի միջազգային հարաբերությունների պատմությունը,
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2. կըմբռնի Հին աշխարհի պետությունների արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա համեմատական վերլուծության ենթարկել հին աշխարհի
տարբեր երկրների արտաքին քաղաքականության իրականացման
ձևերն ու եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հին Եգիպտոսի Միջազգային հարաբերությունները: Թեմա 2` Միջազգային հարաբերությունները Առաջավոր և Հարավային Ասիայում (մ.թ.ա. 2-1
հազ.) Թեմա 3` Հին Հունաստանի միջազգային հարաբերությունները դասական
շրջանում (մ.թ.ա.8-4-րդ դդ) : Թեմա 4` Հունական Միջազգային հարաբերությունները մակեդոնա-հելլենիստական շրջանում (մ.թ.ա. 4-2-րդ դդ.): Թեմա 5` Հին
Հռոմի Միջազգային հարաբերությունները Հանրապետության շրջանում (մ.թ.ա.
5-1դդ) Թեմա 6` Հին Հռոմի Միջազգային հարաբերությունները Կայսրության
շրջանում (մ.թ.ա. 1 դ.-մ.թ. 5 դ.):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1603/B23. Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն-2) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական բառապաշարի իմացությունը և զարգացնել մասնագիտական թեմաներով խոսքը ընկալելու և խոսք
կազմելու ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կարճ շարադրել լսված մասնագիտական պարզ նյութը բանավոր և գրավոր,
2. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ զրուցելու և բանավիճելու
հմտություններ,
3. կկարողանա օգտվել լրատվական և մասնագիտական ոչ բարդ աղբյուրներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ` Բառապաշար. մասնագիտական եզրույթների թեմատիկ խմբեր և կապակցելիություն: Թեմա 2 ` Քերականություն. դիվանագիտական տեքստի քերականաոճական առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Դիվանագիտական
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թղթակցությունների տեսակներ` վերբալ հայտագրեր, շրջաբերական հայտագրեր, անձնական հայտագրեր: Թեմա 4 ` Առաջարկվող թեմաներ. դիվանագիտական աստիճաններ, դիվանագիտական իմունիտետներ և արտոնություններ, հավատարմագրեր և այլն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/B24. Հայաստանի միջազգային դրությունը հին և միջին դարերում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հիմնարար ներկայացնել
Հայաստանի միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականության հին և
միջին դարերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1) կծանոթանա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության և
միջազգային դրոթյանը հին և միջին դարերում,
2) ձեռք
կբերի
համապարփակ
գիտելիքներ
Հայաստանի
միջազգային դրության և արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,

3) ձեռք կբերի հին և միջին դարերի Հայաստանի արտաքին
քաղաքականությունը պատմությանունը համակողմանի
ներկայացնելու հմտություններ, սեփական կարծիք ձևավորելու
և վերլուծություններ կատարելու կարողություններ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական լեռնաշխարհի պետական կազմավորումների և
պետությունների արտաքին քաղաքականությունը և միջազգային
հարաբերությունները ք.ա. 15-8 դարերում: Թեմա 2` Հայաստանի միջազգային
դրությունը ք. ա. 7 դարի վերջից 3 դարի վերջ: Թեմա 3` Հայաստանի միջազգային
դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը Արտաշեսյաննեի օրոք ք. ա. 189-1
թթ.: Թեմա 4` Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը Արշակունիների
օրոք 52-428թթ.: Թեմա 5` Հյաստանի միջազգային դրությունը 5-9-րդ դարերում:
Թեմա 6՝ Հայաստանի միջազգային դրությունը Բագրատունիների
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գահակալության շրջանում: Թեմա 7՝ Կիլիկյան հայոց պետության արտաքին
քաղաքականությունը և միջազգային դրությունը: Թեմա 8՝ Հայաստանի
միջազգային դրությունը 11-15-րդ դարերւմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/B24. Միջազգային հարաբերությունների մասնագիտական ներածություն (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար
2 -րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է լրացնել մասնագիտության նախնական,
հիմնարար
գիտելիքների
այն
չափաբաժինը,
որն
անհրաժեշտ
է
մասնագիտության ընկալման, հիմնարար պատկերացումների ձևավորման
համար. տալ գիտելիքներ միջազգային հարաբերությունների, համաշխարհային
քաղաքական գործընթացների, ինչպես
նաև դրանցում Հայաստանի
Հանրապետության ներգրավվածության մասին, ուսանողին
սովորեցնել
մասնագիտությամբ գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու, ինչպես
նաև մասնագիտական էթիկայի հիմունքներին:
Կրթական արդյունքերը
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է.
1. Գիտենա միջազգային հարաբերությունների՝ որպես գիտակարգի
առանձնահատկությունները,
դրա
զարգացման
շրջանները,
ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների և համաշխարհային
քաղաքականության բնույթը, Հայաստանի Հանրապետության տեղն այդ
գործընթացներում,
2. Կարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները մասնագիտական
կրթության շարունակության, իսկ այնուհետև՝ մասնագիտական
գործունեության
ընթացքում,
ստացված
տեղեկատվության
և
գիտելիքների
համադրությամբ
կատարել
մասնագիտական
վերլուծություն,
3. Տիրապետի միջազգային հարաբերությունների և համաշխարհային
քաղաքականության վերաբերյալ գիտելիքների, մասնագիտությամբ
ուսումնական և գիտական աշխատանք կատարելու հմտություններին:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1. Միջազգային հարաբերությունները որպես գիտակարգ: Թեմա 2.
Միջազգային հարաբերությունների զարգացման փուլերը: Թեմա 3.
Արտաքին քաղաքականություն: Թեմա 4. Ժամանակակից միջազգային
հարաբերությունների հիմնական խնդիրները և մարտահրավերները: Թեմա
5. Նոր չափումները ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում:
Թեմա 6. Համաշխարհային քաղաքական գործընթացներ: Թեմա 7.
Տարածաշրջանային
չափումները
ժամանակակից
միջազգային
հարաբերություններում: Թեմա 8. Հայաստանի Հանրապետությունը
ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում: Թեմա 9. «Միջազգային
հարաբերություններ»
մասնագիտությամբ
գիտա-հետազոտական
աշխատանք կատարելու կարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/B25. Հայաստանի միջազգային դրությունը հին և միջին դարերում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
3 -րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողներին մատուցել ամբողջական գիտելիքներ Հայաստանի միջին դարերի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության պատմությունից, և որոշակի նպաստ բերել հանրապետության
արտաքին քաղաքականության ոլորտի, հատկապես դիվանագիտական կադրերի պատրաստման ու հանրապետության քաղաքացի ձևավորելու գործում :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայոց միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության պատմության անցած ուղուն,
2. կկարողանա վերլուծել հայոց պետությունների վարած արտաքին քաղաքականությանն ու դիվանագիտության պատմությանը միջին դարերում
և դասեր քաղել անցյալի թույլ տված սխալներից,
3. կկարողանա գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային
գործունեության ընթացքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայ-բյուզանդական և հայ-պարսկական հարաբերությունները 5-րդ
դարում: Պարսկա-բյուզանդական մրցակցությունը և Հայաստանը 6-րդ դարում
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591 թ. Հայաստանի երկրորդ բաժանումը: Թեմա 2` Հայոց դիվանագիտությունը 79-րդ դարերում: Արաբական տիրապետության դեմ հայ ազատագրական պայքարի դիվանագիտությունը 8-9-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 3` Միջազգային
իրադրությունը և Հայաստանի դիվանագիտությունը 9-րդ դարի 2-րդ կեսից 10րդ դարի 2-րդ կեսը: Բագրատունյաց Հայաստանի միջազգային դրությունը և դիվանագիտությունը 10-րդ դարի 2-րդ կեսի և 11-րդ դարի 1-ին կեսին: Թեմա 4`
Կիլիկիայի Հայկական պետության միջազգային դրությունը և դիվանագիտությունը 11-14-րդ դարերում: Թեմա 5` Միջազգային իրադրությունը և Հայոց իշխանությունների դիվանգիտությունը 11-14-րդ դարերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/B26. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-1 (անգլերեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
3 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ դիվանագիտական հաղորդակցման, պաշտոնական անձանց հետ մշտական կապի բոլոր նրբությունների
մասին բավարար գիտելիքներ (անգլերենով):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիվանագիտական հաղորդակցման բնորոշ գծերի ու առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա մասնագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող
հմտությունները,
3. կկարողանա ձեռք բերել մասնագիտական որոշակի փորձ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող գիտելիքները: Թեմա 2` Դիվանագիտական հաղորդակցման ձևերը: Թեմա 3` Դիվանագիտական հաղորդակցման արվեստը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
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1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1201/B26. Միջազգային հարաբերությունները նոր ժամանակներում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում ձևավորել նոր ժամանակների միջազգային հարաբերությունների
և կարևորագույն իրադարձությունների, եվրոպական պետությունների արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նոր շրջանի միջազգային հարաբերությունների պատմությունը,
2. կհասկանա պետությունների արտաքին քաղաքականության, միջազգային հիմնախնդիրների կարգավորման և արտաքին քաղաքական հայեցակարգերի զարգացման օրինաչափություններն ու տրամաբանությունը,
3. կկարողանա հիմնավոր համեմատական վերլուծության ենթարկել պետությունների արտաքին քաղաքականության հայեցակարգերն ու իրականացման ձևերն ու եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը (18-րդ դդ.): Թեմա 2`
Իտալիայի արտաքին քաղաքականությունը 18-19-րդ դդ. : Թեմա 3` Եվրոպական
պետությունների արտաքին քաղաքականությունը 19-րդ դարում: Թեմա 4`
Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը 19-րդ դարում : Թեմա 5` Անգլիայի
արտաքին քաղաքականությունը 18-րդ դարում: Թեմա 14` Ամերիկյան Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը նոր ժամանակներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/B27. Միջազգային հարաբերությունները նոր ժամանակներում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնելու ուսանողներին նոր
ժամանկների միջազգային հարաբերությունների հիմնական միտումները ու
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զարգացումները, լուսաբանելու և պարզաբանելու աշխարհի Եվրոպական
երկրների արտաքին քաղաքականությունը, ծանոթացնել նրա մշակմանը ու
ձևավորմանը, ինչպես նաև դրսևորումներին հիմնական ուղություններով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա Եվրոպական երկրների արտաքին քաղաքականությանը,
նրա մշակման ու ձևավորման
փորձին, պատկերացում կկազմի
համաշխարհային քաղաքականության դրսևորումներին, ընթացող
բազմաբնույթ գործընթացներին,
2. կարող
է
ներկայացնել
նոր
ժամանակների
միջազգային
հարաբերությունների դրսևորման հիմնական միտումներին, նշանավոր
քաղաքական գործիչների քաղաքականության սկզբունքներին և
եվրոպական
երկրների
արտաքին
քաղաքական
առաջնահերթություններին,
3. տեսական և գործնական գիտելիքները հինք կհանդիսանան
Եվրոպական
քաղաքական
գործընթացներում
սեփական
դիրքորոշումների մշակման համար,
4. ստացված գիտելիքները տեսական և գործնական հիմք կծառայեն նոր
ժամանակների արտաքին քաղաքականության հարցերի շուրջ
սեփական դիրքորոշումների մշակման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆրանսիական բուրժուական հեղափոխությունը և Եվրոպական
դիվանագիտությունը Ազգային Սահմանադիր և Օրենսդիր ժողովների
շրջանում:Թեմա 2՝ Բալկանյան առաջին պատերազմը և միջազգային
իրադրությունը Եվրոպայում 1912-1913թթ: Թեմա 3՝ Մեծ տերությունների
գաղութային էքսպանսիան 19-րդ դարի վերջին: Թեմա 4՝ Մեծ տերությունների
դիվանագիտական գործունեությունը Ղրիմի պատերազմի ժամանակ: Թեմա 5՝
ԱՄՆ-ի դիվանագիտություը առաջին աշխարհամարտի տարիներին, ՎուդրոՎիլսոնի 14 կետերը: Թեմա 6՝ Միջազգային իրադրությունը ռուս-ճապոնական
պատերազմի շրջանում և Պորտսմուտի հաշտության պայմանները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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/B28.
Դիվանագիտության
արարողակարգ,
վարվելակերպ
և
վարվեցողություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի
և վարվելակերպի պահպանման սկզբունքների և այդ բնագավառում միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին: Ներկայացվում են դիվանագիտական արարողակարգին բնորոշ գծերն ու առանձնահատկությունները և վարվելակերպի
նրբությունները բոլոր տեսակի ընդունելություների ժամանակ, հաշվի առնելով
նաև այս հարցում հայ ժողովրդի ազգային սովորույթներն ու ավանդույթները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիվանագիտական արարողակարգի և վարվելակերպի պահպանման հիմնական սկզբունքների մասին,
2. կհասկանա դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ արարողակարգի առանձնահատկությունները և վարվելակերպի նորմերը,
3. կկարողանա ճիշտ ընկալել դիվանագիտական վարվելակերպի նրբությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դիվանագիտական արարողակարգի նշանակությունը միջազգային
հարաբերություններում: Թեմա 2՝ Դիվանագիտական արարողակարգը դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու մասին փաստաթղթերի կազմման
ժամանակ: Թեմա 3՝ Դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարի նշանակման և պարտականությունների անցկացման արարողակարգը: Թեմա 4՝ Դիվանագիտական արարողակարգը ՀՀ օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների այցերի ժամանակ: Թեմա 5՝ Արարողակարգը օտարերկրյա պետություններ
ՀՀ նախագահի այցերի ժամանակ: Թեմա 6՝ ՀՀ արարողակարգային միջոցառումների անցկացումը դիվանագիտական անձնակազմի մասնակցությամբ: Թեմա 7՝
ՀՀ արտաքին գարծերի նախարարության «Պետական արարողակարգի ծառայություն գործակալությունը»: Թեմա 8՝ ՀՀ պետական արարողակարգի հիմնադրույթները: Թեմա 9՝ ՀՀ «Պետական արարողակարգի ծառայություն» գործակալության կանոնադրությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1205/B29. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ -2 (անգլերեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր ունակությունները
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճիշտ նախապատրաստվել մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ,
2. կզարգացնի իր ունակությունները դիվանագիտական հաղորդակցման
ընթացքում,
3. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու բավարար կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական տեղեկատվության և գործնական հարցերին տիրապետումը հաղորդակցության մեջ: Թեմա 2` Դիրքորոշումների հստակեցման,
հարց ու պատասխանի հմտությունը հաղորդակցման մեջ: Թեմա 3` Մասնագիտական հաղորդակցման ընդհանուր շրջանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1201/B30. Միջազգային հարաբերությունները նորագույն ժամանակներում (5
կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին կայուն գիտելիքներ տալ միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության նորագույն պատմության
կարևորագույն իրադարձությունների, Վերսալ-Վաշինգտոնյան, Յալթա-Պոտսդամյան համակարգերի, միջազգային կարևոր համաժողովների և 20-րդ դարի
վերջին տեղի ունեցած աշխարհակարգի փոփոխությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի 1920-30-ական թթ. երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակաշրջանի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության
պատմությանը,
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2.

կիմանա հետպատերազմյան միջազգային հարաբերությունների համակարգի առանձնահատկություններն և զարգացման հիմնական միտումները,
3. ձեռք կբերի միջազգային քաղաքական իրադարձությունների մեկնաբանման վերլուծական հմտություններ և կարողություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Փարիզի կոնֆերանսը: Թեմա 2՝ Սան Ռեմոյի կոնֆերանսը և Սևրի
պայմանագիրը: Թեմա 3՝ Վաշինգտոնի կոնֆերանսը: Թեմա 4՝ Ջենովայի և Հաագայի կոնֆերանսները: Թեմա 5՝ Ռուրի հակամարտությունը: Թեմա 6՝ Լոկառնոյի կոնֆերանսը: Թեմա 7 ՝ Պատերազմի օջախի առաջացումը Հեռավոր Արևելքում: Թեմա 8՝ Գերմանո-իտալական ագրեսիայի սկիզբը և միջազգային իրադրությունը 1935-1937թ.: Թեմա 9՝ Մյունխենյան գործարքը: Թեմա 10՝ Միջազգային հարաբերությունները Երկրորդ աշխարհամարտի սկզբնական փուլում:
Թեմա 11՝ Հակահիտլերյան խմբավորման կազմավորումը: Թեմա 12՝ Թեհրանի
կոնֆերանսը: Թեմա 13՝ Ղրիմի կոնֆերանսը: Թեմա 14՝ Սառը պատերազմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/B31. Հայոց դիվանագիտությունը նոր ժամանակներում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 17-րդ դարի երկրորդ
կեսից մինչև 1918 թվականն ընկած ժամանակաշրջանի հայ ազատագրական
շարժումների պատմությանն ու դիվանագիտությանը, ներկայացնել նոր շրջանի
հայ դիվանագիտության առանձնահատկությունները և դրանց վերաբերյալ ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա Մերձավոր Արևելքի և Հայաստանի միջազգային դրությանն
ու քաղաքական կացությանը,
2. կտեղեկանա նոր ժամանակների հայ-թուրքական, հայ-ռուսական, հայպարսկական և հայ-վրացական հարաբերություններին,
3. կծանոթանա Հայկական հարցի սկզբնավորմանը և մեծ տերությունների
քաղաքականությանը վերջինիս նկատմամբ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Ազատագրական շարժման զարթոնքը և հայոց դիվանագիտական
գործունեությունը 17-րդ դարի 2-րդ կեսին: Թեմա 2՝ Ազատագրական պայքարը
Արևելյան Հայաստանում 18-րդ դարի 1-ին կեսին և հայ-ռոււսական ու հայպարսկական հարաբերությունները: Թեմա 3՝ Հայաստանի ազատագրության
հարցը 18-րդ դարի 2-րդ կեսին և հայոց վերադարձը ռուսական կողմնորոշմանը:
Թեմա 4՝ Միջազգային դրությունը և հայ-ռուսական հարաբերությունները 19-րդ
դար 1-ին կեսին: Թեմա 5՝ Հայ-թուրքական հարաբերությունները, Հայկական
հարցը և հայոց դիվանագիտական գործունեությունը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին:
Թեմա 6՝ Հայաստանի քաղաքական կացությունը և հայ քաղաքական շրջանների գործունեությունը 20-րդ դարի սկզբին (մինչև 1917 թ.):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/B32. Քաղաքագիտության հիմունքներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության
ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքների, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթի
հետ, ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության
գործնական հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության տեսական
և կիրառական նշանակության հիմնահարցերի մասին,
2. պատկերացում կկազմի քաղաքագիտության առարկայական տիրույթի
ու մեթոդաբանության մասին,
3. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար
ունակություններ,
4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ինստիտուցիոնալ կայացման գործընթացը։
Թեմա 2՝ Քաղաքականությունը որպես սոցիալական երևույթ. բնորոշ գծերն ու
առանձնահատկությունները։ Թեմա 3՝ Քաղաքական իշխանության էությունն ու
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կառուցվածքը։ Թեմա 4՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Թեմա 5՝
Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 6՝
Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր: Թեմա 7՝ Քաղաքական կոնֆլիկտների և ճգնաժամերի կարգավորման ուղիները: Թեմա 8՝
Ղարաբաղյան հակամարտության ծագումն ու զարգացման դինամիկան: Թեմա 9
Ընտրական տեխնոլոգիաներ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 10` Քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/B33. Միջազգային հարաբերությունների տեսության հիմունքներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակն է ուսանողներին տալ նախնական գիտելիքներ միջազգային հարաբերությունների տարբեր տեսությունների վերաբերյալ, ինչպես
նաև առավել հիմնավոր ուսումնասիրել քաղաքական ռեալիզմի տեսությունը,
ռեալիզմի տեսության մեթոդաբանության հիման վրա ձևավորել ունակություններ առանձին ժամանակաշրջաններում և առանձին տարածաշրջաններում առաջացած իրավիճակների վերլուծության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի միջազգային հարաբերությունների արդի տեսություններին,
2. կիմանա քաղաքական ռեալիզմի տեսության մեթոդոլոգիան,
3. կկարողանա կիրառել այդ մեթոդները միջազգային քաղաքական իրավիճակների վերլուծության համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային հարաբերությունների հիմնական ակտորները: Միջազգային հարաբերությունների հիմնական տեսությունները և նրանց հիմնադրույթները: Թեմա 2` Քաղաքական ռեալիզմի տեսության աքսիոմատիկան և հիմնական կատեգորիաները: Ազգային հզորություն, նրա հիմնական բաղադրիչները: Թեմա 3` ՈՒժի բալանսի ապահովման հիմնական մեթոդները: Թեմա 4`
Միջազգային կառավարություններ` Ազգերի Լիգա, ՄԱԿ, ԵԱՀԿ: Թեմա 5` Քաղաքական ռեալիզմի մեթոդաբանության կիրառումը Ռուսաստանի և ԱՄՆ ազգային անվտանգության կոնցեպցիաների վերլուծության համար: Եվրոպական,
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հեռավորարևելյան, մերձավորարևելյան, հարավկաովկասյան տարածաշրջանների անվտանգության համակարգերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1901/B34. Պետության և իրավունքի տեսություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ պետության և իրավունքի առաջացման, ձևավորման, կայացման և զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ, պատկերացում կազմել պետության և իրավունքի հիմնական ինստիտուտների, պետա-իրավական կարևորագույն կատեգորիաների բովանդակության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիամանա պետության և իրավունքի, պետա-իրավական կարևորագույն
ինստիտուտների հասկացությունը, բնույթը, բնորոշ գծերը,
2. կհասկանա ժամանակակից իրավահասկացությունը, պետա-իրավական
երևույթների բնույթը, բովանդակությունը և նշանակությունը, նրանց
անխզելի կապը և փոխազդեցությունը,
3. կկարողանա պարզաբանել և ճիշտ գնահատել պետա-իրավական երևույթների բնույթը, որոշակի իրավիճակները տարաբնույթ պետա-իրավական ռեժիմների պայմաններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պետության և իրավունքի տեսության որպես գիտության դիտարկումը (իրավաբանական էպիստեմորոլոգիան): Թեմա 2` Պետության և իրավունքի առաջացման նախադրյալները (մինչպետական պատմական ժամանակաշրջանը որպես պետականաության նախադրյալների ձևավորման անհրաժեշտ փուլ): Թեմա 3` Պետականության առաջացման օրինաչափությունները և
ուղիները: Թեմա 4` Պետության և պետական իշխանության հասկացությունը,
բնույթը, սոցիալական նշանակությունը և առանձնահատկությունները: Թեմա 5`
Պետության ձևը և պետական մեխանիզմները: Թեմա 6` Պետության ֆունկցիաները: Պետության տեղը և դերը հասարակության քաղաքական համակարգում,
Թեմա 7` Պետականության զարգացման փուլերը: Թեմա 8` Իրավահասկացողությունը: Թեմա 9` Իրավունքը որպես բազմաբնույթ երևույթ: Թեմա 10` Իրա-
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վաստեղծման հասկացությունը, ձևերը և տեսակները: Թեմա11` Իրավունքի աղբյուրները (ձևերը): Թեմա 12` Օրենսդրության հասկացությունը և կառուցվածքային տարրերը: Թեմա 13` Իրավունքի և օրենսդրության համակարգը: Թեմա 14`
Իրավական կարգավորումը և իրավական կարգավորման մեխանիզմը: Թեմա
15` Իրավական համակարգը և նրանց դասակարգումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/B35. Դիվանագիտական վարվեցողություն (անգլերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական հաղորդակցման շրջանակներում դիվանագիտական վարվեցողության կանոնների տիրապետումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դիվանագիտական վարվեցողության կանոններին ու
սկզբունքներին,
2. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ պահպանել
վարվեցողության նորմերը,
3. կկարողանա տիրապետել դիվանագետի վարվեցողության բոլոր նրբություններին պաշտոնական և ոչ պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնները դիմելաձևի, խոսելու և լսելու, ինչպես
նաև պաշտոնական հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության նորմերի պահպանումը բարևելիս, հյուրընկալելիս և հյուր ընդունելիս: Թեմա 3` Հասարակական վայրերում վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագետների հաղորդակցման ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1201/B36. ՀՀ միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը նորագույն ժամանակներում (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայաստանի միջազգային դրությանը և արտաքին քաղաքականությանը նորագույն ժամանակներում: Հարաբերությունները հարևան երկրների, արևմտյան տերությունների և ռուսական նախկին կայսրության տարածքներից անջատված ոչ խորհրդային
պետական կազմավորումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նորագույն ժամանակների Հայաստանի միջազգային դրության
առանձնահատկությունները, նրա արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները և սկզբունքները,
2. կհասկանա նորագույն ժամանակների հայ-թուրքական, հայ-ռուսական,
հայ-պարսկական և հայ-վրացական հարաբերություններին,
3. կծանոթանա Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությանը հայ գործիչների դիվանագիտական գործունեությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայաստանի միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը (1918թ. հունիս-նոյեմբեր): Թեմա 2՝ Հ. Քաջազնունու կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 3՝ Հայաստանի
Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918թ. դեկտեմբեր-1920թ. ապրիլ): Թեմա
4՝ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը (1920 թ. ապրիլ-դեկտեմբեր): Թեմա 5՝ Հայաստանի երրորդ
Հանրապետության հռչակումը, նրա միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 6՝ ՀՀ հարաբերությունները
հարևան երկրների հետ: Թեմա 7՝ ՀՀ հարաբերությունները ԱՊՀ երկրների հետ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

– 80 –

1205/B37. Դիվանագիտական գրագրության կազմում (անգլերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
6 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական գրավոր հաղորդակցման
հմտության խորացումը և դիվանագիտական թղթակցության կազմումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ամբողջապես տիրապետել դիվանագիտական թղթակցության կազմման ձևերին,
2. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ պաշտոնական նամակներ և հայտագրեր գրելու հմտություն,
3. կտիրապետի միջպետական գրավոր հաղորդակցման հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական թղթակցության տեսակները: Թեմա 2` Դիվանագիտական թղթակցության կազմման եղանակները: Թեմա 3` Դիվանագիտական այլ փաստաթղթերի ձևերը և դրանց քաղաքական նշանակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1901/B38. Քաղաքական ուսմունքների պատմություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին 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 2-4` Քաղաքական-իրավական ուսմունքները Հին Արևելքում, Հունաստանում, Հռոմում: Թեմա 5` Քաղա-
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քական-իրավական ուսմունքները միջնադարյան Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա
6-9` Քաղաքական-իրավական ուսմունքները միջնադարյան Անդրկովկասում,
Արևելքում և Ռուսաստանում: Թեմա 10-12` Քաղաքական-իրավական ուսմունքները Եվրոպայում Վերածննդի և բարենորոգչության, վաղ ազատական հեղափոխությունների շրջանում: Թեմա 13-15` Քաղաքական-իրավական ուսմունքները
Գերմանիայում, Իտալիայում և Ռուսաստանում 17-18-րդ դարերում: Թեմա 1617` Քաղաքական-իրավական ուսմունքները Ֆրանսիայում և ԱՄՆ-ում ավատատիրության ճգնաժամի և հեղափոխությունների շրջանում: Թեմա 18-20` Քաղաքական-իրավական ուսմունքները 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:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1906/B39. Միջազգային իրավունք (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ միջազգային հանրային իրավունքի համակարգի, դրա սուբյեկտների, աղբյուրների,
հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ, միջազգային-իրավական պատասխանատվության հետ կապված հարցեր, պատկերացում կազմել միջազգային իրավունքի հիմնական ինստիտուտների և ճյուղերի բովանդակության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքներ.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային հանրային իրավունքի հասկացությունը և բնորոշ
գծերը,
2. միջազգային իրավունքի աղբյուրները, սուբյեկտները, սկզբունքները,
3. միջազգային իրավունքի առանձին ինստիտուտների և ճյուղերի բովանդակությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային հանրային իրավունքի հասկացությունը, առանձնահատկությունները, առարկան և ձևավորման պատմությունը: Թեմա 2` Միջազգային իրավունքի աղբյուրների, սկզբունքների և սուբյեկտների ուսումնասիրություն: Թեմա 3` Միջազգային իրավունքի և ներպետական իրավունքի փոխգործողության և փոխազդեցության տեսական և միջազգային-իրավական հիմքերի ու-
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սումնասիրությունը: Թեմա 4` Միջազգային-իրավական պատասխանատվության ինստիտուտի ուսումնասիրությունը: Թեմա 5` Միջազգային հանրային իրավունքի հիմնական ինստիտուտների և ճյուղերի ընդհանուր բնութագիրը և բովանդակությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից 2-ը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր, 1-ը`
4միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/B40. ՀՀ սահմանադրական իրավունք (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
ՈՒսանողությանը մատուցել համապարփակ գիտելիքներ ՀՀ իրավունքի
համակարգի միջուկը հանդիսացող ՀՀ Սահմանադրության, սահմանադրական
կարգի հիմունքների, մարդու իրավունքների և ազատությունների, ՀՀ քաղաքական համակարգի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. պատկերացում կկազմի սահմանադրական իրավունքի` որպես իրավունքի ճյուղի մասին, սահմանադրական կարգի հիմունքների, ՀՀ քաղաքական համակարգի, դրա տարրերի, մարդու իրավունքների, ազատությունների, քաղաքացիության ինստիտուտի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1-15` 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. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/B41. Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացը նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայությունների տեսական և գործնական խնդիրների, դիվանագիտության առանձնահատկություններին, դիվանագետի պատասխանատու
առաքելության ու հիմնական պարտականություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արտաքին հարաբերությունների կենտրոնական /ներպետական/ և արտասահմանյան մարմիններում աշխատող դիվանագետների
հիմնական պարտ ականությունների և խնդիրների մասին,
2. կըմբռնի դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մեջ աշխատող դիվանագետների պատասխանատու առաքելության էությունը,
3. կծանոթանա դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մասին Վիեննայի Կոնվենցիաներին, ինչպես նաև ՀՀ օրենքներին դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտության և դիվանագիտական ծառայության էությունը:
Թեմա 2` Արտաքին հարաբերությունների պետական մարմինները. արտաքին
գործերի նախարարությունը պետության արտաքին քաղաքականությունն իրականացնող գլխավոր օղակ: Թեմա 3` Արտաքին հարաբերությունների պետական մարմինները արտասահմանում: Թեմա 4` Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների պարտականությունները և գործունեության հիմնական ձևերը
դեսպանընկալ երկրում: Թեմա 5` Դիվանագիտական թղթակցություններ: Թեմա
6` Հյուպատոսական ծառայություն, հյուպատոսական հաստատությունների
պարտականություններն ու խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/B42. Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը ուսանողներին հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու
Հայկական հարցը միջազգային դիվանագիտության հարցի վերածվելու գործընթացը, զարգացման փուլերը, հայ քաղաքական շրջանակների ծավալած գործունեությանը, Եվրոպական գլխավոր տերությունների դիրքորոշումներն ու քաղաքականությանը, ինչպես նաև Հայ դատի մերօրյա զարգացումները:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայկական հարցի մասին` որպես միջազգային դիվանագիտության հարցի, նրա ծագման ու զարգացման փուլերի և մեծ տերությունների կողմից այդ հարցը գերեզմանելու մասին,
2. կհասկանա միջազգային դիվանագիտության դրսևորումների ու որդեգրած քաղաքականության էությունը, մեծ տերությունների կողմից Հայկական հարցն իրենց շահերի համար օգտագործելու մասին,
3. կկարողանա ընկալել Հայկական հարցի լուծման ուղիների ու հնարավորությունների խնդրում հայ քաղաքական շրջանակների որդեգրումների,
ձեռնարկած քայլերի, և բարենորոգումներից մինչև անկախ պետականության ձգվող պահանջի զարգացման ելևէջները,
4. կհասկանա Հայ դատի մերօրյա զարգացումների, հայոց ցեղասպանությունը շուրջ երկու տասնյակ պետությունների կողմից ճանաչելու փաստի
կարևորությունն ու նշանակությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայկական հարցը միջազգային դիվանագիտության հարց: Բարենորոգումների խնդիրը Սան-Ռեմոյի կոնֆերանսում և Բեռլինի կոնգրեսում: Թեմա
2՝ Հայկական հարցը միջազգային դիվանագիտության հոլովույթում 19-րդ դարի
80-90-ական թթ.: Թեմա 3՝ Միջազգային դրությունը և Հայկական հարցը 20-րդ դարի սկզբին (մինչև 1-ին աշխարհամարտը): Թեմա 4՝ Հայկական հարցը 1-ին
աշխարհամարտի տարիներին: Թեմա 5՝ Հայկական հարցը Փարիզի և ՍանՍտեֆանոյի կոնֆերանսներում: Սևրի պայմանագիրը: Թեմա 6՝ Ազգայնական
շարժումը Թուրքիայում և Հայկական հարցը: Սևրի պայմանագրի հետագա արծարծումները և գերեզմանումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/B43. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ բավարար գիտելիքներ շուկայական համակարգի կառուցվածքի և գործառնության օրինաչափությունների
մասին, ինչը կօժանդակի նրանց առավել ամբողջական ընկալել իրենց մասնագիտացման ոլորտում տեղի ունեցող գործընթացները:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի տնտեսագիտական հիմնական հասկացությունները և պատկերացում կկազմի շուկայական տնտեսության կենսագործունեության
մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսագիտություն առարկան: Թեմա 2` Տնտեսական զարգացման
ընդհանուր խնդիրները: Թեմա 3` Տնտեսության շուկայական համակարգը և եկամտի շրջապտույտը: Թեմա 4` Պահաջարկը և առաջարկը: Թեմա 5` Սպառողի վարքի տեսությունը: Թեմա 6` Արտադրության ծախսերը: Թեմա 7` Շուկայի
կառուցվածքը: Թեմա 8` Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 9` Մակրոտնտեսական կայունությունը և տատանումները: Թեմա 10` Փողը և բանկային
համակարգը, դրամա վարկային քաղաքականությունը: Թեմա 11` Պետական
բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 12` Միջազգային տնտեսական
գործակցությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/B44. Երկրագիտություն /առաջին օտար լեզու (անգլերեն) (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Անգլիախոս երկրների
քաղաքական պատմությանը, պետաիրավական համակարգին, քաղաքական
կուսակցություններին, արտաքին քաղաքականությանը, տնտեսությանը, մշակույթին, ազգային նկարագրին, միջմշակութային փոխշփումների առանձնահատկություններին, տվյալ երկրների ներգաղթի քաղաքականությանը, ՀՀ հետ
հիշյալ երկրների հարաբերությունների արդի փուլին և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա Անգլիախոս երկրների, հատկապես
Միացյալ Թագավորության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին,
2. կիմանա անգլիախոս երկրների կազմավորման ու զարգացման առանձնահատկությունների, արտաքին քաղաքականության և ներքաղաքական
ժամանակակից հիմնախնդիրների, տնտեսության ու մշակույթի մասին,
3. կծանոթանա անգլիախոս երկրների քաղաքական
պատմությանը,
տնտեսությանը, արտաքին տնտեսական կապերին, կրոնին, քաղաքական կուսակցություններին, հասարակական կարծիքի ձևավորման մե-
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խանիզմներին, ԶԼՄ-ներին, ՀՀ հետ վերջիններիս հարաբերություններին
առնչվող տարաբնույթ հիմնահարցերի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բրիտանական կայսրության մոդելը: Թեմա 2` ԱՄՆ-ի պետաիրավական համակարգը: Թեմա 3` ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա
4` Նոր աշխարհակարգն ու Բրիտանական և ամերիկյան խաղաղության մոդելները: Թեմա 5` Դեմոգրաֆիական հիմնախնդիրներն ու անգլիախոս երկրների
ներգաղթի քաղաքականությունը: Թեմա 6` Ներքաղաքական խնդիրներն ու
անգլիախոս երկրներում: Թեմա 7` Անգլիախոս երկրների մշակույթը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B45. Ղարաբաղյան հիմնահարցը և միջազգային դիվանագիտությունը (4
կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում ԼՂ հիմնահարցի կարգավորման` Արցախի պատմական դերի ու նշանակության
մասին, արդի խնդիրների, ուսումնասիրության ձևերի ու մեթոդների վերաբերյալ, ցույց տալ հիմնահարցի կարևորությունը` նրա տեղն ու դերը արդի միջազգային հարաբերություններում և միջնորդական առաքելությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կպատկերացնի Արցախի պատմական դերն ու նշանակությունը հայ ժողովրդի պատմության մեջ,
2. կհասկանա ղարաբաղյան շարժման գլխավոր նպատակներն ու Արցախի
ժողովրդի ինքնորոշման կարևորագույն ձգտումը,
3. կտիրապետի կոնֆլիկտների կարգավորման միջազգային նորմերին ու
սկզբունքներին,
4. ԵԱՀԿ ՄԽ շրջանակներում իրականացվող կարգավորման ողջ գործընթացի պատմությանը և այդ առումով համաշխարհային ամենահրատապ
խնդիրներին,
5. ինչպես նաև այլ էթնո-քաղաքական հակամարտությունների կարգավորմանը և միջազգային հանրության մոտեցումներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արցախը հին և միջին դարերում: Թեմա 2՝ Ղարաբաղը նոր ժամանակաշրջանում: Թեմա 3՝ Ղարաբաղը 1918-1920թթ.: Թեմա 4՝ ԼՂԻՄ կազմավորումը . ԼՂ խորհրդային շրջանում: Ղարաբաղյան շարժում: Թեմա 5՝ Ղարաբաղ-
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յան հիմնահարց. Միջնորդական առաքելություններ և ԵԱՀԿ Մինսկի կոնֆերանս
(1991-2001թթ): Թեմա 6՝ Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման գործընթացը և միջազգային դիվանագիտությունը (2001-2007թթ):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B46. Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ, 7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մեջ մշակել և զարգացնել մասնագիտական թեմայով նյութը անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն գրավոր
և բանավոր թարգմանելու հմտություններ: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում
մասնագիտական տեքստում հաճախ գործածվող քերականական կառույցներին,
կայուն բառակապակցություններին, բառապաշարային առանձնահատկություններին և դժվարություններին, ոճական հարցերին և այլն: Կարևորվում է մասնագիտական գիտելիքների ճիշտ կիրառումը թարգմանության ընթացքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պետք է կարողանա թարգմանել նամակներ, հեռագրեր, ճեպագրեր, հեռապատճեններ և այլն,
2. գրավոր թարգմանել դիվանագիտական փաստաթղթեր` հայտագրեր,
հուշագրեր, հավատարմագրեր, հետկանչի նամակներ և այլն,
3. գրավոր թարգմանել մասնագիտական բնույթի ցանկացաց տեքստ անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն,
4. կատարել բանավոր թարգմանություն մասնագիտությանն առնչվող թեմաների շրջանակներում,
5. կազմել անգլերեն տեսանյութի հայերեն անոտացիա և հայերեն տեսանյութի անգլերեն անոտացիա:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Դիվանագիտական փաստաթղթերի կազմման համար պահանջվող
գիտելիքներ: Թեմա 2` Մասնագիտական տեքստերի շուրջ բանավոր և գրավոր
թարգմանություն: Թեմա 3` Մասնագիտական տեսանյութերի անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն անոտացիաների կազմում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/B47. Աշխարհաքաղաքականություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջազգային հարաբերությունների տեսական ու գործնական խնդիրներին, միջազգային կյանքի հիմնական գործընթացներին ու օրինաչափություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա դասական աշխարհաքաղաքականության հիմնական ուղղությունների մասին,
2. կըմբռնի նոր աշխարհակարգի էությունը, միաբևեռ աշխարհում ազգային անվտանգության հիմնահարցերը և հակամարտությունները,
3. կկարողանա վերլուծել ՀՀ հարակից շրջաններում ԱՄՆ-ի և տարածաշրջանային մի շարք գերտերությունների վարած քաղաքականությունը,
իմաստավորել Հարավային Կովկասի երեք հանրապետությունների արտաքին քաղաքականության առաջնայնությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Աշխարհաքաղաքականության առարկան, օբյեկտը, մեթոդներն ու
հասկացությունը: Թեմա 2՝ Դասական աշխարհաքաղաքականության հիմնական
սկզբունքներն ու գաղափարները: Թեմա 3՝ 20-րդ դարի 2-րդ կեսի աշխարհաքաղաքականության հիմնական դպրոցներն ու ուղղությունները: Թեմա 4՝ Ժամանակակից աշխարհի աշխարհաքաղաքական կառուցվածքը: Թեմա 5՝ Աշխարհի
գլոբալացումը: Թեմա 6՝ Ազգային անվտանգության հիմնահրցերը և հակամարտությունները միաբևեռ աշխարհում: Թեմա 7 ՝ ՀՀ հարակից շրջանների աշխարհաքաղաքական հիմնահարցերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1201/B48. Արդի միջազգային հարաբերությունները Մերձավոր Արևելքի
երկրներում (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց:
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ
Մերձավոր
Արևելքի
երկրների
միջազգային
հարաբերությունների,
տարածաշրջանում տիրող դրության և իրավիճակի մասին:
Կրթական արդյունքներ.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Մերձավոր Արևելքի երկրների վարած քաղաքականության
առանձնահատկությունները,
2. պատկերացում կկազմի տարածաշրջանային քաղաքականության
մասին,
3. կցանոթանա
միջազգային հարաբերությունների
զարգացման
դինամիկային տվյալ տարածաշրջանում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային հարաբերությունների զարգացման դինամիկան
Մերձավոր Արևելքում, Թեմա 2` Միջազգային իրավունքի աղբյուրների,
սկզբունքների և սուբյեկտների ուսումնասիրություն, Թեմա 3` Տարածաշրջանային չլուծված հարցերի պարզաբանումն ու լուծման հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից 2-ը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր, 1-ը`
4միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/B49. Ինտեգրացիոն գործընթացները ասիական տարածաշրջանում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ
ասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացմանը,
տարածաշրջանում տիրող դրության և իրավիճակի մասին:
Կրթական արդյունքներ.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ասիական տարածաշրջանի երկրների վարած քաղաքականության առանձնահատկությունները,
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2.

պատկերացում կկազմի տարածաշրջանային քաղաքականության մասին,
3. կցանոթանա միջազգային հարաբերությունների զարգացման դինամիկային տվյալ տարածաշրջանում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային հարաբերությունների զարգացման դինամիկան
ասիական տարածաշրջանում: Թեմա 2` Միջազգային իրավունքի աղբյուրների,
սկզբունքների և սուբյեկտների ուսումնասիրություն: Թեմա 3` Տարածաշրջանային չլուծված հարցերի պարզաբանումն ու լուծման հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից 2-ը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր, 1-ը`
4միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/B50. Սփյուռք-հայրենիք հարաբերությունները (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար)
8 -րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Սփյուռքի հայ համայնքների էական դերը Հայաստան-արտերկիր հարաբերություններում, ինչպես
նաև ներկայացնել այդ հարաբերությունների բնութագրական կողմերը :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Սփյուռքի հայ համայնքների և արտերկրի հարաբերությունների
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա սփյուռքահայ համայնքների կարևոր դերակատարությունը
Հայաստան-արտերկիր հարաբերություններում,
3. կկարողանա կատարել դիվանագիտական վերլուծություններ :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սփյուռքահայ համայնքների և եվրոպական երկրների արտաքին
հարաբերությունները: Թեմա 2`Քաղաքական, տնտեսական մշակութային հիմնախնդիրները Հայաստան-արտերկիր-Սփյուռք հարաբերություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որոնցից 2-ը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր, 1-ը`
4միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/B51. Հայ-քրդական հարաբերությունները (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 8 ժամ դասախոսություն
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Բեռլինի վեհաժողովից մինչև Լոզանի կոնֆերանսն ընկած ժամանակաշրջանում քրդական գործոնի
դերը հայկական հարցի զարգացումներում, բացահայտել այդ գործոնի դերն ու
նշանակությունը միջազգային խորհրդաժողովներում հայկական հարցի վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու գործում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա Արևմտյան Հայաստանում էթնիկական տարրերից մեկի`
քրդերի պամության հետ,
2. կտեղեկանա նոր ժամանակներում հայ-քրդական հարաբերություններին,
3. գաղափար կկազմի այն մասին, թե ինչ դեր է ունեցել քրդական գործոնը
հայկական հարցի զարգացումներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բեռլինի վեհաժողովից անմիջապես հետո ընկած շրջանում քրդական գործոնի օգտագործումը թուրքական կառավարության կողմից հայկական
բարեփոխումները ձախողելու նպատակով: Թեմա 2` Քրդական զինված ջոկատների օգնությամբ հայ ազատագրական շարժումը ջախջախելու սուլթանական
կառավարության քաղաքականության լուսաբանումը: Թեմա 3` Հայկական և քրդական քաղաքական կուսակցությունների և կազմակերպությունների փորձերը
սուլթանական կառավարության դեմ պայքարում իրենց ջանքերը միավորելու
ուղղությամբև դրա ձախողումը: Թեմա 4` Երիտթուրքական կառավարության
կողմից քրդական գործոնի օգտագործումը արևմտահայության ցեղասպանության իրականացման գործում: Թեմա 5` Հայկական և քրդական հարցերի քննարկումների լուսաբանումը միջազգային վեհաժողովներում և խորհրդաժողովներում: Թեմա 6` Հայ-քրդական համագործակցության դրվագների լուսաբանումը
հակաթուրքական ազատագրական պայքարի բնագավառում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1205/B52. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ -1 (չինարեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ դիվանագիտական հաղորդակցման, պաշտոնական անձանց հետ մշտական կապի բոլոր նրբությունների
մասին բավարար գիտելիքներ (անգլերենով):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիվանագիտական հաղորդակցման բնորոշ գծերի ու առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա մասնագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող
հմտությունները,
3. կկարողանա ձեռք բերել մասնագիտական որոշակի փորձ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող գիտելիքները: Թեմա 2` Դիվանագիտական հաղորդակցման ձևերը: Թեմա 3` Դիվանագիտական հաղորդակցման արվեստը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B52. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ -1 (ճապոներեն) (6
կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ դիվանագիտական հաղորդակցման, պաշտոնական անձանց հետ մշտական կապի բոլոր նրբությունների
մասին բավարար գիտելիքներ (անգլերենով):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կիմանա դիվանագիտական հաղորդակցման բնորոշ գծերի ու առանձնահատկությունների մասին,
5. կհասկանա մասնագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող
հմտությունները,
6. կկարողանա ձեռք բերել մասնագիտական որոշակի փորձ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Դիվանագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող գիտելիքները: Թեմա 2` Դիվանագիտական հաղորդակցման ձևերը: Թեմա 3` Դիվանագիտական հաղորդակցման արվեստը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B52. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ -1 (ֆրանսերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ դիվանագիտական հաղորդակցման, պաշտոնական անձանց հետ մշտական կապի բոլոր նրբությունների
մասին բավարար գիտելիքներ (անգլերենով):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
7. կիմանա դիվանագիտական հաղորդակցման բնորոշ գծերի ու առանձնահատկությունների մասին,
8. կհասկանա մասնագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող
հմտությունները,
9. կկարողանա ձեռք բերել մասնագիտական որոշակի փորձ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող գիտելիքները: Թեմա 2` Դիվանագիտական հաղորդակցման ձևերը: Թեմա 3` Դիվանագիտական հաղորդակցման արվեստը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B52. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-1 (գերմաներեն) (6
կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ դիվանագիտական հաղորդակցման, պաշտոնական անձանց հետ մշտական կապի բոլոր նրբությունների
մասին բավարար գիտելիքներ (գերմաներենով):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիվանագիտական հաղորդակցման բնորոշ գծերի ու առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա մասնագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող
հմտությունները,
3. կկարողանա ձեռք բերել մասնագիտական որոշակի փորձ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող գիտելիքները: Թեմա 2` Դիվանագիտական հաղորդակցման ձևերը: Թեմա 3` Դիվանագիտական հաղորդակցման արվեստը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B52. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-1 (իսպաներեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ դիվանագիտական հաղորդակցման, պաշտոնական անձանց հետ մշտական կապի բոլոր նրբությունների
մասին բավարար գիտելիքներ (իսպաներենով):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիվանագիտական հաղորդակցման բնորոշ գծերի ու առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա մասնագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող
հմտությունները,
3. կկարողանա ձեռք բերել մասնագիտական որոշակի փորձ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող գիտելիքները: Թեմա 2` Դիվանագիտական հաղորդակցման ձևերը: Թեմա 3` Դիվանագիտական հաղորդակցման արվեստը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B52. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-1 (թուրքերեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ դիվանագիտական հաղորդակցման, պաշտոնական անձանց հետ մշտական կապի բոլոր նրբությունների
մասին բավարար գիտելիքներ (թուրքերենով):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիվանագիտական հաղորդակցման բնորոշ գծերի ու առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա մասնագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող
հմտությունները,
3. կկարողանա ձեռք բերել մասնագիտական որոշակի փորձ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող գիտելիքները: Թեմա 2` Դիվանագիտական հաղորդակցման ձևերը: Թեմա 3` Դիվանագիտական հաղորդակցման արվեստը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B52. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-1 (արաբերեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ դիվանագիտական հաղորդակցման, պաշտոնական անձանց հետ մշտական կապի բոլոր նրբությունների
մասին բավարար գիտելիքներ (արաբերենով):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա դիվանագիտական հաղորդակցման բնորոշ գծերի ու առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա մասնագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող
հմտությունները,
3. կկարողանա ձեռք բերել մասնագիտական որոշակի փորձ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող գիտելիքները: Թեմա 2` Դիվանագիտական հաղորդակցման ձևերը: Թեմա 3` Դիվանագիտական հաղորդակցման արվեստը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B52. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-1 (պարսկերեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ դիվանագիտական հաղորդակցման, պաշտոնական անձանց հետ մշտական կապի բոլոր նրբությունների
մասին բավարար գիտելիքներ (պարսկերենով):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիվանագիտական հաղորդակցման բնորոշ գծերի ու առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա մասնագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող
հմտությունները,
3. կկարողանա ձեռք բերել մասնագիտական որոշակի փորձ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական հաղորդակցման համար պահանջվող գիտելիքները: Թեմա 2` Դիվանագիտական հաղորդակցման ձևերը: Թեմա 3` Դիվանագիտական հաղորդակցման արվեստը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1205/B53. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-2 (չինարեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճիշտ նախապատրաստվել մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ,
2. կզարգացնի իր ունակությունները դիվանագիտական հաղորդակցման
ընթացքում,
3. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու բավարար կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական տեղեկատվության և գործնական հարցերին տիրապետումը հաղորդակցության մեջ: Թեմա 2` Դիրքորոշումների հստակեցման,
հարց ու պատասխանի հմտությունը հաղորդակցման մեջ: Թեմա 3`Մասնագիտական հաղորդակցման ընդհանուր շրջանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B53. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-2 (ճապոներեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կկարողանա ճիշտ նախապատրաստվել մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ,
5. կզարգացնի իր ունակությունները դիվանագիտական հաղորդակցման
ընթացքում,
6. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու բավարար կարողություն:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Դիվանագիտական տեղեկատվության և գործնական հարցերին տիրապետումը հաղորդակցության մեջ: Թեմա 2` Դիրքորոշումների հստակեցման,
հարց ու պատասխանի հմտությունը հաղորդակցման մեջ: Թեմա 3`Մասնագիտական հաղորդակցման ընդհանուր շրջանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B53. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-2 (ֆրանսերեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
7. կկարողանա ճիշտ նախապատրաստվել մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ,
8. կզարգացնի իր ունակությունները դիվանագիտական հաղորդակցման
ընթացքում,
9. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու բավարար կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական տեղեկատվության և գործնական հարցերին տիրապետումը հաղորդակցության մեջ: Թեմա 2` Դիրքորոշումների հստակեցման,
հարց ու պատասխանի հմտությունը հաղորդակցման մեջ: Թեմա 3`Մասնագիտական հաղորդակցման ընդհանուր շրջանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B53. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-2 (գերմաներեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճիշտ նախապատրաստվել մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ,
2. կզարգացնի իր ունակությունները դիվանագիտական հաղորդակցման
ընթացքում,
3. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու բավարար կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական տեղեկատվության և գործնական հարցերին տիրապետումը հաղորդակցության մեջ: Թեմա 2` Դիրքորոշումների հստակեցման,
հարց ու պատասխանի հմտությունը հաղորդակցման մեջ: Թեմա 3` Մասնագիտական հաղորդակցման ընդհանուր շրջանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B53. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-2 (իսպաներեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճիշտ նախապատրաստվել մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ,
2. կզարգացնի իր ունակությունները դիվանագիտական հաղորդակցման
ընթացքում,
3. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու բավարար կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական տեղեկատվության և գործնական հարցերին տիրապետումը հաղորդակցության մեջ: Թեմա 2`Դիրքորոշումների հստակեցման,
հարց ու պատասխանի հմտությունը հաղորդակցման մեջ: Թեմա 3` Մասնագիտական հաղորդակցման ընդհանուր շրջանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B53. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-2 (թուրքերեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճիշտ նախապատրաստվել մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ,
2. կզարգացնի իր ունակությունները դիվանագիտական հաղորդակցման
ընթացքում,
3. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու բավարար կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական տեղեկատվության և գործնական հարցերին տիրապետումը հաղորդակցության մեջ: Թեմա 2` Դիրքորոշումների հստակեցման,
հարց ու պատասխանի հմտությունը հաղորդակցման մեջ: Թեմա 3` Մասնագիտական հաղորդակցման ընդհանուր շրջանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B53. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-2 (արաբերեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կկարողանա ճիշտ նախապատրաստվել մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ,
2. կզարգացնի իր ունակությունները դիվանագիտական հաղորդակցման
ընթացքում,
3. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու բավարար կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական տեղեկատվության և գործնական հարցերին տիրապետումը հաղորդակցության մեջ: Թեմա 2` Դիրքորոշումների հստակեցման,
հարց ու պատասխանի հմտությունը հաղորդակցման մեջ: Թեմա 3` Մասնագիտական հաղորդակցման ընդհանուր շրջանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B53. Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ-2 (պարսկերեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճիշտ նախապատրաստվել մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ,
2. կզարգացնի իր ունակությունները դիվանագիտական հաղորդակցման
ընթացքում,
3. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու բավարար կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական տեղեկատվության և գործնական հարցերին տիրապետումը հաղորդակցության մեջ: Թեմա 2` Դիրքորոշումների հստակեցման,
հարց ու պատասխանի հմտությունը հաղորդակցման մեջ : Թեմա 3` Մասնագիտական հաղորդակցման ընդհանուր շրջանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B54. Դիվանագիտական գրագրության կազմում (չինարեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
3 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական գրավոր հաղորդակցման
հմտության խորացումը և դիվանագիտական թղթակցության կազմումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ամբողջապես տիրապետել դիվանագիտական թղթակցության կազմման ձևերին,
2. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ պաշտոնական նամակներ և հայտագրեր գրելու հմտություն,
3. կտիրապետի միջպետական գրավոր հաղորդակցման հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական թղթակցության տեսակները: Թեմա 2` Դիվանագիտական թղթակցության կազմման եղանակները: Թեմա 3` Դիվանագիտական այլ փաստաթղթերի ձևերը և դրանց քաղաքական նշանակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B54. Դիվանագիտական գրագրության կազմում (ճապոներեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
3 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական գրավոր հաղորդակցման
հմտության խորացումը և դիվանագիտական թղթակցության կազմումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կկարողանա ամբողջապես տիրապետել դիվանագիտական թղթակցության կազմման ձևերին,
5. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ պաշտոնական նամակներ և հայտագրեր գրելու հմտություն,
6. կտիրապետի միջպետական գրավոր հաղորդակցման հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական թղթակցության տեսակները: Թեմա 2` Դիվանագիտական թղթակցության կազմման եղանակները: Թեմա 3` Դիվանագիտական այլ փաստաթղթերի ձևերը և դրանց քաղաքական նշանակությունը:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B54. Դիվանագիտական գրագրության կազմում (ֆրանսերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
3 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական գրավոր հաղորդակցման
հմտության խորացումը և դիվանագիտական թղթակցության կազմումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
7. կկարողանա ամբողջապես տիրապետել դիվանագիտական թղթակցության կազմման ձևերին,
8. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ պաշտոնական նամակներ և հայտագրեր գրելու հմտություն,
9. կտիրապետի միջպետական գրավոր հաղորդակցման հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական թղթակցության տեսակները: Թեմա 2` Դիվանագիտական թղթակցության կազմման եղանակները: Թեմա 3` Դիվանագիտական այլ փաստաթղթերի ձևերը և դրանց քաղաքական նշանակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B54. Դիվանագիտական գրագրության կազմում (գերմաներեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
3 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական գրավոր հաղորդակցման
հմտության խորացումը և դիվանագիտական թղթակցության կազմումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ամբողջապես տիրապետել դիվանագիտական թղթակցության կազմման ձևերին,
2. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ պաշտոնական նամակներ և հայտագրեր գրելու հմտություն,
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3. կտիրապետի միջպետական գրավոր հաղորդակցման հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական թղթակցության տեսակները: Թեմա 2` Դիվանագիտական թղթակցության կազմման եղանակները: Թեմա 3` Դիվանագիտական այլ փաստաթղթերի ձևերը և դրանց քաղաքական նշանակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B54. Դիվանագիտական գրագրության կազմում (իսպաներեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
3 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական գրավոր հաղորդակցման
հմտության խորացումը և դիվանագիտական թղթակցության կազմումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ամբողջապես տիրապետել դիվանագիտական թղթակցության կազմման ձևերին,
2. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ պաշտոնական նամակներ և հայտագրեր գրելու հմտություն,
3. կտիրապետի միջպետական գրավոր հաղորդակցման հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական թղթակցության տեսակները: Թեմա 2`Դիվանագիտական թղթակցության կազմման եղանակները: Թեմա 3` Դիվանագիտական
այլ փաստաթղթերի ձևերը և դրանց քաղաքական նշանակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B54. Դիվանագիտական գրագրության կազմում (պարսկերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
3 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական գրավոր հաղորդակցման
հմտության խորացումը և դիվանագիտական թղթակցության կազմումը:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ամբողջապես տիրապետել դիվանագիտական թղթակցության կազմման ձևերին,
2. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ պաշտոնական նամակներ և հայտագրեր գրելու հմտություն,
3. կտիրապետի միջպետական գրավոր հաղորդակցման հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական թղթակցության տեսակները: Թեմա 2` Դիվանագիտական թղթակցության կազմման եղանակները: Թեմա 3` Դիվանագիտական այլ փաստաթղթերի ձևերը և դրանց քաղաքական նշանակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B54. Դիվանագիտական գրագրության կազմում (թուրքերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
3 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական գրավոր հաղորդակցման
հմտության խորացումը և դիվանագիտական թղթակցության կազմումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ամբողջապես տիրապետել դիվանագիտական թղթակցության կազմման ձևերին,
2. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ պաշտոնական նամակներ և հայտագրեր գրելու հմտություն,
3. կտիրապետի միջպետական գրավոր հաղորդակցման հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական թղթակցության տեսակները: Թեմա 2` Դիվանագիտական թղթակցության կազմման եղանակները: Թեմա 3` Դիվանագիտական այլ փաստաթղթերի ձևերը և դրանց քաղաքական նշանակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1205/B54. Դիվանագիտական գրագրության կազմում (արաբերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
3 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական գրավոր հաղորդակցման
հմտության խորացումը և դիվանագիտական թղթակցության կազմումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ամբողջապես տիրապետել դիվանագիտական թղթակցության կազմման ձևերին,
2. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ պաշտոնական նամակներ և հայտագրեր գրելու հմտություն,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական թղթակցության տեսակները: Թեմա 2` Դիվանագիտական թղթակցության կազմման եղանակները: Թեմա 3`Դիվանագիտական այլ փաստաթղթերի ձևերը և դրանց քաղաքական նշանակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B55. Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում (չինարեն)
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողի իմացությունը պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման ժամանակ հաղորդակցման կարողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ընկալել դիվանագիտական այցելությունների և զրույցներ
վարելու հմտությունը,
2. ձեռք կբերի զրույց վարելու հմտություն,
3. կզարգացնի պաշտոնական անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու
կարողությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագետի գործնական հանդիպումների և զրույցների նշանակությունը: Թեմա 2` Դիվանագիտական զրույցներ վարելու պահանջները: Թեմա
3` Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների առանձնահատկություննե-
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րը: Թեմա 4` Դիվանագիտական զրույցների օրագրային արձանագրության
կազմման ձևը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B55. Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում
(ճապոներեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողի իմացությունը պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման ժամանակ հաղորդակցման կարողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կկարողանա ընկալել դիվանագիտական այցելությունների և զրույցներ
վարելու հմտությունը,
5. ձեռք կբերի զրույց վարելու հմտություն,
6. կզարգացնի պաշտոնական անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու
կարողությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագետի գործնական հանդիպումների և զրույցների նշանակությունը: Թեմա 2` Դիվանագիտական զրույցներ վարելու պահանջները: Թեմա
3` Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Դիվանագիտական զրույցների օրագրային արձանագրության
կազմման ձևը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B55. Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների
(արաբերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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վարում

Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողի իմացությունը պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման ժամանակ հաղորդակցման կարողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
7. կկարողանա ընկալել դիվանագիտական այցելությունների և զրույցներ
վարելու հմտությունը,
8. ձեռք կբերի զրույց վարելու հմտություն,
9. կզարգացնի պաշտոնական անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու
կարողությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագետի գործնական հանդիպումների և զրույցների նշանակությունը: Թեմա 2` Դիվանագիտական զրույցներ վարելու պահանջները: Թեմա
3` Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Դիվանագիտական զրույցների օրագրային արձանագրության
կազմման ձևը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B55. Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում (ֆրանսերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողի իմացությունը պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման ժամանակ հաղորդակցման կարողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ընկալել դիվանագիտական այցելությունների և զրույցներ
վարելու հմտությունը,
2. ձեռք կբերի զրույց վարելու հմտություն,
3. կզարգացնի պաշտոնական անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու
կարողությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագետի գործնական հանդիպումների և զրույցների նշանակությունը: Թեմա 2` Դիվանագիտական զրույցներ վարելու պահանջները: Թեմա
3` Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների առանձնահատկություննե-
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րը: Թեմա 4` Դիվանագիտական զրույցների օրագրային արձանագրության
կազմման ձևը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B55. Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում (գերմաներեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողի իմացությունը պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման ժամանակ հաղորդակցման կարողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ընկալել դիվանագիտական այցելությունների և զրույցներ
վարելու հմտությունը,
2. ձեռք կբերի զրույց վարելու հմտություն,
3. կզարգացնի պաշտոնական անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու
կարողությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագետի գործնական հանդիպումների և զրույցների նշանակությունը: Թեմա 2` Դիվանագիտական զրույցներ վարելու պահանջները: Թեմա
3` Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Դիվանագիտական զրույցների օրագրային արձանագրության
կազմման ձևը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B55. Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում (իսպաներեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողի իմացությունը պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման ժամանակ հաղորդակցման կարողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ընկալել դիվանագիտական այցելությունների և զրույցներ
վարելու հմտությունը,
2. ձեռք կբերի զրույց վարելու հմտություն,
3. կզարգացնի պաշտոնական անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու
կարողությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագետի գործնական հանդիպումների և զրույցների նշանակությունը: Թեմա 2` Դիվանագիտական զրույցներ վարելու պահանջները: Թեմա
3` Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Դիվանագիտական զրույցների օրագրային արձանագրության
կազմման ձևը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B55. Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում (պարսկերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողի իմացությունը պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման ժամանակ հաղորդակցման կարողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ընկալել դիվանագիտական այցելությունների և զրույցներ
վարելու հմտությունը,
2. ձեռք կբերի զրույց վարելու հմտություն,
3. կզարգացնի պաշտոնական անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու
կարողությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագետի գործնական հանդիպումների և զրույցների նշանակությունը: Թեմա 2` Դիվանագիտական զրույցներ վարելու պահանջները: Թեմա
3` Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների առանձնահատկություննե-
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րը: Թեմա 4` Դիվանագիտական զրույցների օրագրային արձանագրության
կազմման ձևը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B55. Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում (թուրքերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողի իմացությունը պաշտոնական այցելությունների և զրույցների վարման ժամանակ հաղորդակցման կարողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ընկալել դիվանագիտական այցելությունների և զրույցներ
վարելու հմտությունը,
2. ձեռք կբերի զրույց վարելու հմտություն,
3. կզարգացնի պաշտոնական անձանց հետ հաղորդակցվելու և զրուցելու
կարողությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագետի գործնական հանդիպումների և զրույցների նշանակությունը: Թեմա 2` Դիվանագիտական զրույցներ վարելու պահանջները: Թեմա
3` Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Դիվանագիտական զրույցների օրագրային արձանագրության
կազմման ձևը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B56. Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 (չինարեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
5 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական հաղորդակցման շրջանակներում դիվանագիտական վարվեցողության կանոնների տիրապետումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դիվանագիտական վարվեցողության կանոններին ու
սկզբունքներին,
2. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ պահպանել
վարվեցողության նորմերը,
3. կկարողանա տիրապետել դիվանագետի վարվեցողության բոլոր նրբություններին պաշտոնական և ոչ պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնները դիմելաձևի, խոսելու և լսելու, ինչպես
նաև պաշտոնական հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության
նորմերի պահպանումը բարևելիս, հյուրընկալելիս և հյուր ընդունելիս: Թեմա 3`
Հասարակական վայրերում վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագետների հաղորդակցման ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B56. Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 (ճապոներեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
5 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական հաղորդակցման շրջանակներում դիվանագիտական վարվեցողության կանոնների տիրապետումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կտիրապետի դիվանագիտական վարվեցողության կանոններին ու
սկզբունքներին,
5. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ պահպանել
վարվեցողության նորմերը,
6. կկարողանա տիրապետել դիվանագետի վարվեցողության բոլոր նրբություններին պաշտոնական և ոչ պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնները դիմելաձևի, խոսելու և լսելու, ինչպես
նաև պաշտոնական հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության
նորմերի պահպանումը բարևելիս, հյուրընկալելիս և հյուր ընդունելիս: Թեմա 3`
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Հասարակական վայրերում վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագետների հաղորդակցման ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B56. Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 (ֆրանսերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
5 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական հաղորդակցման շրջանակներում դիվանագիտական վարվեցողության կանոնների տիրապետումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
7. կտիրապետի դիվանագիտական վարվեցողության կանոններին ու
սկզբունքներին,
8. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ պահպանել
վարվեցողության նորմերը,
9. կկարողանա տիրապետել դիվանագետի վարվեցողության բոլոր նրբություններին պաշտոնական և ոչ պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնները դիմելաձևի, խոսելու և լսելու, ինչպես
նաև պաշտոնական հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության
նորմերի պահպանումը բարևելիս, հյուրընկալելիս և հյուր ընդունելիս: Թեմա 3`
Հասարակական վայրերում վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագետների հաղորդակցման ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B56. Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 (գերմաներեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
5 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական հաղորդակցման շրջանակներում դիվանագիտական վարվեցողության կանոնների տիրապետումը:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դիվանագիտական վարվեցողության կանոններին ու
սկզբունքներին,
2. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ պահպանել
վարվեցողության նորմերը,
3. կկարողանա տիրապետել դիվանագետի վարվեցողության բոլոր նրբություններին պաշտոնական և ոչ պաշտոնական միջոցառումների ժամանա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնները դիմելաձևի, խոսելու և լսելու, ինչպես
նաև պաշտոնական հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության
նորմերի պահպանումը բարևելիս, հյուրընկալելիս և հյուր ընդունելիս: Թեմա 3`
Հասարակական վայրերում վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագետների հաղորդակցման ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B56. Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 (իսպաներեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
5 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական հաղորդակցման շրջանակներում դիվանագիտական վարվեցողության կանոնների տիրապետումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դիվանագիտական վարվեցողության կանոններին ու
սկզբունքներին,
2. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ պահպանել
վարվեցողության նորմերը,
3. կկարողանա տիրապետել դիվանագետի վարվեցողության բոլոր նրբություններին պաշտոնական և ոչ պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնները դիմելաձևի, խոսելու և լսելու, ինչպես
նաև պաշտոնական հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության
նորմերի պահպանումը բարևելիս, հյուրընկալելիս և հյուր ընդունելիս: Թեմա 3`
Հասարակական վայրերում վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագետների հաղորդակցման ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B56. Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 (պարսկերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
5 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական հաղորդակցման շրջանակներում դիվանագիտական վարվեցողության կանոնների տիրապետումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դիվանագիտական վարվեցողության կանոններին ու
սկզբունքներին,
2. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ պահպանել
վարվեցողության նորմերը,
3. կկարողանա տիրապետել դիվանագետի վարվեցողության բոլոր նրբություններին պաշտոնական և ոչ պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնները դիմելաձևի, խոսելու և լսելու, ինչպես
նաև պաշտոնական հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության
նորմերի պահպանումը բարևելիս, հյուրընկալելիս և հյուր ընդունելիս: Թեմա 3`
Հասարակական վայրերում վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագետների հաղորդակցման ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B56. Դիվանագիտական վարվեցողություն-1 (թուրքերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական հաղորդակցման շրջանակներում դիվանագիտական վարվեցողության կանոնների տիրապետումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կտիրապետի դիվանագիտական վարվեցողության կանոններին ու
սկզբունքներին,
2. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ պահպանել
վարվեցողության նորմերը,
3. կկարողանա տիրապետել դիվանագետի վարվեցողության բոլոր նրբություններին պաշտոնական և ոչ պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնները դիմելաձևի, խոսելու և լսելու, ինչպես
նաև պաշտոնական հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության
նորմերի պահպանումը բարևելիս, հյուրընկալելիս և հյուր ընդունելիս: Թեմա 3`
Հասարակական վայրերում վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագետների հաղորդակցման ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B56. Դիվանագիտական վարվեցողություն -1 (արաբերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
5 -րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական հաղորդակցման շրջանակներում դիվանագիտական վարվեցողության կանոնների տիրապետումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դիվանագիտական վարվեցողության կանոններին ու
սկզբունքներին,
2. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ պահպանել
վարվեցողության նորմերը,
3. կկարողանա տիրապետել դիվանագետի վարվեցողության բոլոր նրբություններին պաշտոնական և ոչ պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնները դիմելաձևի, խոսելու և լսելու, ինչպես
նաև պաշտոնական հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության
նորմերի պահպանումը բարևելիս, հյուրընկալելիս և հյուր ընդունելիս: Թեմա 3`
Հասարակական վայրերում վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագետների հաղորդակցման ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B57. Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (չինարեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
6 -րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել դիվանագիտական վարվեցողության
կանոնների իմացությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ընթացքում տրապետել
վարվեցողության նորմերին,
2. կկարողանա դիվանագիտական վարվեցողությունը պահպանելու ունակությունները դրսևորել դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների ժամանակ,
3. կկարողանա տիրապետել վարվեցողության նորմերի ազգային առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագիտական
կոնտակտների ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության նորմերին հետևելու պահանջները ընդունելությունների ժամանակ: Թեմա 3` Վարվեցողության կանոննեի պահպանումը դիվանագետի բանավոր հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 4`
Դիվանագիտական վարվեցողությունը դիվանագիտական անձնակազմի մասնակցությամբ կազմակերպվող միջոցառումների ժամանակ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/B57. Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (ճապոներեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
6 -րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է խորացնել դիվանագիտական վարվեցողության
կանոնների իմացությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ընթացքում տրապետել
վարվեցողության նորմերին,
5. կկարողանա դիվանագիտական վարվեցողությունը պահպանելու ունակությունները դրսևորել դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների ժամանակ,
6. կկարողանա տիրապետել վարվեցողության նորմերի ազգային առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագիտական
կոնտակտների ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության նորմերին հետևելու պահանջները ընդունելությունների ժամանակ: Թեմա 3` Վարվեցողության կանոննեի պահպանումը դիվանագետի բանավոր հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 4`
Դիվանագիտական վարվեցողությունը դիվանագիտական անձնակազմի մասնակցությամբ կազմակերպվող միջոցառումների ժամանակ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/B57. Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (ֆրանսերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
6 -րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել դիվանագիտական վարվեցողության
կանոնների իմացությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
7. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ընթացքում տրապետել
վարվեցողության նորմերին,
8. կկարողանա դիվանագիտական վարվեցողությունը պահպանելու ունակությունները դրսևորել դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների ժամանակ,
9. կկարողանա տիրապետել վարվեցողության նորմերի ազգային առանձնահատկություններին:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագիտական
կոնտակտների ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության նորմերին հետևելու պահանջները ընդունելությունների ժամանակ: Թեմա 3` Վարվեցողության կանոննեի պահպանումը դիվանագետի բանավոր հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 4`
Դիվանագիտական վարվեցողությունը դիվանագիտական անձնակազմի մասնակցությամբ կազմակերպվող միջոցառումների ժամանակ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/B57. Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (գերմաներեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
6 -րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել դիվանագիտական վարվեցողության
կանոնների իմացությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ընթացքում տրապետել
վարվեցողության նորմերին,
2. կկարողանա դիվանագիտական վարվեցողությունը պահպանելու ունակությունները դրսևորել դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների ժամանակ,
3. կկարողանա տիրապետել վարվեցողության նորմերի ազգային առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագիտական
կոնտակտների ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության նորմերին հետևելու պահանջները ընդունելությունների ժամանակ: Թեմա 3` Վարվեցողության կանոննեի պահպանումը դիվանագետի բանավոր հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 4`
Դիվանագիտական վարվեցողությունը դիվանագիտական անձնակազմի մասնակցությամբ կազմակերպվող միջոցառումների ժամանակ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/B57. Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (իսպաներեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
6 -րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել դիվանագիտական վարվեցողության
կանոնների իմացությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ընթացքում տրապետել
վարվեցողության նորմերին,
2. կկարողանա դիվանագիտական վարվեցողությունը պահպանելու ունակությունները դրսևորել դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների ժամանակ,
3. կկարողանա տիրապետել վարվեցողության նորմերի ազգային առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագիտական
կոնտակտների ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության նորմերին հետևելու պահանջները ընդունելությունների ժամանակ: Թեմա 3` Վարվեցողության կանոննեի պահպանումը դիվանագետի բանավոր հաղորդակցման ժամանակ : Թեմա
4` Դիվանագիտական վարվեցողությունը դիվանագիտական անձնակազմի մասնակցությամբ կազմակերպվող միջոցառումների ժամանակ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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1205/B57. Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (պարսկերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
6 -րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել դիվանագիտական վարվեցողության
կանոնների իմացությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ընթացքում տրապետել
վարվեցողության նորմերին,
2. կկարողանա դիվանագիտական վարվեցողությունը պահպանելու ունակությունները դրսևորել դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների ժամանակ,
3. կկարողանա տիրապետել վարվեցողության նորմերի ազգային առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագիտական
կոնտակտների ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության նորմերին հետևելու պահանջները ընդունելությունների ժամանակ: Թեմա 3` Վարվեցողության կանոննեի պահպանումը դիվանագետի բանավոր հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 4`
Դիվանագիտական վարվեցողությունը դիվանագիտական անձնակազմի մասնակցությամբ կազմակերպվող միջոցառումների ժամանակ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/B57. Դիվանագիտական վարվեցողություն - 2 (արաբերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
6 -րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել դիվանագիտական վարվեցողության
կանոնների իմացությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ընթացքում տրապետել
վարվեցողության նորմերին,
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2. կկարողանա դիվանագիտական վարվեցողությունը պահպանելու ունակությունները դրսևորել դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների ժամանակ,
3. կկարողանա տիրապետել վարվեցողության նորմերի ազգային առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագիտական
կոնտակտների ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության նորմերին հետևելու պահանջները ընդունելությունների ժամանակ: Թեմա 3` Վարվեցողության կանոննեի պահպանումը դիվանագետի բանավոր հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 4`
Դիվանագիտական վարվեցողությունը դիվանագիտական անձնակազմի մասնակցությամբ կազմակերպվող միջոցառումների ժամանակ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/B57. Դիվանագիտական վարվեցողություն -2 (թուրքերեն) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
6 -րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել դիվանագիտական վարվեցողության
կանոնների իմացությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ընթացքում տրապետել
վարվեցողության նորմերին,
2. կկարողանա դիվանագիտական վարվեցողությունը պահպանելու ունակությունները դրսևորել դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների ժամանակ,
3. կկարողանա տիրապետել վարվեցողության նորմերի ազգային առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնների պահպանումը դիվանագիտական
կոնտակտների ժամանակ: Թեմա 2` Վարվեցողության նորմերին հետևելու պահանջները ընդունելությունների ժամանակ: Թեմա 3` Վարվեցողության կանոննեի պահպանումը դիվանագետի բանավոր հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 4`
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Դիվանագիտական վարվեցողությունը դիվանագիտական անձնակազմի մասնակցությամբ կազմակերպվող միջոցառումների ժամանակ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/B58. Երկրագիտություն/ երկրորդ օտար լեզու (չինարեն) (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ
իսպանական քաղաքակրթության նվաճումների և արդի աշխարհաքաղաքական
պայմաններում Իսպանիայի դերի և նշանակության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. բավարար չափով տեղեկություններ կունենա Իսպանիայի պատմության,
մշակույթի, հասարակական-քաղաքական կյանքի մասին,
2. կկարողանա հասկանալ Իսպանիայի պատմական զարգացման առանձնահատկությունները և արդի հիմնախնդիրները,
3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել իսպանական քաղաքակրթության այլևայլ հարցերին վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք` զեկուցում, թեզիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իսպանիայի բնական և ժողովրդագրական պայմանների բնութագիրը: Թեմա 2` Երկրի (տարածաշրջանի) վարչա-տարածքային և տնտեսա-աշխարհագրական բաժանումը: Թեմա 3` Համառոտ պատմա-մշակութայի ակնարկ: Թեմա 4` Իսպանական դասական գրականությունը: Թեմա 5` Իսպանական երաժշտությունը, թատրոնը և կինոն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1205/B58. Երկրագիտություն/ երկրորդ օտար լեզու (ճապոներեն) (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ
իսպանական քաղաքակրթության նվաճումների և արդի աշխարհաքաղաքական
պայմաններում Իսպանիայի դերի և նշանակության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. բավարար չափով տեղեկություններ կունենա Իսպանիայի պատմության,
մշակույթի, հասարակական-քաղաքական կյանքի մասին,
5. կկարողանա հասկանալ Իսպանիայի պատմական զարգացման առանձնահատկությունները և արդի հիմնախնդիրները,
6. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել իսպանական քաղաքակրթության այլևայլ հարցերին վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք` զեկուցում, թեզիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իսպանիայի բնական և ժողովրդագրական պայմանների բնութագիրը: Թեմա 2` Երկրի (տարածաշրջանի) վարչա-տարածքային և տնտեսա-աշխարհագրական բաժանումը: Թեմա 3` Համառոտ պատմա-մշակութայի ակնարկ: Թեմա 4` Իսպանական դասական գրականությունը: Թեմա 5` Իսպանական երաժշտությունը, թատրոնը և կինոն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B58. Երկրագիտություն/ երկրորդ օտար լեզու (իսպաներեն) (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ
իսպանական քաղաքակրթության նվաճումների և արդի աշխարհաքաղաքական
պայմաններում Իսպանիայի դերի և նշանակության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
7. բավարար չափով տեղեկություններ կունենա Իսպանիայի պատմության,
մշակույթի, հասարակական-քաղաքական կյանքի մասին,
8. կկարողանա հասկանալ Իսպանիայի պատմական զարգացման առանձնահատկությունները և արդի հիմնախնդիրները,
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9. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել իսպանական քաղաքակրթության այլևայլ հարցերին վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք` զեկուցում, թեզիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իսպանիայի բնական և ժողովրդագրական պայմանների բնութագիրը: Թեմա 2` Երկրի (տարածաշրջանի) վարչա-տարածքային և տնտեսա-աշխարհագրական բաժանումը: Թեմա 3` Համառոտ պատմա-մշակութայի ակնարկ: Թեմա 4` Իսպանական դասական գրականությունը: Թեմա 5` Իսպանական երաժշտությունը, թատրոնը և կինոն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B58. Երկրագիտություն / երկրորդ օտար լեզու (ֆրանսերեն) (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ
ֆրանսիական քաղաքակրթության նվաճումների և արդի աշխարհաքաղաքական պայմաններում Ֆրանսիայի դերի և նշանակության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. բավարար չափով տեղեկություններ կունենա Ֆրանսիայի պատմության,
մշակույթի, հասարակական-քաղաքական կյանքի մասին,
2. կկարողանա հասկանալ Ֆրանսիայի պատմական զարգացման առանձնահատկությունները և արդի հիմնախնդիրները,
3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել ֆրանսիական քաղաքակրթության այլևայլ հարցերին վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք` զեկուցում, թեզիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆրանսիայի բնական և ժողովրդագրական պայմանների բնութագիրը: Թեմա 2` Երկրի (տարածաշրջանի) վարչա-տարածքային և տնտեսա-աշխարհագրական բաժանումը: Թեմա 3` Համառոտ պատմամշակութայի ակնարկ:
Թեմա 4` Ֆրանսիական դասական գրականությունը: Թեմա 5` Ֆրանսիական երաժշտությունը, թատրոնը և կինոն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B58. Երկրագիտություն / երկրորդ օտար լեզու (գերմաներեն) (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գերմանախոս երկրների վերաբերյալ երկրագիտական իմացություններ, այդ թվում` տեղեկություններ
տվյալ երկրի, նրա պատմության, աշխարհագրության, տնտեսության, հասարակության, մշակույթի ու քաղաքականության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա պատկերացում կազմել գերմանախոս երկրների աշխարհագրական դիրքի, դրանց քաղաքական կառուցվածքի ու տնտեսության
մասին,
2. ձեռք կբերի անհրաժեշտ գիտելիքներ Գերմանիայի պատմական անցյալի, ինչպես նաև ներկա հարաբերությունների մասին,
3. կիմանա գերմանախոս երկրների մշակութային և ազգային առանձնահատկությունների մասին` համապատասխան լեզվական և փաստական
նյութերի ուսումնասիրությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գերմանացիների ծագումը: Գերմանական կայսրության ձևավորումը: Հաբսբուրգները և Հանզան: Կրոնը: Պրուսիան և Բիսմարկը: Հայ-գերմանական հարաբերությունները 19-րդ դարի վերջին: Թեմա 2` Գերմանիան և գերմանացիներն այսօր: Եվրոպական համադաշնության մեջ: Միջազգային հարաբերությունները: Գերմանիան և երրորդ աշխարհը: Թեմա 3` Մյուս գերմանախոս
երկրները (Ավստրիա, Շվեյցարիա, Լիխտենշտայն), նրանց քաղաքական կառուցվածքը, աշխարհագրական դիրքը և բնական պայմանները: Սահմանադրական
մարմիններ: Թեմա 4` Մշակույթ և մշակույթներ: Ժողովրդական մշակույթը գերմանախոս երկրներում, դրանց տարբերությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B58. Երկրագիտություն /երկրորդ օտար լեզու (պարսկերեն) (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Պարսկերեն լեզուն ուսումնասիրող ուսանողների խմբին ծանոթացնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության` երկրի, բնակչության, պետական կարգի,
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տնտեսության, հասարակական կազմակերպությունների հետ և առհասարակ
համապարփակ երկրագիտական տեղեկություններ տրամադրել նրանց:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի Իրանի` երկրի և բնակչության, ազգային կազմի,
պետական կարգի, վարչա-քաղաքական բաժանման, զինված ուժերի,
տնտեսության, արտաքին տնտեսական կապերի, մշակույթի, Իրանի հայ
գաղթավայրի, Հայաստանի անկախության ձեռք բերումից հետո հայ-իրանական հարաբերությունների, արդի Իրանի պատմության հետ կապված կարևորագույն հարցերի մասին և այլն,
2. հնարավորություն կունենա ինքնուրույն վերլուծություններ կատարելու
մեր սահմանակից պետության ժամանակակից կյանքի տարբեր կողմերի
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկիրը և բնակչությունը (ֆիզիկա-աշխարհագրական ակնարկ),
քաղաքները, վարչատարածքային բաժանումը, ազգային կազմը, ցեղերը, լեզուները: Թեմա 2` կրոնները և հոգևորականությունը, իսլամական կառույցները, պետական կարգը և հասարակական կազմակերպությունները, սահմանադրությունը: Թեմա 3` Զինված ուժերը, արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը,
տրանսպորտը և կապը, արտաքին տնտեսական կապերը: Թեմա 4` Մշակույթը,
լուսավորությունը, կրթությունը, գիտությունը, առողջապահությունը, մամուլը և զանգվածային լրատվության միջոցները: Թեմա 5` Իրանի հայ գաղթավայրը արդի էտապում, հայ-իրանական հարաբերությունները Հայաստանի անկախության
ձեռք բերումից հետո: Թեմա 6` Իրանի Իսլամական Հանրապետության արդի միջազգային հարաբերությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1205/B58. Երկրագիտություն / երկրորդ օտար լեզու (թուրքերեն) (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել երկրագրական հետազոտությունների երկրագրական հետազոտությունների իրականացման կարողություններ: Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Թուրքմենստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի և Ղըրղզստանի օրինակով օգտագործելով պրեբլեմային երկրագրության հետազոտությունների մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կունենա գիտելիքներ ուսումնասիրվող երկրների բնության, տնտեսության մասին,
2. ձեռք կբերի երկրների ուսումնասիիրությունների իրականացման
հմտություններ,
3. կկարողանա կիրառել երկրագրական ուսումնասիրությունների արդյունքները լեզվամտածողության և լեզվակազմավորման հետազոտություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրագրական ուսումնասիրությունների նպատակը և գլխավոր
հասկացությունները: Թեմա 2` Երկրագրական ուսումնասիրությունների մեթոդաբանությունը: Թեմա 3` Երկրագրական պրոբլեմային ուսումնասիրությունների մեթոդի առավելությունները: Թեմա 4` Թուրքիայի բնական պայմանների և ռեսուրսների գնահատականը: Թեմա 5` Թուրքիայի բնակչության կազմը և կառուցվածքը: Թեմա 6` Թուրքիայի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը և տեղաբաշխման օրինաչափությունները: Թեմա 7` Ադրբեջանի բնության առանձնահատկությունները և տնտեսության հիմնախնդիրները: Թեմա 8` Ղազախստանի բնության առանձնահատկությունները և տնտեսության հիմնախնդիրները:
Թեմա 9` Թուրքմենիայի և Ուզբեկստանի համեմատական աշխարհագրական
բնութագրերը: Թեմա10` Երկրագրական ուսումնասիրությունների կիրառական
նշանակության բացահայտումը Ղըրղզստանի օրինակով:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:

1205/B58. Երկրագիտություն /երկրորդ օտար լեզու (արաբերեն) (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակը ուսանողին ծանոթացնելն է արաբական երկրների
պատմությանը, միջարաբական հարբերություններին, արաբական երկրների
տնտեսության զարգացման առանձնահատկություններին, առկա հակամարտություններին, մշակութային կյանքին և Հայաստանի Հանրապետության հետ
հարաբերություններիի զարգացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա Մերձավոր Արևելքի արաբական երկրների մասին` բոլոր առումներով,
2. կիմանա արաբական երկրներից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները, նրանց արտաքին քաղաքականության, միջազգային հարաբե-
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րություններում նրանց ունեցած դերի, այդ երկրներում հանգրվանած հայ
համայնքների մասին,
3. կծանոթանա արաբական երկրների` (մասնավորապես Սիրիայի, Եգիպտոսի, Իրաքի, Լիբանանի, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների)
պատմության, քաղաքական անցուդարձերի, տնտեսությանը, արտաքին
տնտեսական կապերի, կրոնի, քաղաքական կուսակցությունների և Հայաստանի հետ նրանց ունեցած հարաբերություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատմական ակնարկներ Եգիպտոսի մասին մինչև անկախությունը և անկախությունից հետո. Եգիպտա-իսրայելական, եգիպտա-ամերիկյան, եգիպտա-խորհրդայինև եգիպտա-հայկական հարաբերությունները: Թեմա 2` Իրաքի Հանրապետությունը` հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (քաղաքական անցուդարձեր, ճգնաժամեր և հակամարտություններ), տնտեսություն:
Թեմա 3` Լիբանանը պատմության ընթացքում. Լիբանանը անկախությունից հետո մինչև մեր օրերը. Լբանանը արաբա-իսրայելական հակամարտության առանցքում. Լիբանանի տնտեսությունը, մշակույթը. Հայ-լիբանանյան հարաբերությունները: Թեմա 4` Սիրիայի դերը արաբական աշխարհում. Սիրիայի միջարաբական հարաբերությունները. Սիրիայի տնտեսությունը, բնակչության կազմը,
կրոնը: Հայ համայնքի դերը Սիրիայում և հայ-սիրիական հարաբերությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:

2. «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
1202/ B19. Քաղաքագիտության հիմունքներ (մասնագիտության ներածություն)
(4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքների, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթի հետ, ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք և իմացություն քաղաքագիտության տեսական և
կիրառական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի մասին,
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2.

կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար
ունակություններ,
3. կկարողանա
կողմնորոշվել
գործնական
քաղաքականության
առանձնահատկությունների մեկնաբանման հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։
Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության էությունն, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը
որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական
կուսակցությունները և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական
գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 6՝
Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/B20.
Սփյուռքը
ժամանակակից
միջազգային
քաղաքական
գործընթացներում (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Սփյուռքի հայ
համայնքների էական դերը Հայաստան-արտերկիր հարաբերություններում, ինչպես նաև ներկայացնել այդ հարաբերությունների բնութագրական կողմերը :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Սփյուռքի հայ համայնքների և արտերկրի հարաբերությունների
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա սփյուռքահայ համայնքների կարևոր դերակատարությունը
Հայաստան-արտերկիր հարաբերություններում,
3. կկարողանա կատարել դիվանագիտական վերլուծություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սփյուռքահայ համայնքների և եվրոպական երկրների արտաքին հարաբերությունները : Քաղաքական, տնտեսական մշակութային հիմնախնդիրները Հայաստան-արտերկիր-Սփյուռք հարաբերություններում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1201/B21. Աշխարհի քաղաքական քարտեզը (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում
պետությունների տիպավորման ձևերի, պետական կառուցվածքի, քաղաքաաշխարհագրական դիրքի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքականության տարածքային միավորների ուսումնասիրության մակարդակները,
2. կհասկանա և պատկերացում կկազմի աշխարհի քաղաքական քարտեզի ձևավորման գլխավոր փուլեր մասին,
3. կկարողանա վերլուծել աշխարհի տարբեր մայրցամաքներում ձևավորված պետությունների կառավարման առանձնահատկու-թյունները և միջազգային ասպարեզում նրանց խաղացած դերը,
4. կկարողանա պատկերացում ունենալ հիմնական ռազմա-քաղաքական,
տնտեսական, քաղաքական և այլ բնույթի միջազգային կազմա-կերպությունների մասին։
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Քաղաքական տեսակները: Թեմա 2` Քաղաքական քարտեզ
հասկացությունը: Թեմա 3` Քաղաքականության տարածքային միավորների ուսումնասիրությունը: Թեմա 4` Պետությունների տիպավորումը աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա: Թեմա 5՝ Պետության մայրաքաղաքը: Թեմա 6՝ Պետությունների քաղաքաաշխարհագրական դիրքը: Թեմա 7` Աշխարհի քաղաքական քարտեզի ձևավորման գլխավոր փուլերը: Թեմա 8` Հարավային Կովկասի
քաղաքական քարտեզը: Թեմա 9` Արևմտյան ԵՎրոպայի, Արևելյան ԵՎրոպայի
քաղաքական քարտեզը: Թեմա 10` Հյուսիսային Ամերիկայի, Հարավային Ամերիկայի քաղաքական քարտեզը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1202/B22. Քաղաքական ուսմունքները հին և միջին դարերում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է կոնկրետ պատմական նյութերի հիման վրա
ցույց տալ քաղաքական գիտելիքների, տեսությունների ձևավորման ու զարգացման օրինաչափությունները, ներկայացնել անցած դարաշրջաններում պետության, քաղաքականության մասին ձևավորված առավել կարևոր տեսական կոնցեպցիաների պատմությանը և դրանց բովանդակությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գիտելիքներ տեսական մտածողության և պատմական գիտակցության վերոհիշյալ հիմնահարցերի վերաբերյալ,
2. կհասկանա և պատկերացում կկազմի այնպիսի կարևոր հիմնահարցերի
վերաբերյալ, ինչպիսիք են պետության, քաղաքականության, քաղաքական
գործընթացների հիմնահարցերը,
3. կկարողանա անհրաժեշտ գիտելիքներ ստանալ «Քաղաքագիտության հիմունքներ» առարկայի կարևոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական ուսմունքների պատմության դասընթացը, ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, գործառույթները, մեթոդները: Թեմա 2՝ Քաղաքական միտքը հին Հնդկաստանում։ Թեմա 3՝ Քաղաքական միտքը Հին Չինաստանում: Թեմա 4՝ Անտիկ դարաշրջանի քաղաքական միտքը. նշանավոր ներկայացուցիչներ (Հին Հունաստան, Հռոմ): Թեմա 5՝ Քաղաքական միտքը միջին դարերում: Քրիստոնեության քաղաքական մտքի նշանավոր ներկայացուցիչները (Օգոստինոս Երանելի, Թոմա Աքվինացի): Թեմա 6՝ Քաղաքական ուսմունքները
Վերածննդի և ռեֆորմացիայի ժամանակաշրջանում: Թեմա 7՝ Քաղաքական ուսմունքները վաղ բուրժուական հեղափոխությունների ժամանակաշրջանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/B23. Քաղաքականության տեսություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է բացահայտել և ուսանողներին ներկայացնել
քաղաքականության աշխարհի բնույթը և բազմազանությունը, քաղաքականության դրսևորման բոլոր մակարդակներում կառուցվածքային և ընթացակարգային
հատկանիշները: Բնութագրել հիմնական քաղաքական սուբյեկտների վարքի առանձնահատկոթյունները և պետական իշխանության բաշխման ոլորտում
դրանց տարաբնույթ փոխազդումները (ինտերակցիաները): Դասընթացը նվիրված է քաղաքականության տեսության հայեցակարգային վերլուծություններին և
առանցքային հասկացություններին ու հիմնական հարցերի քննարկումներին, որոնց օգնությամբ նկարագրվում և ըմբռվում է քաղաքականության աշխարհը,
պարզաբանվում է նրա զարգացման օրենքները, սահմանվում է տեղն ու դերը
մարդու կյանքում: ՈՒսանողներին ծանոթացնում է քաղաքականության տեսության վերլուծական գործիքակազմության, ինչպես նաև համաշխարհային ինտելեկտուալ տարածությունում այդ դիստիպլինի զարգացման և էվոլուցիայի հիմնական ուղղությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական գիտության և քաղաքականության տեսության
հիմնական հասկացությունները,
2. կստանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքականության տեսության հայեցակարգային վերլուծությունների մասին,
3. կկարողանա բացատրվել և ներկայացնել քաղաքականության սուբյեկտիվ հիմքերը և սուբյեկտները, քաղաքականության սուբյեկտների համակարգը, գործառույթները, սուբորդինացիան և կորդինացիան, ինչպես
նաև միջազգային քաղաքականության ֆորմալ և ոչ ֆորման սուբյեկտները,
4. կձևավորի ստեղծագործական մտածողության և քաղաքական իրականությունը վերլուծելու հմտությունների կարողություն, սոցիալ-քաղաքական գործունեության հիմքերի հիմնակառուցվածքային (կոնստրուկտիվ)
ըմբռնում,
5. կկարողանա առանձնացնել և տարբերակել քաղաքական գիտելիքի տեսական և կիրառական, աքսիլոգիական և գործիքակազմային բաղադրամասերը, ինչպես նաև քաղաքականության ռացիոնալ և իռացիոնալ ասպեկտները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքականության տեսությունը որպես գիտական դիսցիպլին:
Թեմա 2՝ Քաղաքականության տեսության կայացման և զարգացման գործընթացը: Թեմա 3՝ Քաղաքականությունը որպես հասարակական երևույթ և սոցիալական կյանքի ոլորտ: Թեմա 4՝ Քաղաքականության սուբյեկտիվ հիմքերը և սուբյեկտները (կարգավիճակը, էությունն ու չափանիշները): Թեմա 5` Քաղաքականության աշխարհը որպես տեսական հետազոտության օբյեկտ: Թեմա 6` Քաղաքական էվոլյուցիայի միտումները և հարաբերությունը հասարակական կյանքի
ոլորտների հետ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

– 134 –

Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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:
1204/B24. Նոր և նորագույն ժամանակների սոցիալ-քաղաքական պատմություն
(4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին լիարժեք գիտելիքներ տալ նոր և նորագույն ժամանակաշրջանների սոցիալական և քաղաքական գործընթացների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 16, 17, 18-րդ և 19-րդ դարերի բուրժուական և բուրժուադեմոկրատական հեղափոխությունների հետևանքով Ռուսաստանում, Արևմտյան Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում տեղի ունեցած հասարակական կարգի փոփոխությունները,
2. կհասկանա նորագույն հասարակություններում ընթացած սոցիալական
և քաղաքական իրադարձությունների մասին,
3. կկարողանա կտիրապետել քաղաքական պատմության այն նյութը, որը
նրան հնարավորություն կտա հաջորդ կուրսերում լիարժեք պատկերացում ունենալ միջազգային քաղաքականության, քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Նիդեռլանդական բուրժուական հեղափոխությունը: Թեմա 2 ՝
Անգլիական բուրժուական հեղափոխությունը: Թեմա 3՝ 18-րդ դարի ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը և կապիտալիզմի հաստատումը Եվրոպայում: Թեմա 4՝ Միջազգային հարաբերությունները Եվրոպայում 19-րդ դարում: Թեմա 5՝
1848-1849 թթ. Բուրժուադեմոկրատական հեղափոխությունները Եվրոպայում և քաղաքական նոր իրողությունները: Թեմա 6՝ Ռազմա-քաղաքական խմբավորումները 19-րդ դարի վերջերին և 1-ին աշխարհամարտը: Թեմա 7՝ Ռուսաստանը 20-րդ դարի 1-ին տասնամյակների և Ռուսաստանի քաղաքական զարգացման առանձնահատկությունները: Թեմա 8՝ 2-րդ աշխարհամարտը և միջազգային քաղաքական գործընթացները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/B25.Քաղաքական ուսմունքները նոր ժամանակներում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել քաղաքական
ուսմունքների զարգացումը նոր ժամանակներում: Հատուկ ուշադրություն է
դարձվում տվյալ ժամանակաշրջանի քաղաքական ուսմունքների մեջ մեծ ներդրում ունեցող տեսաբաններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նոր ժամանակների հիմնական քաղաքական ուսմունքները,
2. կկարողանա համեմատական վերլուծություն կատարել տարբեր ուղղությունների քաղաքական ուսմունքների միջև,
3. կհասկանա և կպատկերացնի հիմնական տեսական մեթոդների օգտագործման նրբությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Քաղաքական ուսմունքները նոր ժամանակներում» առարկան:
Թեմա 2` Նոր ժամանակների քաղաքական ուսմունքների ակունքները: Թեմա 3`
Նոր ժամանակների քաղաքական ուսմունքների տեսության հիմնավորման
խնդիրները: Թեմա 4` Նորմատիվային քաղաքական տեսությունները: Թեմա
5`Ֆրանսիական լուսավորիչներ (Մոնտեսքիո, Ռուսո, Վոլտեր): Թեմա 6`
Ամերիկյան ուսմունքները (Ջեֆերսոն, Պեյն, Մեդիսոն, ) Թեմա 7` Անգլիական
լիբերալիստական կոնցեպցիաներ (Միլ, Բենտամ): Թեմա 8` Գերմանական
քաղաքական միտքը (կանտ, Շմիդտ, Շոպենհաուեր, Նիցշե):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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1202/B26. Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել քաղաքական
ուսմունքների զարգացումը նորագույն ժամանակներում: Հատուկ ուշադրություն
է դարձվում տվյալ ժամանակաշրջանի քաղաքական ուսմունքների մեջ մեծ
ներդրում ունեցող տեսաբաններին, մասնավորապես Մ. Վեբերին, Կ. Մարքսին,
Ա. Գրամշիին և մյուսներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կիմանա նորագույն ժամանակների հիմնական քաղաքական ուսմունքները,
5. կկարողանա համեմատական վերլուծություն կատարել տարբեր ուղղությունների քաղաքական ուսմունքների միջև,
6. կհասկանա և կպատկերացնի հիմնական տեսական մեթոդների օգտագործման նրբությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում» առարկան: Թեմա 2` Նորագույն ժամանակների քաղաքական ուսմունքների ակունքները: Թեմա 3` Նորագույն ժամանակների քաղաքական ուսմունքների տեսության հիմնավորման խնդիրները: Թեմա 4` Նորմատիվային քաղաքական տեսությունները: Թեմա 5` Լիբերտարիզմ և կոմունիտարիզմ: Թեմա 6` Պահպանողական քաղաքական տեսությունները: Թեմա 7` Կ. Մարքսը և քաղաքական տեսությունը: Թեմա 8` Նեոմարքսիզմ: Թեմա 9` Անարխիզմ: Թեմա 10` Ստրուկտուրալիզմ և հետստրուկտուրալիզմ: Թեմա 11` Մոդեռնիզմ և հետմոդեռնիզմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելգույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/B27. Քաղաքական իշխանություն, քաղաքական էլիտա և լիդերություն (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տեղեկացնել կրատալոգիայի`
իշխանագիտության ձևավորման ժամանակակից տեսական մեկնաբանություն-
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ներին, իշխանության, քաղաքական իշխանության, անհատական և կոլեկտիվ իշխանության, ինչպես նաև այլ կարևոր հիմնահարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գիտելիքներ քաղաքական իշխանության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի վերաբերյալ,
2. կհասկանա քաղաքական իշխանության լեգիտիմությունը,
3. կկարողանա անհրաժեշտ գիտելիքներ ձեռք բերել նրանց ընդհանուր և առանձնահատուկ գծերի, լեգիտիմության ավանդական և ժամանակակից
տեսությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական իշխանության ծագումը, էությունը և սոցիալական
իմաստը: Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության կառուցվածքը, տեսակները: Թեմա 3՝ Քաղաքական իշխանության ռեսուրսները, աղբյուրները: Թեմա 4՝ Քաղաքական իշխանության լեգալությունը և լեգիտիմությունը, մեխանիզմը: Թեմա 5՝
Քաղաքական իշխանության իրականացման մեխանիզմը, սկզբունքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգումները իրականացվում են տեստային
համակարգով: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 18
տեստային հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. 18 տեստային հարցի գրավոր պատասխան:
Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. 18 տեստային հարցի գրավոր պատասխան:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1202/B28. Հայ քաղաքական մտքի պատմություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայ քաղաքական
մտածողության առանձնահատկություններին, նրա զարգացման փուլերին: ՈՒսանողների մոտ ձևավորել նոր և նորագույն շրջանի հայ քաղաքական կյանքի
կարևորագույն իրադարձությունների ընկալման ու բացատրման կարողություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ քաղաքական մտքի նոր և նորագույն շրջանի պատմության
առարկայական տիրույթի ու մեթոդների մասին,
2. կհասկանա համապատասխան գիտելիքներ հայ քաղաքական մտքի նոր
և նորագույն շրջանի պատմության տեսական և կիրառական նշանակության հիմնահարցերի մասին,
3. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերում:
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4.

կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար
ունակություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայ քաղաքական միտքը 18-րդ դարում (դարաշրջանի քաղաքական բնութագիրը): Թեմա 2՝ Հայաստանի ազատագրության` Իսրայել Օրու և Հովսեփ Էմինի ծրագրերը: Թեմա 3՝ Մովսես Բաղրամյանի քաղաքական հայացքները: Թեմա 4՝ Շահամիր Շահամիրյանի իրավաքաղաքական հայացքները: Թեմա 5՝ Հայ քաղաքական միտքը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին (դարաշրջանի
ընդհանուր բնութագիրը): Թեմա 6՝ Հայ հասարակական-քաղաքական հոսանքների քաղաքական հայացքները: Թեմա 7` Հայ քաղաքական կուսակցությունների քաղաքական հայացքները: Թեմա 8` Հայ քաղաքական միտքը 20-րդ դարում
(դարաշրջանի ընդհանուր բնութագիրը): Թեմա 9` Պետական շինարարություն:
Թեմա 10` Քաղաքական հայագիտություն: Թեմա 11` Հայ քաղաքագիտական
մտքի սկզբնավորումը: Թեմա 12` Հայ քաղաքագիտական մտքի զարգացման միտումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/B29. Քաղաքական սոցիոլոգիա (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ տեսական գիտելիքներ
քաղաքական սոցիոլոգիայի առարկայական տիրույթում գտնվող հիմնահարցերի
վերաբերյալ, նրանց մոտ զարգացնել գործնական հմտություններ քաղաքական
գործընթացների վերլուծության և պլանավորման ոլորտում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական սոցիոլոգիայի առարկայական տիրույթի մասին,
2. կհասկանա քաղաքական սոցիոլոգիայի կիրառական նշանակության ու
հնարավորությունների, մեթոդաբանության մասին,
3. կկարողանա տիրապետել քաղաքական սոցիոլոգիայի մեթոդների կիրառմամբ վերլուծությությունները և քաղաքական գործողությունների
պլանավորման համար անհրաժեշտ գործնական հմտությունները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Քաղաքական սոցիոլոգիայի էությունը: Թեմա 2՝ Սոցիալականը
որպես քաղաքական սոցիոլոգիայի կատեգորիա: Թեմա 3՝ Սոցիալական կառուցվածք: Թեմա 4՝ Սոցիալական անհավասարության դասական և ժամանակակից մոտեցումները: Թեմա 5՝ Սոցիալական շարժունություն և վերարտադրություն: Թեմա 6՝ Իշխանությունը որպես սոցիոլոգիական երևույթ: Թեմա 7՝
Քաղաքականություն, տնտեսություն, մշակույթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/B30. Քաղաքական կուսակցություններ և ճնշման խմբեր (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքական կուսակցությունների ձևավորման գործընթացին, կուսակցությունների տիպավորմանն ու գործառույթներին, ինչպես նաև կուսակցական համակարգի վերլուծության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա համապատասխան գիտելիքներ կուսակցությունների ձևավորման ու զարգացման էտապների մասին,
2. որոշակի պատկերացում կկազմի քաղաքական կուսակցությունների դերի ու նշանակության մասին իշխանության օրենսդիր ու գործադիր մարմիններում,
3. կունենա որոշակի պատկերացում, թե ինչպիսին է քաղաքական կուսակցությունների փոխհարաբերությունները քաղաքական համակարգի
մյուս ինստիտուտների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական կուսակցությունների ձևավորման պատմությունը
և հիմնական էտապները: Թեմա 2՝ Քաղաքական կուսակցությունների ժամանակակից սահմանումներն ու մեկնաբանությունները։ Թեմա 3՝ Քաղաքական
կուսակցությունների տիպաբանությունն ու գործառույթները: Թեմա 4՝ Կուսակցական համակարգեր: Թեմա 5՝ Քաղաքական կուսակցությունների ինստիտուցիոնալացման հիմնական էտապները: Թեմա 6՝ Քաղաքական կուսակցությունների իրավունքներն ու պարտականությունները և դրանց իրավական կարգավորումը: Թեմա 7՝ Քաղաքական կուսակցությունները և ԶԼՄ-ները:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202 /B31. Քաղաքական հոգեբանություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասըթացի նպատակն է ուսանողին պատկերացում տալ քաղաքական
հոգեբանություն առարկայի, խնդիրների, նպատակների և ուսւոմնասիրման օբյեկտների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
Քաղաքական հոգեբանության ուսումնասիրության գլխավոր առարկան
քաղաքականության սուբյեկտիվ չափումն է, որը վերաբերվում է մարդկային
գործոնի դերին և տեղին քաղաքական կյանքում։ ՈՒսումնասիրվում են ճանաչողական, զգացմունքային և վարքագծային մեխանիզմներ՝ անհատական, խմբային
և ազգային մակարդակներում։ Հատուկ ուշադրության է արժանանում զանգվածային և էլիտար քաղաքական վարքը։ Դասընթացի ավարտին ուսանողը պատկերացում կունենա քաղաքական հոգեբանության հիմնական տեսությունների և
դպրոցների մասին, կտիրապետի քաղաքական գործչի, անհատի և անձի հոգեբանական կերտվածքի վրա ներազդող քաղաքական գործոնների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Քաղաքական հոգեբանության արդի
տեսությունները: Թեմա 3` Քաղաքական լիդերի հոգեբանական կերպարը: Թեմա 4` Քաղաքական լիդերի անձի ձևավորման առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Քաղաքական ընտրանու հոգեբանական առանձնահատկությունները դեմոկրատական տոտոլիտար և ավտորիտար ռեժիմներում: Թեմա 6` Քաղաքական լիդերի անձի ձևավորման հոգեբանական և սոցիոլոգիական գործոնները:
Թեմա 7` Քաղաքական սոցիալականացումը անձի հոգեբանական կերտվածքի
ձավորման գործընթացում: Թեմա 8` Քաղաքական լիդերի անձի ձևավորման
դինամիկան:
Քննությունների անցկացման ձևը 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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/B32. Քաղաքական գաղափարախոսություններ (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքական
գաղափարախոսությունների ծագման ու ձևավորման խնդիրներին, նրանց հիմնական ուղղություններին ու տարատեսակներին, տալ գաղափարախոսական
գիտակցության արժեքային մեկնաբանությունը, ուսանողների մոտ ձևավորել
քաղաքական իրականության գաղափարական մեկնաբանման կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական գաղափարախոսությունների տեսական և կիրառական հիմնահարցերի մասին,
2. կհասկանա քաղաքական գաղափարախոսության ընդգրկումների ու ոլորտների մասին,
3. կկարողանա տիրապետել գաղափարախոսությունների վերլուծություն
կատարելու բավարար հնարավորություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գաղափարախոսության տեսության հիմունքները: Թեմա 2՝
Գաղափարախոսությունը որպես քաղաքական գիտակցության կառուցվածքի
բաղկացուցիչ մաս: Թեմա 3՝ Գաղափարախոսություն և քաղաքականություն:
Թեմա 4՝ Լիբերալիզմ: Թեմա 5՝ Կոնսերվատիզմ: Թեմա 6՝ Սոցիալիզմ: Թեմա 7`
Ֆաշիզմ: Թեմա 8` Ազգային գաղափարախոսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը 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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/B33. Սահմանադրական իրավունք (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
ՈՒսանողությանը մատուցել համապարփակ գիտելիքներ ՀՀ իրավունքի
համակարգի միջուկը հանդիսացող ՀՀ Սահմանադրության, սահմանադրական
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կարգի հիմունքների, մարդու իրավունքների և ազատությունների, ՀՀ քաղաքական համակարգի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Սահմանադրական իրավունքի, ՀՀ քաղաքական համակարգի,
դրա տարրերի և քաղաքացիության ինստիտուտի մասին,
2. կհասկանա անձի իրավական կարգավիճակը,
3. կկարողանա ստանալ անհրաժեշտ գիտելիքներ սահմանադրական կարգի հիմունքների, մարդու իրավունքների, ազատությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սահմանադրական իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ: Թեմա
2՝ Սահմանադրության տեսական հիմունքները: Թեմա 3՝ ՀՀ սահմանադրական
կարգը: Թեմա 4՝ Պետական իշխանության կազմակերպման հիմուքները: Թեմա
5՝ ՀՀ քաղաքական համակարգը: Թեմա 6՝ Անձի իրավական կարգավիճակի հիմուքները: Թեմա 7՝ ՀՀ քաղաքացիությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1202/B 34. Քաղաքական մշակույթ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել
<<Քաղաքական
մշակույթ>>
հասկացության
էության,
հիմնական
դպրոցմերի,
տիպաբանությունների ձևավորման հետ, ուշադրություն դարձնել քաղաքական
մշակույթի վրա ազդող կարևորագույն գործոններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա
Քաղաքական մշակույթի
հիմնական դպրոցների
և
տիպաբանությունների մասին, տեսական և կիրառական քաղաքական
մշակույթի վերաբերյալ,
2. կհասկանա և պատկերացում կկազմի Քաղաքական մշակույթի վրա
ազդող գործոնների վերաբերյալ,
3. կկարողանա ստեղծել կապ քաղաքական մշակույթի և հոգեբանության
միջև:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ <<Քաղաքական մշակույթ>> առարկան: Քաղաքագիտության
մշակութային ուղղության զարգացման հիմնական փուլերը:
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Թեմա 2՝ <<Քաղաքական մշակույթ>> հասկացությունը: Քաղաքական մշակույթի
տիպաբաությունները: Թեմա 3՝ <Քաղաքական մշակույթի վրա ազդող
գործոնները: Թեմա 4՝ Քաղաքական մշակույթ և հոգեվանություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը 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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/B35. Դեմոկրատիայի տեսություն և արդիականություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դեմոկրատիայի
ժամանակակից դրույթներին, զանազան քաղաքագիտական դպրոցների և ուղղությունների, ինչպես նաև ժողովրդավարությունը սահմանող ցուցանիշների
հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դեմոկրատիայի գոյության համար անհրաժեշտ պայմանները
նրա տարբեր մոդուլներն և դրույթները,
2. կհասկանա դեմոկրատիայի բովանդակությունը արտացոլող հասկացությունների և դրանց տարբեր մեկնաբանությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ինչն է դեմոկրատիա և ինչը դեմոկրատիա չէ: Թեմա 2՝ Դեմոկրատիայի` ծագումնաբանությունը և տիպաբանությունը: Թեմա 3՝ Ժամանակակից դեմոկրատիան քաղաքական տեսության և քաղաքական պրակտիկայի մեջ:
Թեմա 4՝ Ժամանակակից դեմոկրատիայի դրույթները և տեսությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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1204/B36. Ժամանակակից միջազգային հարաբերություններ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
ՈՒսանողներին կայուն գիտելիքներ տալ միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության նորագույն պատմության կարևորագույն իրադարձությունների, Յալթա-Պոտսդամյան համակարգի, միջազգային կարևոր համաժողովների և 20-րդ դարի վերջին տեղի ունեցած աշխարհակարգի փոփոխությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտուիթյան պատմությանը,
2. կհասկանա հետպատերազմյան միջազգային հարաբերությունների համակարգի առանձնահատկությունների և զարգացման հիմնական միտումների մասին,
3. կկարողանա ձեռք բերել միջազգային քաղաքական իրադարձու-թյունների մեկնաբանման վերլուծական հմտություններ և կարողություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Միջազգային հարաբերությունների Յալթա-պոտսդամյան համակարգը: Թեմա 2՝ Սառը պատերազմը: Թեմա 3՝ Գերմանական հարցը: Թեմա
4՝ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական ռազմավարությունը: Թեմա 5՝ Սառը պատերազմը Ասիայում: Թեմա 6՝ Միջազգային հարաբերությունները 70-80-ական թթ.:
Թեմա 7՝ Արդի միջազգային կազմակերպություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/B37. Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ,առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համալիր
գիտելիքներ եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների էության, զարգացման
փուլերի, դժվարությունների ու խնդիրների մասին
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. Կհասկանա
եվրասիականության
գաղափարախոսության
հիմնական դրույթները,
2. կիմանա
եվրասիական
ինտեգրացիոն
գործընթացների
պատմությունը,
3. կկարողանա
կատարել
եվրոպական
և
եվրասիական
ինտեգրացիոն գործընթացների համեմատական վերլուծություն
4. կհասկանա և կպատկերացնի եվրասիական ինտեգրացիայի
առավելություններն ու նրա իրականացման գործընթացին
ուղեկցող մարտահրավերները:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1՝
Ինտեգրացիոն
գործընթացների
ակտիվացումը
հետխորհրդային տարածքում, Թեմա 2՝
Եվրասիական տնտեսական
ընկերակցության ստեղծումը (ԵՎՐԱԶԵՍ), Թեմա 3՝ Մաքսային միության
ձևավորման գործընթացը, Թեմա 4՝ Միասնական տնտեսական տարածության
ձևավորումը, Թեմա 5՝ ԵՏՄ-ի ստեղծումը, Թեմա 6՝ ԵՏՄ-ին Հայաստանի
մասնակցության գործընթացը, Թեմա 7 Ռուսաստանի դիրքորոշումը
հարավկովկասյան ինտեգրացիոն գործընթացների նկատմամբ, Թեմա 7` ԵՄԵՏՄ մրցակցությունը, ուկրաինական ճգնաժամը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1204/B38. Արևմտյան ժողովրդավարությունների քաղաքական համակարգերի
համեմատական վերլուծություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դիտարկել արևմտյան ժողովրդավարությունների քաղաքական համակարգերի վերլուծությունը, դրա սոցիալական, մշակութային, տնտեսական ենթակառուցվածքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքական համակարգի կառուցվածքի ենթակառույցների և դրա կարևորության և նշանակության
վերաբերյալ,
2. կկարողանա պատկերացում կազմել ԱՄՆ-ի ԵՎրոպական զարգացած
երկրների քաղաքական համակարգերի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի առանձնահատկութ-յունները: Թեմա 2՝ Ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի կառուցվածքը: Թեմա 3՝ Եվրոպական միության անդամ երկրների քաղաքական
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համակարգերը: Թեմա 4՝ Արևմտյան ժողովրդավարության համակարգերի ազդեցությունը նոր ժողովրդավարությունների ձևավորման և կայացման վրա: Թեմա 5` Արևմտյան ժողովրդավարությունների քաղաքական համակարգերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1201/B39. Աշխարհաքաղաքականություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջազգային հարաբերությունների տեսական ու գործնական խնդիրներին, միջազգային կյանքի
հիմնական գործընթացներին ու օրինաչափություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դասական աշխարհաքաղաքականության հիմնական ուղղությունների մասին,
2. կհասկանա նոր աշխարհակարգի էությունը, միաբևեռ աշխարհում ազգային անվտանգության հիմնահարցերը և հակամարտությունները,
3. կկարողանա վերլուծել ՀՀ հարակից շրջաններում ԱՄՆ-ի և տարածքային մի շարք գերտերությունների վարած քաղաքա-կանությունը, իմաստավորել Հարավային Կովկասի երեք հանրա-պետությունների արտաքին քաղաքականության առաջնայնու-թյունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Աշխարհաքաղաքականության առարկան, օբյեկտը, մեթոդներն
ու գործառույթները: Թեմա 2՝ Դասական աշխարհաքաղաքականության հիմնական սկզբունքներն ու գաղափարները: Թեմա 3՝ 20-րդ դ. 2-րդ կեսի աշխարհաքաղաքականության հիմնական դպրոցներն ու ուղղությունները: Թեմա 4՝
Ժամանակակից աշխարհի աշխարհաքաղաքական կառուցվածքները: Թեմա 5՝
Աշխարհի գլոբալացումը: Թեմա 6՝ Ազգային անվտանգության հիմնահարցերը:
Թեմա 7՝ ՀՀ հարակից շրջանների աշխարհաքաղաքական հիմնահարցերը:
Քննությունների անցկացման ձևը 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 քննություն
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:
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1204/B40. Քաղաքական գործընթացներ, քաղաքական որոշումների ընդունման
տեխնոլոգիաներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ քաղաքական գործընթացների տեսակների, առանձնահատկությունների, իրականացման եղանակների մասին, ինչպես նաև պատկերացումներ և հմտություններ
քաղաքական որոշումների ընդունման տեխնոլոգիաների, մեխանիզմների, տարբեր սոցիալ-քաղաքական պայմաններում ընդունվող քաղաքական որոշումների
մատուցման, հիմնավորման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի քաղաքական գործընթացների տեսակները, իրականացման մեխանիզմները, սուբյեկտների առանձնա-հատկությունները,
2. կհասկանա քաղաքական որոշումների ընդունման մեխանիզմները և ձևերը տարբեր իրավիճակներում,
3. կկարողանա վերլուծել և կիրառել քաղաքական տարբեր գործընթացներում որոշումների ընդունման ռազմավարությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքական գործընթացների սահմանումները, ձևերը, տեսակները: Թեմա 2` Քաղաքական որոշումների ընդունման նկատմամբ միջառարկայական մոտեցումներ: Թեմա 3` Քաղաքական որոշումների ընդունման
փուլերը: Անհատական և խմբային որոշումների ընդունման առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Քաղաքական որոշումների ընդունման մոդելները: Թեմա 5`
Քաղաքական որոշումների ընդունման մեթոդները. ռացիոնալ-ունիվերսալ մեթոդ, ուղեկցող սահմանափակ համեմատությունների մեթոդ, համակցված սկանավորման մեթոդ: Թեմա 6` Քաղաքական որոշումների հիմնավորում: Թեմա 7`
Պրեզիդենտական որոշումների կայացման առանձնահատկությունները: Պրեզիդենտական որոշումների կայացման մոդելները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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1204/B41. Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ընտրությունների
և ընտրական համակարգերի, ինչպես նաև ընտրական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, ընտրական գործընթացների հետ
կապված բոլոր առանձնահատկություններին և տեխնոլոգիաներին::
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համապատասխան գիտելիքներ ընտրական համակարգերի և տեխնոլոգիաների հիմնահարցերի մասին,
2. կհասկանա ընտրությունների առարկայական տիրույթի ու կազմակերպման մեթոդաբանության մասին,
3. կկարողանա ընտրական գործընթացների մասին քաղաքագիտական
վերլուծություններ կատարել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ընտրությունների դերը ժողովրդավարական քաղաքական համակարգում: Թեմա 2՝ Ընտրական իրավունք: Թեմա 3՝ Ընտրական համակարգեր: Թեմա 4՝ Ընտրական գործընթաց: Թեմա 5՝ Ընտրարշավ: Թեմա 6՝ Ընտրական տեխնոլոգիաներ, ռազմավարություն և մարտավարություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1204/B42. Համեմատական քաղաքագիտություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել համեմատական
քաղաքագիտության կիրառական և մեթոդաբանական առանձնահատկություններին, ձևավորել հրատապ քաղաքական գործընթացների ուսումնասիրություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համեմատական քաղաքագիտության հիմնական գիտելիքներ
դասընթացի մասին,
2. կհասկանա և պատկերացում կկազմի համեմատական վերլուծություններ կատարելու մասին,
3. կկարողանա պատկերացում կազմել արտասահմանյան երկրների քաղաքական համակարգերի և արդիական զարգացումների մասին,
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4.

կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Համեմատական քաղաքագիտության զարգացման հիմնական
փուլերը։ Թեմա 2՝ Համեմատական քաղաքագիտության մեթոդաբանական ակզբունքները։ Թեմա 3՝ Համեմատական քաղաքագիտության էմպիրիկ չափումները
և ժողովրդավարության մոդելները։ Թեմա 4՝ Քաղաքականություն արտերկրում`
ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Ռուսաստան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 20 տեստային
հարց, յուրաքանչյուրը` առավելագույնը 0,2 միավոր: Միավորների քայլը 0,2 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/B43. Քաղաքական բանավեճ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
ՈՒսանողի մոտ ձևավորել համակարգված գիտելիքներ հասարակականքաղաքական երկխոսությունների, բանավեճի տեսական, կիրառական, ինստիտուցիանալ առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Մշակել արդյունավետ
հաղորդակցվելու, տարածություններ առաջ բերող տարբեր հարցերի շուրջ կառուցողական բանակցություններ վարելու հմտություններ: Նպաստել հաղորդակցման մշակույթի զարգացմանը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համակարգված գիտելիքներ բանավեճի տեսական- մեթոդաբանական և գարծնական-կիրառական առանձնահատկու-թյունների վերաբերյալ,
2. կհասկանա դրսևորել մտավոր հաղորդակցման ու փաստարկման, հասարակական-քաղաքական թեմաներով բանավեճ վարելու բարձր կուլտուրա և գործնական հմտություններ,
3. կկարողանա վերլուծել և գնահատել տեղեկատվական հասարակական
հոսքերը, հասարակակա-քաղաքական կյանքում տեղի ունեցող բանավեճերի արդյունավետության աստիճանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական բանավեճի տեսության հարցերը հին, միջին և նոր
դարերում: Թեմա 2՝ Վեճի տեսության հարցերը մեր օրերում: Թեմա 3՝ Վեճը որպես մտավոր հաղորդակցման եղանակ: Թեմա 4՝ Համաձայնողական տեխնոլո-
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գիաներ: Թեմա 5՝ Վիճաբանության իմացաբանական նշանակությունը: Թեմա
6` Վիճաբանության մեթոդաբանական տեսությունները: Թեմա 7՝ Հնարքները
վեճի ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1204/B44. Համաշխարհային քաղաքականություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողնեորին ծանոթացնել ժամանակակից համաշխարհային քաղաքականության օրինաչափություններին, միջազգային հարաբերությունների ընթացքին ու նոր աշխարհակարգին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի համաշխարհային քաղաքականության և նորագույն միջազգային հարաբերությունների համակարգի մասին
կայուն գիտելիքներ,
2. կունենա կիրառական հմտություններ համաշխարհային քաղաքականության, տնտեսական, ռազմական գործոնների վերլուծության և անվտանգության խնդիրների պարզաբանման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համաշխարհային քաղաքականության բնույթն ու օրինաչափությունները: Թեմա 2` Միջազգային հարաբերությունների նոր համակարգի
ձևավորումը: Թեմա 3` Տնտեսական անվտանգության խնդիրը համաշխարհային
քաղաքականության մեջ: Թեմա 4՝ Ռազմական գործոնը: Թեմա 5` Հյուսիս-հարավ հարաբերությունները: Թեմա 6՝ Համաշխարհային հիմնախնդիրներ: Թեմա
7` ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական ռազմավարությունը: Թեմա 8` Եվրոպան համաշխարհային քաղաքականության մեջ: Թեմա 9`Համաշխարհային քաղաքական գործընթացները Ասիական տարածաշրջաններում: Թեմա 10 ` Լատինական
Ամերիկան և Աֆրիկան ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/B45. Քաղաքական կանխատեսում 5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության բնագավառներից մեկի` քաղաքական կանխատեսումների օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ նախադրյալների և ճանաչողության մասին, քաղաքական կանխատեսման` որպես գիտության արդիականության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական կանխատեսման մեթոդաբանության հիմնահարցերի վերաբերյալ գիտելիքներ,
2. կհասկանա Հայաստանում քաղաքական կանխատեսման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների հիմնահարցերի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական կանխատեսումների հասկացության իմաստն ու
բովանդակությունը: Թեմա 2՝ Քաղաքական կանխատեսումների մեթոդաբանությունը: Թեմա 3՝
Քաղաքական կանխատեսումների տեխնոլոգիական
առանձնահատկությունները: Թեմա 4՝ Քաղաքական կանխատեսումների դերն
ուն նշանակությունը ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1204/B46. Քաղաքական իմիջ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում,
թե տարբեր քաղաքական համակարգերում քաղաքական գործչի իմիջի ձևավորման ինչ առանձնահատկություններ գոյություն ունեն: Ստեղծել պատկերացում,
թե ինչ տեղ է զբաղեցնում քաղաքական իմիջը քաղաքական խորհրդատվության
համակարգում: Ձևավորել պատկերացում հաղորդակցության տարածության
կազմակերպման և վերահսկման նշանակության մասին, ինչպես նաև տալ տեսական և կիրառական գիտելիքներ քաղաքական իմիջի ձևավորման վերաբերյալ։
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարբեր քաղաքական համակարգերում քաղաքական իմիջի
ձևավորման առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա և ձեռք կբերի գիտելիքներ հաղորդակցության տարածության
կազմակերպման վերաբերյալ,
3. կկարողանա ձևավորել քաղաքական գործչի իմիջը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Իմիջի ձևավորման առանձնահատկությունները: Իմիջի տեղը
քաղաքական խորհրդատվության մեջ: Թեմա 2՝ Իմիջ ձևավորելու միջոցները`
դիրքավորում, զգացմունքայնություն, մանիպուլիացիա, դիստանցավորում: Թեմա 3՝ Հաղորդակցության տարածության կազմակերպման 5 ձևերը: Թեմա 4՝
Քաղաքական գործչի արտաքին տեսքի ձևավորման նշանակությունը: Թեմա 5՝
Կինետիկ իմիջի ձևավորումը քաղաքական գործչի գործունեության արդյունավետության տեսակետից: Թեմա 6՝ Վերբալ իմիջի դրսևորումը քաղաքական գործչի
գործունեության մեջ: Թեմա 7՝ Միջավայրային և առարկայացված իմիջի ձևավորման նշանակությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/B47. Քաղաքացիական հասարակություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հասարակության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի համեմատական վերլուծությունները: Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվում են ԱՄՆ-ում,
Արևմտյան ԵՎրոպայում, Արևելյան Եվրոպայում ու ետխորհրդային երկրներում
քաղաքացիական հասարակության համակարգի կայացման օրինաչափությունները, ինչպես նաև` ինստիտուցիոնալ, արժեքային, մշակութային ենթահամակարգերի կառուցվածքային-գործառնական ընդհանրություններն ու առանձնահատկլությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքացիական հասարակության դասական և ժամանակակից տեսությունների հիմնահարցերի վերաբերյալ գիտելիքներ,
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2.

կհասկանա Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կայացման նախադրյալների հիմնահարցերի վերաբերյալ գիտելիքներ,
3. կկարողանա քաղաքացիական հասարակության կայացման տարածաշրջանային և ցիվիլիարխիկ սոցիալ-քաղաքական գործընթացների
մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքացիական հասարակության ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 2՝ Քաղաքացիական հասարակության հիմնահարցերը քաղաքական
մտքի պատմության մեջ: Թեմա 3՝ Քաղաքացիական հասարակության կառուցվածքն ու գործառույթները: Թեմա 4՝ Պետության և քաղաքացիական հասարակության փոխհարաբերությունները: Թեմա 5՝ Մարդը և քաղաքացիական հասարակությունը։ Թեմա 6՝ Հասարակական միավորումները և քաղաքացիական հասարակությունը։ Թեմա 7` ԶԼՄ-ը և քաղաքացիական հասաակությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/B48. Քաղաքական կոնֆլիկտաբանություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքական
կոնֆլիկտների էության, տեսության զարգացման, ժամանակակից կոնցեպցիաների հետ, ինչպես նաև կոնֆլիկտի զարգացման փուլերի, դասակարգումների
հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական կոնֆլիկտների կոնցեպցիայի ձևավորման, կոնֆլիկտի կառուցվածքային տարրերի վերաբերյալ գիտելիքներ,
2. կհասկանա քաղաքական կոնֆլիկտների զարգացման փուլերի վերաբերյալ հիմնավոր գիտելիքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կոնֆլիկտի կոնցեպցիան: Թեմա 2՝ Կոնֆլիկտների տիպաբանությունը: Թեմա 3՝ Կոնֆլիկտների կանխումը: Թեմա 4՝ Բանակցային գործընթաց:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/B49. Քաղաքական սոցիալիզացիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքական սոցիալիզացիայի տեսությունների, փուլերի, գործակալների, մակարդակների և
ինստիտուտների հետ, ինչպես նաև քաղաքական մասնակցության ձևերի,
դրսևորումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքական սոցիալիզացիայի և քաղաքական մասնակցության երևույթների մասին,
2. կհասկանա թե իրենից ինչ են ներկայացնում այս տեսությունները,
նրանց կատեգորիալ ապարատը,
3. կհասկանա վերլուծություններ կատարելու բավարար ունակություններ,
4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական սոցիալականացում հասկացությունը և դրա էությունը: Թեմա 2՝ Քաղաքական մասնակցությունը որպես քաղաքական սոցիալականացման անհրաժեշտ պայման: Թեմա 3՝ Քաղաքական սոցիալականացման
առանձնահատկությունները: Թեմա 4՝ Քաղաքական մասնակցության մեխանիզմը։ Թեմա 5՝ Ընտրական մասնակցությունը որպես քաղաքական մասնակցության զանգվածային ձև։ Թեմա 6՝ Քաղաքական մասնակցության կարգավորման
ձևերը և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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1603/B50.Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն-1) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներմուծել մասնագիտական բառապաշար և ձևավորել մասնագիտական տեքստերի ընկալման ունակություններ և հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային հարաբերությունների ոլորտին առնչվող առավել
գործածական եզրույթներ և բառակապակցություններ,
2. կհասկանա լսված մասնագիտական նյութի հիմնական բովանդակությունը,
3. կկարողանա կարդալ, հասկանալ և թարգմանել մասնագիտական պարզ
տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար. վերարտադրողական և ընկալողական մասնագիտական բառապաշար, միջազգային եզրույթներ: Թեմա 2` Քաղաքագիտական
տեքստերին բնորոշ կայուն կապակցություններ: Թեմա 3` Առաջարկվող թեմաներ. ժամանակակից աշխարհի վարչակարգերը, քաղաքական գաղափարախոսություններ, ժողովրդավարություն, նոր աշխարհակարգ և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1608/B50.Մասնագիտական թարգմանություն (ֆրանսերեն-1) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողների մոտ ձևավորել հաղորդակցության համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ, ուղղախոսական-ուղղագրական հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու և ազատ հաղորդակցվելու կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճիշտ արտաբերել ֆրանսերենի հնչյունները, ընդհանուր
պատկերացում կունենա ֆրանսերենի ուղղախոսական նորմերի մասին,
2. կկարողանա ազատորեն հաղորդակցվել ֆրանսերենով, ընթերցել ադապտացված տեքստեր,
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3.

կկարողանա ինքնուրույն կերպով կատարել տեքստի ձևաբանական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆրանսերենի հնչյունական համակարգը: Ուղղախոսական-ուղղագրական առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Ֆրանսերենի քերականության ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական առանձնահատկությունները: Թեմա 3`
Հոդ և հոդառություն: Հոդերի տեսակները և դրանց գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Գոյականի քերականական կարգերի ընդհանուր
բնութագիրը: Սեռ, թիվ, հոդ: Թեմա 5` Ածականի տեսակները: Համեմատության
աստիճանների կազմության առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Դերանունների հիմնական տեսակները և դրանց քերականական կարգերի ընդհանուր
բնութագիրը: Թեմա 7` Թվականներ: Թվականների քերականական կարգերը:
Թեմա 8` Բայ: Ընդհանուր բնութագիրը և բայերի դասակարգման սկզբունքները:
Թեմա 9` Մակբայների տեսակները և քերականական կարգերը: Թեմա 10` Նախադասություն: Նախադասության տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1604/B50. Մասնագիտական թարգմանություն (գերմաներեն-1) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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 առանձնահատկությունները,
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,
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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»:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1603/B51. Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն-2) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք`````````````````````
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական բառապաշարի իմացությունը և զարգացնել մասնագիտական թեմաներով խոսքը ընկալելու և խոսք կազմելու ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կարճ շարադրել լսված մասնագիտական պարզ նյութը բանավոր և գրավոր,
2. կհասկանա մասնագիտական թեմաների շուրջ զրուցելու և բանավիճելու հմտությունների մասին,
3. կկարողանա օգտվել լրատվական և մասնագիտական ոչ բարդ աղբյուրներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ` Բառապաշար. մասնագիտական եզրույթների թեմատիկ խմբեր և
կապակցելիություն. Թեմա 2 ` Քերականություն. քաղաքագիտական տեքստի քերականաոճական առանձնահատկությունները. Թեմա 3` Առաջարկվող թեմաներ. քաղաքական մշակույթ և լեգիտիմություն, ընտրություններ, կուսակցությունների դերը հասարակության մեջ, պետական կառավարման համակարգեր և
այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1604/B51. Մասնագիտական թարգմանություն (գերմաներեն-2) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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. կվարի 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:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1608/B51. Մասնագիտական թարգմանություն (ֆրանսերեն-2) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել առաջին կիսամյակում ստացած
գիտելիքները, հարստացնել ուսանողի բառապաշարը և զարգացնել նրա ուղղախոսական ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ամբողջական պատկերացում կունենա ֆրանսերենի հնչյունաբանության, ուղղախասական-ուղղագրական նորմերի, հիմնական քերականական կառուցվածքի մասին,
2. կկարողանա ազատորեն հաղորդակցվել ֆրանսերենով, ընթերցել միջին
բարդության տեքստեր,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով կատարել տեքստի շարահյուսական
վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ածականի տեսակները: Համեմատության աստիճանների կազմության առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Դերանունների հիմնական տեսակները և դրանց քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 3`
Թվականներ: Թվականների քերականական կարգերը: Թեմա 4` Բայ: Ընդհանուր
բնութագիրը և բայերի դասակարգման սկզբունքները: Թեմա 5` Մակբայների տեսակները և քերականական կարգերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1603/B52. Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն-3) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է նոր, առավել հագեցած բառապաշարի և գիտելիքների
ներմուծում` զուգահեռաբար խորացնելով ուսանողների լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա լիակատար կերպով հասկանալ և ամբողջապես ըմբռնել
լսված նյութի հիմնական բովանդակությունը,
2. կտիրապետի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններին,
3. կհարստացնի մասնագիտական բառապաշարը և կխորացնի մասնագիտական տեքստեր թարգմանելու կարողությունները,
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4.

կունենա հանրամշակութային գիտելիքներ Հայաստանի և անգլախոս
երկրների կրթության, մշակույթի, գիտության, քաղաքականության,
պատմության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ) ` հոմանիշներ , հականիշներ, նոր բառակապակցություններ: Թեմա 2` Քերականություն. բայի անդեմ ձևեր, մոդալ բայերի երանգավորված իմաստները և դրանց կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում, բայի կրավորական սեռը: Թեմա 3` գործարար նամակագրություն` համառոտագրություն, ինքնակենսագրություն (CV), դիմում:
Թեմա 4` Առաջարկվող թեմաներ` սերունդների հակասություն, հոգևոր և մշակութային արժեքներ, 21-րդ դար` նոր մարտահրավերներ, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ և նրանց դերը մեր կյանքում, հայրենիք և հայրենասիրություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1608/B52. Մասնագիտական թարգմանություն (ֆրանսերեն-3) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղորդակցվելու և գրականությունից օտվելու կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ամբողջական պատկերացում կունենա ֆրանսերենի ձևաբանության և շարահյուսության մասին,
2. կկարողանա կատարել տեքստի շարահյուսական վերլուծություն,
3. կկարողանա ընթերցել գեղարվեստական գրականություն և մասնագիտական տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆրանսերենի բառակազմությունը: Առավել գործածական նախածանցներն ու վերջածանցները: Թեմա 2` Ֆրանսերենի նախդիրների ընդհանուր
բնութագիրը: Առավել գործածական նախդիրները: Թեմա 3` Շաղկապների կարգերն ու տեսակները: Թեմա 4` Հաստատական և ժխտական մասնիկները և դրանց գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Շարահյուսություն:
Նախադասության դասակարգման սկզբունքներն ու չափանիշները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1604/B52. Մասնագիտական թարգմանություն (գերմաներեն-3) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, ուսուցանել նրանց ազատ և ճիշտ խոսել, գրել` պահպանելով գերմաներենի հնչերանգային, քերականական և ոճաբանական չափանիշները: Ուսանողներին սովորեցնել ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը,
2. կգրի փոխադրություն կամ կներկայացնի ընթերցված տեքստի համառոտ
շարադրանք,
3. կկատարի համապատասխան թարգմանություն օտար լեզվից մայրենի
լեզու և հակառակը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառի կազմը: Հասկացություն արմատական և ածանցական ձևույթների
մասին: Բառի բազմիմաստությունը: Հոմանիշ և հականիշ բառեր: Թեմա 2` Սուբյեկտային և օբյեկտային բայեր, եղանակավորող բայեր: Բայի ժամանակաձևերի
բացարձակ և հարաբերական գործածությունը: Թեմա 3` Ըղձական եղանակ: Ըղձական ներգործականի բոլոր ժամանակաձևերը և դրանց կիրառումը: Թեմա 4`
Ժխտման արտահայտման միջոցները: Ստորադաս և գլխավոր նախադասությունների կապի միջոցները, նախդրային կապ, հարաբերական միջոցներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1603/B53. Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն-4) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հագեցած մասնագիտական բառապաշարի և
գիտելիքների ներմուծում, ուսանողների լեզվական հմտությունների և հաղոր-
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դակցական կարողությունների հետագա խորացում և զարգացում` մասնավորապես մասնագիտական լեզվի շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գործածել նախորդ փուլերում յուրացրած մասնագիտական
բառապաշարը, լիակատար հասկանալ և ամբողջապես ըմբռնել տվյալ
մասնագիտական ոլորտին վերաբերվող նյութերի բովանդակությունը,
2. կզարգացնի տրված մասնագիտական թեմաների շուրջ բանավիճելու
հմտությունները,
3.կկարողանա օգտվել հրապարակախոսական, լրատվական, մասնագիտական բնագիր աղբյուրներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1: Բառապաշար ` իմաստային ծավալով համընկնող միջազգային
բառեր, բառակապակցություններ, բառերի բազմիմաստություն, բայական բառակապակցություններ: Թեմա 2` Քերականություն. բայի պայմանական, ըղձական
և հրամայական եղանակները և դրանց կիրառոմը բանավոր և գրավոր խոսքում,
ուղղակի և անուղղակի խոսք, և նրա կիրառությունները: Թեմա 3` Գործնական
գրությունների կազմում` տեղեկագիր, բացատրագիր, խնդրագիր: Թեմա 4` Առաջարկվող թեմաներ` ժողովրդավարություն և հասարակություն, Հայաստանը և
նրա զարգացման հեռանկարները, երկրագնդի ապագան, քաղաքացի և վարչակարգ, պետություն և ազգ և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1604/B53. Մասնագիտական թարգմանություն (գերմաներեն-4) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների բառապաշարային և քերականական գիտելիքները հասցնել այնպիսի մակարդակի, որ նրանք կարողանան ազատ արտահայտել իրենց մտքերը առօրյա-խոսակցական թեմաներով, ինչպես
նաև կատարեն ազատ թարգմանություններ` տարբեր ուղղություններով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա անկաշկանդ արտահայտել իր մտքերը առօրյա-խոսակցական թեմաների, ինչպես` ինքնակենսագրություն, պարապմունք, թատրոն, համերգ և այլն,
2. գրավոր աշխատանքների միջոցով կամրապնդի ինչպես քերականական,
այնպես էլ բառապաշարային գիտելիքները,
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3.

կկատարի ընթերցված տեքստի հանգամանալից վերարտադրություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցներ:
Sein + Partizip II կառույցը, նրա նշանակությունը: Թեմա 2` Haben + zu + Infinitiv,
sein + zu + Infinitiv կառույցները, նրանց նշանակությունները և գործառույթը:
Akkusativus cum infinitivo կառույցը և նրա գործածությունը: Թեմա 3` Գերմաներենի հիմնական նախդիրների գործածությունը և փոխակերպական հնարավորությունները: Թեմա 4` Ձայնարկություններ, նրանց տեսակները և գործածությունը: Շարույթային կազմություններում ձայնարկությունների իրացման հնարավորությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1608/B53. Մասնագիտական թարգմանություն (ֆրանսերեն-4) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ֆրանսերեն լեզվով
ինքնուրույն աշխատանք գրելու կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. բավարար չափով կտիրապետի ֆրանսերենի ուղղախոսության և ուղղագրության նորմերին, խոսքի մասերի կառուցվածքային և գործառական
առանձնահատկություններին,
2. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով գրել միջին բարդության մասնագիտական աշխատանք` կուրսային աշխատանք, զեկուցում, թեզիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բայի անդեմ ձևերը: Դերբայների դասակարգման սկզբունքներն ու չափանիշները: Թեմա 2` Հարակատար դերբայի գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Դարձված և դարձվածաբանություն: Թեմա 4` Շեշտ և հնչերանգ: Թեմա 5` Հարցական նախադասությունների կազմության առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1603/B54. Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն-5) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
5–րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի և գիտելիքների հետագա կատարելագործում, ուսանողների լեզվական հմտությունների և հաղորդակցական կարողությունների խորացում և ակտիվ կիրառում` մասնավորապես մասնագիտական լեզվախոսքային ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հագեցած մասնագիտական բառապաշարի,
2. կկարողանա կարդալ գեղարվեստական և մասնագիտական նյութեր առանց բառարանի,
3. կտիրապետի անգլերենից հայերեն բանավոր և գրավոր թարգմանության
հմտություններին,
4. կկարողանա ազատ օգտվել հրապարակախոսական, լրատվական,
մասնագիտական բնագիր աղբյուրներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար` հասարակական-քաղաքական, տնտեսագիտական,
լրատվական եզրույթներ, դրանց կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում: Թեմա
2` Քերականություն. անգլերեն լեզվի բրիտանական և ամերիկյան տարբերակների առանձնահատկություններն ու ընդհանրությունները: Թեմա 3` Գործնական
գրությունների կազմում` ակնարկներ` նկարագրական, վերլուծական, ամփոփագրեր, բողոք նամակներ, դիմանկար հարցազրույցներ: Թեմա 4` Առաջարկվող թեմաներ` ազգայնականության ապագան, պայքար ահաբեկչության դեմ,
ազգային հիմնահարցեր, ազատություն և հասարակություն և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1604/B54. Մասնագիտական թարգմանություն (գերմաներեն-5) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
5–րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին գրական-խոսակցական շփման բնագավառներին, ժամանակակից գերմանական մամուլի լեզվին
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և անհրաժեշտ բառագիտական, քերականական և շարահյուսական բառեզրերին
ու դրանց նշանակությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կարդալ և հասկանալ ժամանակակից գերմանական մամուլի նյութերը` վերարտադրելով դրանք մայրենի լեզվով,
2. կկատարի տարբեր կարգի քերականական փոխակերպումներ և վերաձևակերպումներ` համապատասխան նյութի հիման վրա,
3. ճշգրտորեն կկիրառի բառագիտական և քերականական բառեզրերը համապատասխան համատեքստում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներգործական և կրավորական անորոշ 2-ը, նրա կազմությունն ու
գործածությունը: Թեմա 2` Ուժեղ բայերի շարքում ձայնավորական հերթագայությունների դերը, դրանց ձևաբանական նշանակությունը: Քանակական և որակական հերթագայություններ: Թեմա 3` Գերմաներենի մասնիկների հիմնական
խմբերը և դրանց գործածությունը: Մասնիկների դերը երկխոսություններում`
ամփոփում, կրճատում և շրջում: Թեմա 4` Նախդիր ունեցող և չունեցող հոլովներ, դրանց հոմանիշությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1608/B54. Մասնագիտական թարգմանություն (ֆրանսերեն-5) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
5–րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղորդակցվելու, գեղարվեստական և մասնագիտական գրականությունից ազատորեն օգտվելու կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. բավարար պատկերացում կունենա ֆրանսերենի բառապաշարի տարբեր
շերտերի մասին,
2. կկարողանա ազատ կերպով շարադրել իր մտքերը և զրուցել հասարակական-քաղաքական և մշակութային թեմաներով,
3. կկարողանա կարդալ բնագիր տեքստեր և օտվել մասնագիտական գրականությունից:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Ֆրանսերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը: Հիմնաշերտ և փոխառություններ: Թեմա 2` Բառապաշարի հարստացման հիմնական
միջոցները: Ներքին հնարավորություններ, փոխառություն և կաղապարում: Թեմա 3` Հոմանիշություն և հականունություն: Հոմանիշության առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Համանունության դրսևորման առանձնահատկությունները:
Թեմա 5` Ֆրանսիական բառարանագրություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1603/B55. Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն-6) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
6–րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի և գիտելիքների հետագա կատարելագործում, ուսանողների լեզվական հմտությունների և
հաղորդակցական կարողությունների խորացում և ակտիվ կիրառում` մասնավորապես մասնագիտական լեզվախոսքային ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հագեցած մասնագիտական բառապաշարի,
2. կկարողանա կարծիք հայտնել, փաստարկել և հիմնավորել այն, բանավիճել , եզրահանգումներ անել և այլն,
3. կտիրապետի հայերենից անգլերեն բանավոր և գրավոր թարգմանության հմտություններին,
4. կկարողանա տարբերակել հիմնական գործառական ոճերի առանձնահատկությունները և օգտագործել դրանք գրավոր և բանավոր խոսքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար` հասարակական-քաղաքական, տնտեսագիտական, լրատվական եզրույթներ, դրանց կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում:
Թեմա 2` Զեկուցումներ և հաղորդումներ, տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված տեղեկությունների հիման վրա վերլուծություններ և եզրահանգումներ: Թեմա 3`Գործնական գրությունների կազմում` գովազդներ, հաղորդագրություններ, տեղեկատվական բնույթի նյութեր: Թեմա 4` Առաջարկվող թեմաներ` պետության մարտահրավերներ, քաղաքական մշակույթ, ֆաշիզմի ժամանակակից դրսևորումները, գլոբալիզացիայի հեռանկարները, իրավունքներ և պարտականություններ և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1604/B55. Մասնագիտական թարգմանություն (գերմաներեն-6) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
6–րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ուսանողներին գրագիտորեն
թարգմանել ցանկացած բնույթի տեքստ, պատմել տեքստի բովանդակությունը և հայտնել սեփական կարծիք` տեքստի բովանդակության վերաբերյալ: Ուսանողը
պետք է կարողանա բացահայտել նաև տեքստերի բնագրային կապերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կատարել ցանկացած բնույթի տեքստի գրագետ թարգմանություն,
2. կպատմի տեքստի բովանդակությունը և կպատասխանի դրա բովանդակության վերաբերյալ հարցերին,
3. ելնելով տեքստի բովանդակությունից` կհայտնի իր սեփական կարծիքը
ինչպես ընդհանուր բովանդակության, այնպես էլ առանձին էպիզոդների
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտահայտչական բառակազմություն և բառաբարդում: Անորոշ դերբայի և այլ խոսքի մասերի գոյականացումը: Բայական արտահայտչական բառակազմություն, դրանց տեսակները: Թեմա 2` Պատմողական ներկա, դրա ոճական
գործառույթները: Պատմողական անցյալի և խոսակցական անցյալի ոճաբանական գործառույթները: Թեմա 3` Քերականական նորմերով պայմանավորված ոճական շեղումներ, հոլովների ոճաբանական գործառույթները: Թեմա 4` Դերանվանական գործառույթը նախադասության մեջ: Կարգային հատկանիշներ և կարգային իմաստներ: Հոդատիպ դերանուններ, դրանց գործառույթը: Ձևաբանական
կառուցվածքներ, դրանց յուրահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1608/B55. Մասնագիտական թարգմանություն (ֆրանսերեն-6) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
6–րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված գիտելիքները` շեշտը դնելով մասնագիտական տեքստերի
վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. բավարար չափով կտիրապետի ֆրանսերենի լեզվաբանական տերմիններին,
2. կկարողանա գործածել ֆրանսերեն լեզվաբանական տերմինների հայերեն համարժեքները,
3. պատրաստ կլինի գրելու լեզվաբանական թեմայով ավարտական աշխատանք:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆրանսերենի լեզվաբանական տերմինաբանության ընդհանուր
բնութագիրը: Միայն ֆրանսերենին բնորոշ երևույթները նշանակող տերմիններ:
Թեմա 2` Լեզվաբանական տերմինների թարգմանության առանձնահատկությունները: Ուղղակի համարժեքներ և նկարագրական տարբերակներ: Թեմա 3`
Միայն հայերենին բնորոշ երևույթները նշանակող տերմինների ֆրանսերեն
թարգմանության առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Լեզվաբանական տեքստի վերլուծություն և համառոտ վերաշարադրանք:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1603/B56. Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն-7) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
7 –րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է անգլերենին տիրապետելու կարողությունների
և հմտությունների հետագա զարգացումը և խորացումը լեզվական գործունեության բոլոր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հարուստ մասնագիտական բառապաշարի,
2. կկարողանա անգլերենով ինքնուրույն շարադրել իր զեկուցումների,
կուրսային աշխատանքների դրույթները,
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3.

կտիրապետի հասարակական-քաղաքական բառապաշարին և կկարողանա ազատ վերարտադրել նյութը,
4. կկարողանա ազատ կատարել ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր երկկողմանի թարգմանություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար. կայուն բառակապակցություններ, մասնագիտական դարձվածային կաղապարներ: Թեմա 2` Դիվանագիտական թղթակցությունների կազմում: Թեմա 3` հանրալեզվաբանական իրազեկություն. լեզվի օգտագործման սոցիալական գործոն, տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչների միջանձնային հաղորդակցություն: Թեմա 4` Բանակցությունների կազմակերպում,
հրապարակախոսական ելույթներ և բանավեճեր հետևյալ թեմաներով` միաբևեռ, երկբևեռ և բազմաբևեռ համակարգեր. միջազգային կազմակերպություններ,
պատերազմ և խաղաղություն. դիվանագետի կերպարը և դերը ժամանակակից
աշխարհում և այլն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1604/B56. Մասնագիտական թարգմանություն (գերմաներեն -7) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
7 –րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է Գերմանենին տիրապետելու կարողությունների
և հմտությունների հետագա զարգացումը և խորացումը լեզվական գործունեության բոլոր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հարուստ մասնագիտական բառապաշարի,
2. կկարողանա Գերմաներենով ինքնուրույն շարադրել իր զեկուցումների,
կուրսային աշխատանքների դրույթները,
3. կտիրապետի հասարակական-քաղաքական բառապաշարին և կկարողանա ազատ վերարտադրել նյութը,
4. կկարողանա ազատ կատարել ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր երկկողմանի թարգմանություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար. կայուն բառակապակցություններ, մասնագիտական դարձվածային կաղապարներ: Թեմա 2` Դիվանագիտական թղթակցություն-
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ների կազմում: Թեմա 3` հանրալեզվաբանական իրազեկություն. լեզվի օգտագործման սոցիալական գործոն, տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչների միջանձնային հաղորդակցություն: Թեմա 4` Բանակցությունների կազմակերպում,
հրապարակախոսական ելույթներ և բանավեճեր հետևյալ թեմաներով` միաբևեռ, երկբևեռ և բազմաբևեռ համակարգեր. միջազգային կազմակերպություններ,
պատերազմ և խաղաղություն. դիվանագետի կերպարը և դերը ժամանակակից
աշխարհում և այլն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1608/B56. Մասնագիտական թարգմանություն (Ֆրանսերեն -7) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
7 –րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է Ֆրանսերենին տիրապետելու կարողությունների և հմտությունների հետագա զարգացումը և խորացումը լեզվական գործունեության բոլոր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հարուստ մասնագիտական բառապաշարի,
2. կկարողանա Ֆրանսերենով ինքնուրույն շարադրել իր զեկուցումների,
կուրսային աշխատանքների դրույթները,
3. կտիրապետի հասարակական-քաղաքական բառապաշարին և կկարողանա ազատ վերարտադրել նյութը,
4. կկարողանա ազատ կատարել ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր երկկողմանի թարգմանություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար. կայուն բառակապակցություններ, մասնագիտական դարձվածային կաղապարներ: Թեմա 2` Դիվանագիտական թղթակցությունների կազմում: Թեմա 3` հանրալեզվաբանական իրազեկություն. լեզվի օգտագործման սոցիալական գործոն, տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչների միջանձնային հաղորդակցություն: Թեմա 4` Բանակցությունների կազմակերպում,
հրապարակախոսական ելույթներ և բանավեճեր հետևյալ թեմաներով` միաբևեռ, երկբևեռ և բազմաբևեռ համակարգեր. միջազգային կազմակերպություններ, պատերազմ և խաղաղություն. դիվանագետի կերպարը և դերը ժամանակակից աշխարհում և այլն:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5

3.«Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
1203/B19. Հանրային կառավարման հիմունքներ -1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել Հանրային կառավարումը
որպես գիտություն և պրակտիկա: Սկսելով Հանրային կառավարման դասական
և ավանդական սահմանումներից` դասընթացը քննարկում է գիտության և
պրակտիկայի դաշտում առկա արդի հիմնախնդիրները, անդրադարձ կատարում
մի շարք զարգացած տիպային երկրների ՀԿ համակարգերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ պատկերացում հանրային կառավարման տեսության և
պրակտիկայի հիմնական ուղղությունների մասին,
2. կզինվի անհրաժեշտ գիտելիքներով` հանրային կառավարման և
քաղաքականության մեջ հիմնական ուղղությունները ճանաչելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հանրային կառավարման հիմունքներ -1 գիտաճյուղի
առարկան, խնդիրները, կառուցվածքը և մեթոդները: Թեմա 2` Գիտական
կառավարման դպրոց.Թեյլորիզմ: Թեմա 3` Վարչական դպորց: Թեմա 4`
Մարդկային հարաբերությունների դպրոց: Թեմա 5`Հանրային կառավարման
վարքաբանական դպրոց: Թեմա 6`Մոտիվացիոն տեսությունները հանրային
կառավարման տեսության մեջ. Ֆ.Հերցբերգ, Դ.ՄակԳրեգոր Թեմա 7`
Համակարգային և իրավիճակային մոտեցումները կառավարման տեսության
մեջ: Թեմա 8`Կառավարման ներազդման մեթոդները, տնտեսական, վարչակազմակերպական և սոցիալ-հոգեբանական: Թեմա 9`Պետության ծագման
տեսությունները: Վարչական մարմիններն ու դրանց գործառույթները: Թեմա 10՝
Ինստիտուցիոնալիզմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են
թեսթի միջոցով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B20.Գլոբալ գործընթացների և համակարգերի տեսություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Պատկերացում կազմել միջազգային հարաբերությունների տեսության երևույթի,
դրա դերի ու նշանակության մասին ինչպես միջազգային հարաբերությունների
վերաբերյալ գիտության զարգացման, այնպես էլ գործնական արտաքին
քաղաքականության
համատեքստում:
Հասկանալ
միջազգային
հարաբերությունների
տեսական
հիմնական,
առավել
ճանաչված
ուղղությունների հիմնադրույթները, տարբերակել դրանք: Ձևավորել տեսական
հիմնադրույթների միջոցով միջազգային իրավիճակ վերլուծելու հմտություն:
Ծանոթանալ միջազգային քաղաքական օրակարգի կարևորագույն տեսական
պրոբլեմներին: Միջազգային հարաբերությունների երևույթների վերլուծության
գործում կարողանալ կիրառել եռամակարդակ մոտեցումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. Կտիրապետի ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների հիմնական
տեսություններին, ներառյալ այս ոլորտի պատմական, ինստիուցիոնալ և
քաղաքական համատեքստերը,
2. Տեսության հիմնադրույթների դիրքերից, համակողմանիորեն կկարողանա
վերլուծել ժամանակակից գլոբալացման գործընթացները, և զարգացումները
նոր աշխարհակարգի պայմաններում:
3. Կտիրապետի տեսությունը կոնկրետ իրավիճակում կիրառելու հմտությանը՝
որպես նաև ընդհանրական կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն, միջազգային հարաբերությունների տեսության
երևույթը, միջազգային հարաբերությունների վերլուծության մակարդակները:
Թեմա 2` Միջազգային հարաբերությունների պատմական ենթախորքը: Թեմա
3` Լիբերալիզմի տեսությունը: Թեմա 4` Ռեալիզմի տեսությունը: Թեմա 5`
Ռադիկալիզմի տեսությունը: Թեմա 6` Նեոլիբերալիզմ և նեոռեալիզմ: Թեմա 7`
Կոնստրուկտիվիզմ,
Թեմա
8՝
Միջազգային
հարաբերությունների
տեսությունները գործողության մեջ. Ծոցի պատերազմի դեպքը Թեմա 9՝
միջազգային հարաբերությունների համակարգային մակարդակը: Թեմա 10՝
միջազգային հարաբերությունների պետական մակարդակը: Թեմա 11՝
միջազգային հարաբերությունների անհատական մակարդակը: Թեմա 12՝
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Պատերազմի և խաղաղության խնդիրը միջազգային հարաբերությունների
տեսության մեջ: Թեմա 13՝ Միջազգային քաղաքատնտեսություն: Թեմա 14՝
Միջազգային հարաբերությունների տեսությունները գործողության մեջ. Ծոցի
պատերազմի դեպքը: Թեմա 15՝ Միջազգային հարաբերությունների խնդիրների
հետազոտության մի քանի հարցեր. Միրշայմերի <<Դարձ դեպի ապագա>>
հոդվածը՝ որպես մոդել:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B21. ՀՀ պետական և քաղաքական համակարգեր (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է վերլուծել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական համակարգի ձևավորման պատմական հիմքերը, կայացման գործոնները
և զարգացման հեռանկարները, ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդիր, գործադիր ու դատական իշխանությունների կառուցվածքն ու
հիմնական գործառույթները, ներկայացնել ՀՀ քաղաքական համակարգի
առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. քաջատեղյակ կլինի ՀՀ քաղաքական համակարգի տարրերի և
գործառույթների մասին,
2. կկարողանա տարբերակել պետությունները ըստ կառավարման ձևի,
ռեժիմների, տարածքային կառուցվածքի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պետության առաջացումը: Թեմա 2` Պետության հասկացությունը,
էությունը և տիպերը: Թեմա 3` Պետություն և պետական իշխանություն: Թեմա
4` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանությունը: Թեմա
5`
Պետության գործառույթները: Թեմա 6` Պետության կառուցվածքը: Թեմա 7`
Պետությունը
հասարակության քաղաքական համակարգում: Թեմա 8`
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական համակարգը: Թեմա 9`
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառուցվածքը, կառավարման ձևը և
պետական ռեժիմը: Թեմա 10` Հայաստանի Հանրապետության պետական
իշխանության մարմինների համակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/B22. Քաղաքականություն և կառավարում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել և վերլուծել հանրային
կառավարման
և
քաղաքականության
մեջ
գոյություն
ունեցող
փոխհարաբերությունները, հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հանրային կառավարման որպես գիտության ճյուղի
հաստատման և զարգացման ուղին,
2. կտիրապետի հանրային կառավարման դասական և ավանդական
սահմանումներին` Նոր Հանրային կառավարումից մինչև Նոր Հանրային
Ծառայություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածական մաս: դասական սահմանում: Թեմա 2` Վարչական Էթիկա: Թեմա 3` Ավանդական սահմանում: Թեմա 4` Համեմատական
մոտեցումներ: Թեմա 5`Ժամանակակից մոտեցում: Թեմա 6` Նոր հանրային
Կառավարում-Մինոուբրուկ գիտական աշխատանքների քննարկում: Թեմա 7`
Նոր Հանրային մենեջմենտ: Թեմա 8 ` Նոր Հանրային Ծառայություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B23. Հանրային կառավարման հիմունքներ-2 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ավելի խորը ուսումնասիրել և վերլուծել
հանրային կառավարման գիտության նշանակալի հեղինակներից մի քանիսի
(Վեբեր, Թեյլոր) աշխատանքները, ինչպես նաև անդրադառնալ ավելի ժամանակակից ուղղություններին, այն է` բարեփոխումները, այդ թվում ՀՀ պետական
համակարգում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
վեբերյալ
ռացիոնալիզացիայի,
դոմինացիայի
և
տիրապետության տեսակները և իդեալական տիպի բյուրոկրատիան,
2. կտիրապետի վարչական բարեփոխումների տեսակներին. կոնկրետ ՀՀ
ազգային ռազմավարությունների հիման վրա կծանոթանա գլոբալ
բարեփոխումների ընթացքին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքականություն և վարչարարություն. Վ.Վիլսոն, Ֆ.
Գուդնաու: Թեմա 2` Գործադիր մարմնի գործառույթներն ըստ Ռ. Մերտոնի:
Թեմա 3` Բյուրոների կենսական շրջապտույտի մասին Է.Դաունսի տեսությունը:
Թեմա 4` Վարչական բարեփոխումների վերլուծություն:
Թեմա 5` Նոր
հանրային մենեջմենթ: Թեմա 6`Ապանձնավորված իշխանության գլխավոր
սկզբունքներն ըստ Մ. Պ. Ֆոլլետի: Թեմա 7` Կառավարման արդյունավետություն
հասկացությունը: Թեմա 8՝ Որոշումների ընդունման գործընթացը հանրային
կառավարման տեսության համատեքստում: Թեմա 9՝ Որոշումների ընդունման
գործընթացն ըստ Հ. Սայմոնի: Թեմա 10՝ Քեյնսիականություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B24. Մենեջմենթ և կառավարում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ժամանակակից կառավարման
գործընթացում մենեջմենթի ազդեցությունն ու նշանակությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գործունեության համար անհրաժեշտ ֆինանսական
աղբյուրների որոնմանը, դրանց ճիշտ ընտրությանը և ֆինանսական
աղբյուրների ռացիոնալ օգտագործմանը,
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2.

կտիրապետի հմուտ, գործունյա անձնակազմի ընտրության մեթոդներին,
վերջինիս հետ ճիշտ աշխատաոճ ընտրելուն և աշխատանքը
արդյունավետ դարձնելու համար խթանիչ գործոնների կիրառմանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մենեջմենտի հիմունքներ: Թեմա 2` Ռազմավարական կառավարում: Թեմա 3` Նախագծերի իրականացման, ռեսուրսների ճիշտ բաշխման և
օգտագործման, ինչպես նաև ստեղծվող ծառայությունների և ապրանքների
արժեքների ոչ նյութական մասին ապահովում: Թեմա 4` Անձնակազմի
կառավարման արդյունավետությունը և խթանման համակարգը: Թեմա 5`
Կառավարման էթիկան, աշխատանքային ոճը և կարգապահությունը: Թեմա 6`
Մարքեթինգային վերլուծություն: Թեմա 7` Ինտելեկտուալ կապիտալի
գնահատում և կառավարում: Թեմա 8` Ներդրումների կառավարում: Թեմա 9`
Վերահսկողություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են
թեսթի միջոցով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B25. Պետական ծառայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին պետական ծառայությանը,
բովանդակությանը,
տեսակներին,
ընդհանրություններին
և
տարբերություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա ՀՀ հանրային ծառայության իրավական կանոնակարգումներին,
2. կտիրապետի քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրման
անհրաժեշտությանը, արտասահմանյան փորձին և այդ համակարգի
ինստիտուտներին և գործընթացներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն, պետական ծառայության հասկացությունը:
Թեմա 2` Պետական ծառայության բովանդակությունը, տեսակները: Թեմա 3`ՀՀ
հանրային ծառայության իրավական կարգավորումները: Թեմա
4` ՀՀ
քաղաքացիական համակարգի ինստիտուտներն ու գ ործառույթները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

– 177 –

Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B26. Պետական ծառայության էթիկա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել պետական ծառայության`
մասնավորպես քաղաքացիական ծառայության համակարգում, վարչական
էթիկայի դերը, գործառույթները, կարգավորման ենթակա հարաբերությունների
արդյունավետության, ինչպես նաև պետական ինստիտուտների սոցիալական
պատասխանատվության բարձրացման հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք վարչական էթիկայի հիմնարար սկզբունքների,
նորմերի, շահերի բախման իրավիճակների մասին,
2. կկարողանա կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները պետական
մարմիններում
ծառայողական
գործառույթների
իրականացման,
քաղաքացիների հետ շփումների և ծառայությունների մատուցման
ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Ներածություն. բարոյականության սոցիալական գործառույթները:
Բարոյական արժեքներ և բարոյական մշակույթ: Թեմա 2` Ծառայողական
պարտքի հիմնախնդիրը: Թեմա 3` Պետական ծառայողի վարքագծի ընդհանուր
սկզբունքները, քաղաքական չեզոքության, օրինականության և լոյալության
սկզբունքները: Թեմա 4` Վարչական բարոյականության ձևավորման տեխնոլոգիաները և վերահսկողության մակարդակները: Թեմա 5` Պետական ծառայողի
մոդելային վարքականոնը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված
2
ընթացիկ
ստուգումներից
յուրաքանչյուրը
գնահատվում է 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1203/B27. Էլեկտրոնային կառավարություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել, թե ինչպես պետական
կառավարման մարմինները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները
կարող են օգտվել ինտերնետի և այլ հաղորդակցության տեխնոլոգիաների
առավելություններից՝ առավել արդյունավետ և
արագ սոցիալական
ծառայություններ մատուցելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. տեղյակ կլինի արտասահմանյան երկրներում կիրառվող նմանատիպ
ծառայությունների լավագույն օրինակներին,
2. պրակտիկ աշխատանքների միջոցով պատրաստ կլինի կազմակերպել և
մատուցել նմանատիպ ծառայություններ տեղում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծառայության մատուցման վերափոխում` էլեկտրոնային
կառավարության հնարավորությունների կիրառության միջոցով: Թեմա 2` Էլկառավարության ծրագրի կառավարում: Թեմա 3` Ծառայության մեթոդի
բարելավում: Թեմա 4` Հանրային ինտերնետային կայքի ստեղծում: Թեմա 5`
Ներքին-արտաքին հաղորդակցություն: Թեմա 6` Հանրային կապեր: Թեմա 7`
Թվային բաժանման կամրջում: Թեմա 8` Ուղեցույց էլ-կառավարության
աշխատանքի համար: Թեմա 9` Էլ-կառավարության լավագույն փորձերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Քննություններն անցկացվում են թեսթի
միջոցով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B28. Կառավարման սոցիոլոգիա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել և վեր հանել կառավարման
բնագավառում առկա սոցիալական փոխհարաբերությունների օրինաչափությունները, ցույց տալ կառավարման զարգացման ուղին և առկա տեսությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կծանոթանա կառավարման սոցիոլոգիային` որպես գիտության ուրույն
դիսցիպլինի առաջացման և զարգացման փուլերին,
2. կտիրապետի հանրային կազմակերպությունների ֆենոմենին և
նրանցում
մարդկանց
դերի
և
փոխհարաբերությունների
հիմնահարցերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն. Կառավարման սոցիոլոգիայի` որպես գիտության նպատակներն ու խնդիրները: Թեմա 2` Կառավարման սոցիոլոգիայի
առաջացումը և զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա 3` Կառավարման
սոցիոլոգիայի օբյեկտը, առարկան և ուսումասիրության մեթոդները: Թեմա 4`
Կառավարման սոցիոլոգիայի և մենեջմենթի միջև տարբերությունները: Թեմա 5`
Կառավարման մասին գիտության զարգացումը և հիմնական տեսությունները:
Թեմա 6` Սոցիալական կազմակերպություն: Թեմա 7` Կազմակերպական
կուլտուրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2201/B29. Հանրային կառավարման և սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ
(5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին սոցիալական
աշխատանքի հետ, ուսումնասիրելով այն որպես մասնագիտություն և
սոցիլական հաստատություն, ներկայացնելով սոցիալական աշխատանքի
նպատակները
և
գործառույթները
սոցիալական
քաղաքականության
համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. տեղեկանում է սոցիալական աշխատանքի հիմնական բաղադրիչներին`
տեսություններին, մեթոդներին և էթիկական կանոններին,
2. ծանոթանում է սոցիալական աշխատանք մասնագիտության և
սոցիալական հաստատության հետ,
3. հնարավորություն է ստանում դիտարկել սոցիալական հիմնախնդիրները
և դրանց լուծումները սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական
քաղաքականության համագործակցության տեսակետից:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական աշխատանքի սահմանումը, դրա դերը
սոցիալական քաղաքականության մեջ: Թեմա 2` Բարեկեցության պետության
հայեցակարգը դրա ստեղծման նախադրյալները, գործառնման սկզբունքները,
բարեկեցության
պետության
մոդելները:
Թեմա
3`
Սոցիալական
քաղաքականության գաղափարախոսությունը և սկզբունքները: Թեմա 4`
Սոցիալական քաղաքականության սուբյեկտները: Թեմա 5` Սոցիալական
աշխատանքի հիմնական մոտեցումները: Թեմա 6` Սոցիալական աշխատանքի
գործառույթները: Թեմա 7` Սոցիալական աշխատանքի էթիկան. արժեքները,
սկզբունքները, սոցիալական աշխատողի պարտավորությունները և էթիկական
կոդեքսը: Թեմա 8` Օգնող հարաբերությունների կառուցումը սոցիալական
աշխատանքում: Թեմա 9` Սոցիալական աշխատանքի գործընթացը և փուլերը
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/ B30. Քաղաքական տեխնոլոգիաներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ առանձնահատուկ
համնակարգչային, քանակական և վերլուծական գործնական հմտություններ`
հանրային ոլորտում որոշումների կայացման համար: Այն նվիրված է հանրային
սեկտորի
կազմակերպություններում
ինֆորմացիայի
և
ինֆորմացիոն
տեխնոլոգիաների կոնցեպցիային և տեսությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի օգտակար հմտություններ, մասնավորապես քաղաքականության վերլուծության, ծրագրերի գնահատման և հանրային
ոլորտի կառավարման վերաբերյալ,
2.
կտիրապետի
հանրային
սեկտորի
կազմակերպություններում
ինֆորմացիոն համակարգերի կիրառման մեխանիզմներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հանրային սեկտորի կազմակերպություններում ինֆորմացիոն
տեխնոլոգիաների տեսությունը և կոնցեպցիան: Թեմա 2` Համակարգչային
տեխնոլոգիաների միջոցով հանրային կառավարման հիմնախնդիրների լուծում:
Թեմա 3` Ինֆորմացիայի համատեղ օգտագործումը հանրային սեկտորի
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կազմակերպություններում: Թեմա 4` Աղյուսակային էջերի օգտագործում և
կիրառություններ Ms Excel-ում: Թեմա 5՝ Տվյալների հավաքագրում, պահպանում,
մշակում և ներկայացում հանրային սեկտորի կազմակերպություններում:
Անվտանգության և իրավական հարցեր: Թեմա 6` Ինտերնետային էջերի
պատրաստում և հրապարակում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված
2
ընթացիկ
ստուգումներից
յուրաքանչյուրը
գնահատվում է 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B31. Հասարակայնության հետ կապեր PR (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն
է ուսանողներին ծանոթացնել
հասարակայնության
հետ
կապերի
քաղաքագիտական
հիմնական
տեսություններին, տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի քաղաքական գովազդի` որպես ընտրական տեխնոլոգիայի
հիմնական մեխանիզմներին,
2. կծանոթանա PR-ին որպես ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև տնտեսական
գործիք:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2՝ Քաղաքական PR: Թեմա 3` Քաղաքական գովազդ: Թեմա 4՝ PR-ը ֆինանսատնտեսական ոլորտում, բիզնես PR:
Թեմա 5` Իմիջմեյքինգ: Թեմա 6` PR գործիքաշարքը: Թեմա 7` Պրակտիկ PR:
Թեմա 8` PR –ը և էթիկան: PR -ի իրավական ասպեկտները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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1308/B32. Կառավարման հոգեբանություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կառավարման
հոգեբանության առարկայի, խնդիրների, նպատակների հետ, քննարկել կառավարման գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները, վերլուծել
կառավարչի անձի հոգեբանական բնութագիրը:
Կրթական արդյունքերը.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա
կառավարման հոգեբանության առարկայի
խնդրացանկը,
2.
տեղյակ
կլինի
կառավարման
ոճերին,
ռազմավարություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարման հոգեբանության առարկան, խնդիրները, կապը այլ
գիտակարգերի հետ: Թեմա 2` Կառավարման գործառույթների և սկզբունքների
հոգեբանական կողմը: Թեմա 3` Կառավարման ճապոնական և ամերիկյան
մոդելների
հոգեբանական
վերլուծությունը:
Թեմա
4`
Կառավարչի
հոգեբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Ղեկավար-ենթակա
հարաբերությունները աշխատանքային կոլեկտիվում: Թեմա 6` Գովազդի
հոգեբանական մեխանիզմներիը: Թեմա 7` Ղեկավար-լիդերի անձնային
որակները, լիդերության տեսությունները: Թեմա 8՝ Հայ վարառականության
հոգեբանական հիմքերը: Թեմա 9՝ Բանակցությունների հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված
2
ընթացիկ
ստուգումներից
յուրաքանչյուրը
գնահատվում է 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B33. Հանրային կառավարման օրենսդրությունը և կարգավորումը ՀՀ-ում
(4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել ուսանողների մոտ` հանրային
կառավարման օրենսդրության ակնհայտ մեծածավալ ու բազմաբնույթ ակտերի
համակարգը հստակպատկերացնելու, անհրաժեշտության դեպքում կոնկրետ
հարաբերության կարգավորմանընվիրված նորմատիվ իրավական ակտերի
շրջանակը պարզելու ունակություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա հանրային վարչարարություն իրականացնող մարմինների
մասին.
2. կտիրապետի հանրային ծառայության հասկացությանը, էությանը և
կառուցվածքին.
3. կիմանա վարչական վարույթի և վարչարարության մասին.
4. կտիրապետի վարչական մարմիններին.
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Վարչական վարույթի եվ վարչարարության հասկացությունը:
Թեմա 2` Վարչարարության հիմնարար սկզբունքները: Թեմա 3`Վարչական
վարույթի և իրավական հիմքերը և համակարգը: Թեմա 4`Վարչական ակտը,
դրա տեսակները և ձևերը: Թեմա 5`Հանրային վարչարարություն
իրականացվող
մարմինները:
Թեմա
6`Հանրային
ծառայություն
հասկացությունը
և
էությունը:
Թեմա
7`Հանրային
ծառայողների
հասկացությունը, իրավական վիճակը և դասակարգումը: Թեմա 8`Հանրային
ծառայության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 9`Հանրային ծառայության
պաշտոնների հասկացությունը և դասակարգումը: Թեմա 10`Հանրային
ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու կարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/B34. Եվրոպական ինտեգրման տեսություն և արդիականություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել եվրոպական
ինտեգրման տեսական մեկնաբանություններին և պատմաքաղաքական,
ինստիտուցիոնալ ու գործառութային զարգացման առանձնահատկություններին:
Հատուկ ուշադրություն է դարձվում ինտեգրման գործընթացի մեկնաբանման,
դրա գնահատման ակադեմիական, քաղաքական և հանրային-քաղաքացիական
մոտեցումներին, դրանց տարբերություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա եվրոպական ինտեգրման էության, դրա
նախադրյալների, պատճառների և շարժառիթների, ինտեգրման առկա ու
հնարավոր օգուտների և վնասների մասին,
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2.

կունենա գիտելիքներ եվրոպական ինտեգրման զարգացման փուլերի,
Եվրոպական
միության
ինստիտուցիոնալ
զարգացման
առանձնահատկությունների, ընդլայնման «ալիքների», ԵՄ-ի հիմնական
քաղաքականությունների,
ինչպես
նաև
ԵՄ-ի
հարավկովկասյան
քաղաքականության,
դրա
շրջանակներում՝
ԵՄ-ՀՀ
փոխահարբերությունների մասին,
3. կունենա վերլուծական հմտություններ՝ թեմատիկ տեսական և գործնական
վերլուծություններ կատարելու, ակադեմիական բանավեճեր վարելու
համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ներածություն. Եվրոպայի միավորման գաղափարական
ակունքները:
Թեմա
2՝
Եվրոպական
արժեքներ
և
ինքնություն:
Եվրակենտրոնության քննադատություն: Թեմա 3՝ Եվրոպական ինտեգրման
տեսությունները: Թեմա 4՝ Եվրոպական ինտեգրում և եվրոպականացում.
ընդհանուր բնութագիր: Թեմա 5՝ Եվրոպական ինտեգրման նախադրյալները:
Թեմա 6՝ Եվրոպայի միավորման ինստիտուցիոնալ զարգացումը (ընդհանուր
բնութագիր). միջպետական ավանդական համագործակցություն (ԱԵՄ, ԵԽ,
ՆԱՏՕ, ԱԱԵԱ, ԵԱՀԽ/ԵԱՀԿ) և վերպետական ինտեգրում (ԱՊԵԸ, ԵՏԸ,
Եվրատոմ, ԵԸ, ԵՄ): Թեմա 7՝ Եվրոպական տնտեսական ինտեգրման փուլերը.
ընդհանուր բնութագիր: Թեմա 8՝ ԵԸ/ԵՄ ընդլայնման փուլերը (ընդհանուր
բնութագիր): Թեմա 9՝ ԵՄ ինստիտուցիոնալ համակարգը. ընդհանուր
բնութագիր: Թեմա 10՝ ԵՄ-ի հիմնական քաղաքականությունները. ընդհանուր
բնութագիր: Թեմա 11՝ Եվրահոռետեսություն և եվրալավատեսություն, դրանց
դրսևորումները պետական, քաղաքական և հանրային մակարդակներում: Թեմա
12՝ Համաեվրոպական կուսակցություններ. ընդհանուր բնութագիրը և դրանց
դերը ԵՄ քաղաքական համակարգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B35. Կազմակերպությունների տեսություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կազմակերպությունների տեսությանը վերաբերող զանազան մտածողների հայացքներին,
ֆորմալ և ոչ ֆորմալ (էֆֆիմեր) կազմակերպություններին, նրանց կառավարման
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և ծրագրավորման առանձնահատկություններին, կազմակերպությունների հինգ
հիմնական արխեոտիպերին, համագործակցության ձևերին և կազմակերպությունների տեսությանը վերաբերող այլ բազային հիմնահարցերի:
Դասընթացի արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա տեսական գիտելիքներ «կազմակերպությունների տեսության»
տարբեր մոտեցումների վերաբերյալ, կազմակերպությունների կառավարման
արխեոտիպերի
և
տարբեր
կազմակերպությունների
կառավարման համակարգերի մասին,
2. կկարողանա ուսումնասիրել կազմակերպությունների տեսության զարգացումը, կազմակերպությունների կառավարչական մտքի էվոլյուցիան`
հաշվի առնելով որոշ կազմակերպչական և կառավարչական մոդելների
առանձնահատկությունները:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Կազմակերպությունների էությունը,
գործառույթներն ու դասակարգումը: Թեմա 3` Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ
կազմակերպություններ: Թեմա 4`
Առաջնորդի ինստիտուտը հանրային
կազմակերպություններում: Թեմա 5` Հանրային կազմակերպությունների
կառավարման մեթոդների դասակարգումը: Թեմա 6`Կազմակերպությունների
կառավարման կառուցվածքային ենթահամակարգերը: Թեմա 7` Մեխանիկական
բյուրոկրատիայով
կազմակերպություններ:
Թեմա
8`
Պրոֆեսիոնալ
բյուրոկրատիայով կազմակերպություններ: Թեմա 9` Ստորաբաժանմունքային
կառուցվածքով
կազմակերպություններ:
Թեմա
10՝
Ադհոկրատիայով
կազմակերպություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են
թեսթի միջոցով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/B36. Արևմտյան ժողովրդավարությունների քաղաքական համակարգերի
համեմատական վերլուծություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին
ժամանակակից ժողովրդավարական երկրների պետական կառավարման
համակարգի ընդհանրություններին ու առանձնահատկություններին, հանրային
կառավարման հայեցակարգերին և մոտեցումներին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա վերլուծել զարգացող և զարգացած երկրներում
վարչարարության քաղաքական և բյուրոկրատական եզրերը
2. բացահայտել վերափոխման և անցման շրջանի հիմնախնդիրները, տվյալ
ոլորտում ուրվագծվող փոխակերպումների հիմնական միտումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարման արդի համակարգերը, բյուրոկրատները և քաղաքական գործիչները համեմատական համատեքստում: Թեմա 2` Բյուրոկրատական և քաղաքական պատասխանատվության հիմնա-խնդիրները: Թեմա 3`
Վարչական կառավարման հայեցակարգերը և բյուրոկրատական կարծրատիպի
տարրերը: Թեմա 4`Հանրային կառավարումը զարգացած երկրներում: Թեմա 5`
Հանրային կառավարումը զարգացող երկրներում: Թեմա 6` Վարչական
բյուրոկրատական և կուսակցական հիմքի վրա գործող քաղաքական ռեժիմները,
տարբերություններ և ընդհանրություններ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված
2
ընթացիկ
ստուգումներից
յուրաքանչյուրը
գնահատվում է 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/B37. Սահմանադրական իրավունք (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
ՈՒսանողությանը մատուցել համապարփակ գիտելիքներ ՀՀ իրավունքի
համակարգի միջուկը հանդիսացող ՀՀ Սահմանադրության, սահմանադրական
կարգի հիմունքների, մարդու իրավունքների և ազատությունների, ՀՀ
քաղաքական համակարգի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերոցում կկազմի սահմանադրական իրավունքի` որպես
իրավունքի ճյուղի մասին, ՀՀ քաղաքական համակարգի, դրա տարրերի,
քաղաքացիության ինստիտուտի մասին,
2. կստանա
անհրաժեշտ
գիտելիքներ
սահմանադրական
կարգի
հիմունքների, մարդու իրավունքների, ազատությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սահմանադրական իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ: Թեմա
2՝ Սահմանադրության տեսական հիմունքները: Թեմա 3՝ ՀՀ սահմանադրական
կարգը: Թեմա 4՝ Պետական իշխանության կազմակերպման հիմուքները: Թեմա
5՝ ՀՀ քաղաքական համակարգը: Թեմա 6՝ Անձի իրավական կարգավիճակի
հիմուքները: Թեմա 7՝ ՀՀ քաղաքացիությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված
2
ընթացիկ
ստուգումներից
գնահատվում է 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

յուրաքանչյուրը

1203/B38. Տնտեսության հանրային կառավարում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին
տնտեսագիտության հիմնական հասկացություններին և սովորեցնել դրանք
կիրառել հանրային քաղաքականության իրողությունները վերլուծելիս:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ պատկերացում տնտեսագիտության տեսության և
պրակտիկայի հիմնական ուղղությունների մասին,
2. կտիրապետի հստակ գիտելիքների տվյալ ոլորտում անալիտիկ
վերլուծություններ կատարելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսության հանրային կառավարման էությունը,
մեխանիզմները,
համակարգը:
Թեմա
2`
Տնտեսական
օրենքները,
հավասարակշռության հիմնախնդիրը:Թեմա 3` Շուկայական գնագոյացման
պետական կարգավորումը. Հարկային բեռի բաշխումը Թեմա 4` Շուկայական
համակարգի ձախողումները: Թեմա 5`
Գործարար ձեռնարկությունների
կազմակերպա-իրավական
տիպերը
:
Թեմա
6`
Արտադրության
օրինաչափությունները կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածներում։
Շուկայի մոդելները. կատարյալ մրցակցություն և անկատար մրցակցային
շուկաներ։ Թեմա 7` Ձեռնարկատիրական միջավայր։ ՓՄՁ դասակարգումը,
խթանման կարևորությունը և մեթոդները: Թեմա 8` Ներդրումներ. էությունը և
տեսակները։ Ներդրումային քաղաքականությունը և արդյունքները։ Թեմա 9` ՀՀ
արդյունաբերությունը, ճյուղային կառուցվածքը: Համաշխարհային ճգնաժամի
ազդեցության արդյունքները: Թեմա 10` Գյուղատնտեսության զարգացման
ռազմավարությունը և դրա հիմնական ուղղություները ՀՀ-ում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված
2
ընթացիկ
ստուգումներից
յուրաքանչյուրը
գնահատվում է 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է
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1204/B39. Ժողովրդավարական կառավարման տեսությունն ու պրակտիկան
(5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժողովրդավարության
ժամանակակից կոնցեպցիաների, զանազան քաղաքագիտական դպրոցների և
ուղղությունների, ինչպես նաև ժողովրդավարությունը սահմանող ցուցանիշների
հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժողովրդավարության գոյության համար անհրաժեշտ
պայմաններին, նրա տարբեր մոդուլներին և կոնցեպցիաները,
կհասկանա ժողովրդավարության բովանդակությունը արտացոլող
2.
հասկացությունները
(ներկայացուցչությունը,
մասնակցությունը,
ազատությունը, իրավունքները, հավասարությունը) և դրանց տարբեր
մեկնաբանումներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինչ է ժողովրդավարությունը և ինչը ժողովրդավարություն չէ:
Թեմա 2` Ժողովրդավարությունը` ծագումնաբանությունը և տիպաբանությունը:
Թեմա 3` Ժամանակակից ժողովրդավարությունը քաղաքական տեսության և
քաղաքական պրակտիկայի մեջ: Թեմա 4` Ժամանակակից ժողովրդավարության
կոնցեպցիաները և տեսությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B40. Զարգացման քաղտնտեսություն. ռազմավարական ծրագրավորումը ՀԿ
ոլորտում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ռազմավարական ծրագրավորման և ռազմավարական որոշումների ընդունման անհրաժեշտությունն ու
նշանակությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կսովորի կառավարման գործընթացի մեթոդոլոգիան և կազմակերպման
գործառույթները,
2. կիմանա որոշումների ընդունման պայմանները և կկարողանա
հաշվարկել ռիսկի գործոնը.
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Զարգացման քաղտնտեսության էությունը: Ռազմավարական
ծրագրավորման նպատակները և իրականացման ուղիները: Թեմա 2`
Մակրոտնտեսական վերլուծություն։ Աղգային հաշիվների համակարգը։ Թեմա
3` Ազգային տնտեսութունների դասակարգումը։ Թեմա 4`
Տնտեսական
անկայունություն. գործազրկություն և ինֆլյացիա։ Թեմա 5` Ամբողջական
պահանջարկ և ամբողջական առաջարկ: Թեմա 6` Տնտեսական աճը,
գործոնները: Ծրագրավորումը և իրականությունը:Թեմա 7` Բյուջետային
քաղաքականություն: Թեմա 8` Փողը, գործառույթները։ Փողի շուկա: Թեմա 9`
Բանկային համակարգ։ Դրամավարկային քաղաքականություն: Թեմա 10`
Բյուջեի դեֆիցիտ և պետական պարտք։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B41. Արտասահմանյան երկրների պետական կառավարում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ծանոթացնել ուսանողներին ժամանակակից ժողովրդավարական երկրների պետական կառավարման համակարգի ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները, պետական-բյուրոկրատական կառույցների գործառույթային
և քաղաքական բաղկացուցիչներին, հանրային կառավարման հայեցակարգերին
և մոտեցումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա համեմատական համատեքստում վերլուծել զարգացող և
զարգացած
երկրների
քաղաքական
և
վարչարարական
արդյունավետությունը,
2. կհասկանա փոփոխման և անցման շրջանի հիմնախնդիրները, և
փոխակերպումների հիմնական միտումները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Պետական կառավարման արդյունավետության գնահատման և
վերլուծության մեթոդաբանությունը: Թեմա 2`Պետական կառավարման արդյունավետության տեսական-մեթոդաբանական հայեցակետերը: Թեմա 3` Մասնակի արդյունավետություն: Թեմա 4` Պետական ծառայության արդյունավետության գնահատումը: Թեմա 5` Պետական կառավարման արդյունավետության
գնահատման սկզբունքները, չափանիշները և գործոնների դասակարգումը:
Թեմա 6` Պետական կառավարման գործոններն ու դրանց դասակարգումը:
Թեմա 7` Պետական կառավարման արդյունավետությունն ու փոփոխության
միջոցները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2201/B42. Ծրագրերի կառավարում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ծրագրերի կառավարումը օգնում է հանրային քաղաքականության ստեղծողներին, կառավարողներին և ծառայույթունների մատուցողներին ճիշտ
մշակել ծրագրերը, գնահատել և մոնիթորինգի ենթարկել ծրագրային
գործողություններն, աշխատանքի ուղությունները և արդյունքները ու ստեղծել
նոր որակի ծրագրեր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատրաստ կլինի աշխատել իրական ծրագրերի հետ, կատարել դրանց
մշակումը և պլանավորումը
2. կկարողանա հավաքագրել և կառավարել ծրագրի իրականացման
տարատեսակ ռեսուրսները
3. ծանոթ կլինի ծրագրերի գնահատման և մոնիթորինգի մեթոդների և
տեխնիկայի հետ, կկարողանա իրականացնել դրանք` ծրագրի
արդյունավետությունը ապահովելու նպատակով
4. պասրաստ կլինի ձևավորել ծրագրի համար բարեպնաստ միջավայր և
համագործակցել տարբեր կառույցների հետ` ծրագրի որակյալ
իրականացման համատեքստում
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծրագիրը որպես նպատակաուղղված գործունեություն, դրա
տեսակները և բաղադրիչները: Թեմա 2` Ծրագրերի պլանավորումը: Թեմա 3`
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Ծրագրի ռեսուրսների տեսակները և կառավարումը Թեմա 4`
Ծրագրի
աշխատակազմի հավաքագրումը, թիմային դերերը ծրագրի իրականացման
ընթացքում, բազմամասնագիտական թիմը ծրագրում: Թեմա 5` Ծրագրի
միջոցների հավաքագրումը` դրա հիմնական տեսակները և տեխնոլոգիաները:
Թեմա 6` Ծրագրերի կառավարման հիմնական մոդելները` սուբորդինացիա,
կոորդինացիա և ռեորդինացիա, ծրագրի կառավարման հիմնական ոճերը: Թեմա
7 ` Ծրագրի մոնիթորինգը որպես ծրագրի կառավարման գործիք, դրա
տեսակները,
գործընթացը
և
արդյունքների
օգտագործումը
ծրագրի
կառավարման արդյունավետության ապահովման գործընթացում: Թեմա 8`
Ծրագրի գնահատումը որպես ծրագրի կառավարման գործիք, դրա տեսակները,
գործընթացը և արդյունքների օգտագործումը ծրագրի կառավարման
արդյունավետության ապահովման գործընթացում: Թեմա 9` Ծրագրի և դրա
իրականացման միջավայրի հարաբերությունները, hասարակության հետ
հարաբերությունների կարուցումը որպես ծրագրի արդյունավետության
ապահովման գործիք
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված
2
ընթացիկ
ստուգումներից
յուրաքանչյուրը
գնահատվում է 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/B43. Համեմատական քաղաքագիտություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել համեմատական
քաղաքագիտության կիրառական և մեթոդաբանական առանձնահատկություններին, վերացարկել դա հասարակության քաղաքկան համակարգի
գործառնման տարբեր ասպեկտների վրաէ փորձելով գորընթացային
զարգացման այդ տրամաբանությունը դիտարկել տարբեր երկրների
քաղաքական համակարգերի արժեքային-նորմատիվային ու գործընթացային
սկզբունքների ներքո:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կստանա.
1. համեմատական
քաղաքագիտության
հիմնական
գիտելիքներ
դասընթացի մասին,
2. պատկերացում կկազմի համեմատական վերլուծություններ կատարելու
մասին,
3. կունենա պատկերացում արտասահմանյան երկրների քաղաքական
համակարգերի և արդիական զարգացումների մասին,
4. կկարողանա
կողմնորոշվել
գործնական
քաղաքականության
հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Համեմատական քաղաքագիտության ձևավորման ու
զարգացման հիմնական փուլերը։ Թեմա 2՝ Համեմատական քաղաքագիտության
մեթոդաբանական ակզբունքները և գործիքակազմը։ Թեմա 3՝ Համեմատական
քաղաքագիտության էմպիրիկ չափումները և ժողովրդավարության մոդելները։
Թեմա 4՝ Քաղաքականություն արտերկրում` ԱՄՆ-ը, Ֆրանսիա, Մեծ
Բրիտանիա, Գերմանիա, Ռուսաստան, Չինաստան:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր (թեսթային) հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր (թեսթային) հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B44. Հանրային քաղաքականության վերլուծություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել հանրային քաղաքականության
մշակման, իրականացման, գնահատման և բարեփոխման խնդիրները:
Ուսանողներն ամբողջական պատկերացում կկազմեն հանրային կյանքի
տարբեր
ոլորտներում
քաղաքականության
մշակման,
իրականացման
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ, ձեռք կբերեն
պրակտիկ հմտություններ իրականացնելու քաղաքականության վերլուծություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.`
1. կունենա
գիտելիք
հանրային
քաղաքականության
առանձին
ենթաոլորտների`
քաղաքականության
ծրագրման,
գործընթացի,
գնահատման և վերլուծության մասին,
2. կկարողանա հանդես գալ հանրային քաղաքականությունների
նախաձեռնման, փոփոխման, նոր հանրային ծառայությունների
մատուցման կոնկրետ առաջարկություններով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հանրային քաղաքականության սահմանումները: Հիմնախնդրի
ճանաչում և որոշման ընդունում: Թեմա 2` Քաղաքականության ձևակերպում,
իրականացում, գնահատում և դադարեցում: Թեմա 3` Օրակարգի փուլերը,
օրակարգի
հաստատումը:
Թեմա 4` Ռացիոնալիզմ, սահմանափակ
ռացիոնալիզմ, ինկրեմենտալիզմ, փուլերի, քաղաքականության տիպերի և
հանրային ընտրության
տեսությունները: Թեմա 5` Քաղաքականության
վերլուծության քանակական և որակական մեթոդները, վերլուծության տիպերը:
Թեմա 6` Ծախսեր-շահույթներ վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
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քանչյուրը` առավելագույնը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B45. Սոցիալական քաղաքականություն (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բացահայտել կառավարվող համակարգերի
նկատմամբ կիրառվող և գոյություն ունեցող մանիպուլկյացիայի տեսակները`
տնտեսական, քաղաքական, հոգեբանական, գաղափարական և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. տեղյակ կլինի այս ոլորտի հայտնի գիտնականնների և պրակտիկների
աշխատանքներին,
2. կկարողանա
պարզաբանել պետության ներսում ծագեղ հակադիր
շահերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական
քաղաքականության
էությունը,
գործառույթները
և հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Սոցիալական
քաղաքականության գերակայությունները, իրականացման մեխանիզմները և
արդյունավետության
գնահատման հիմնական
ցուցանիշները: Թեմա 3`
Սոցիալական քաղաքականության հիմնական մոդելները և իրականացման
միջազգային
փորձը: Թեմա 4`
Սոցիալական քաղաքականության
սուբյեկտները: Թեմա 5` Սոցիալական պետություն. Էությունը, գործառույթները
և զարգացման փուլերը: Թեմա 6` Սոցիալական քաղաքականությունը
աշխատանքային հարաբերությունների ոլորտում: Թեմա 7` Սոցիալական
քաղաքականությունը սոցիալական ապահովագրության եվ կենսաթոշակային
ապահովման ոլորտներում: Թեմա 8` Աղքատության հիմնախնդիրը և դրա
լուծման ուղիները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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1203/B46. Միջազգային կազմակերպություններ (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է վեր հանել միջազգային կազմակերպությունների
դերը պետական կառավարման գործընթացներում: Դասընթացը ծանոթացնում է
միջազգային ինտեգրացիոն գործընթացներին, մատնանշում դրանց գիտական
կարևորությունը, տեղն ու դերը հանրային կառավարման արդյունավետ
կազմակերպման շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային կազմակերպությունների ընդհանուր բնութագիրը,
նրանց կառուցվածքըն ու դերը արդի միջազգային հարաբերություններում,
գործունեության առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա ՀՀ մասնակցության կարևորությունը տարբեր միջազգային
կառույցներին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Միջազգային կազմակերպությունների ընդհանուր բնութագիրը
ձևը, պատմությունը, բնորոշումը: Թեմա 2՝ ՄԱԿ-ը: ՄԱԿ-ի դերը
համաշխարհային
անվտանգության
համակարգում:
Թեմա
3՝
Տարածաշրջանային կազմակերպություններ: Թեմա 4 ` ԱՊՀ, ԵԱՀԿ և ԵԽ: Թեմա
5 `Արաբական Լիգա: Թեմա 6` Լատինական Ամերիկայի և Աֆրիկյան
պետությունների կազմակերպություններ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված
2
ընթացիկ
ստուգումներից
յուրաքանչյուրը
գնահատվում է 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B47. Կորպորատիվ կառավարում (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
«Կորպորատիվ կառավարում» դասընթացի հիմնական նպատակը ուսանողների
մոտ կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ տեսական հիմնարար
գիտելիքների ձևավորումն է, ինչպես նաև բաժնետիրական ընկերությունների
կառավարման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գործնական հմտությունների
զարգացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գիտելիքներ կունենա կորպորատիվ կառավարման, կորպորատիվ
սոցիալական պատասխանատվության, կորպորատիվ մշակույթի
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հիմնական գործիքակազմի, կառուցակարգերի և գործընթացների
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Կորպորատիվ կառավարում» հասկացությունը: Թեմա 2`
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը որպես կորպորատիվ
կառավարման նոր մոտեցում: Թեմա 3` Կորպորատիվ կառավարման
կառուցվածքի էությունը և ընկերությունների կառավարման ու վերահսկման
մարմինները: Թեմա 4` Բաժնետերերի իրավունքներ: Թեմա 5` Կորպորատիվ
կառավարման
էական
գործողություններ:
Թեմա
6`
Կորպորատիվ
կառավարման հարաբերությունների փաստաթղթավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B48. Հանրային հիմնախնդիրների կարգավորման մեթոդներ (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննարկել ուսանողների հետ հանրային
հիմնախնդիրները և ծանոթացնել վերջիններիս կարգավորման առկա
մեթոդների և տեխնոլոգիաների հետ, ինչպես նաև զարգացնել հանրային
հիմնախնդիրների հայտնաբերման, վերլուծության և կարգավորման գործնական
հմտությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կկարողանա վերլուծել և գնահատել հանրային հիմնախծնդիրները, մշակել
դրանց լուծման ռազմավարություններ,
2.ունակ
կլինի
համեմատել
և
համադրել
տարբեր
հանրային
հիմնախնդիրների կարգավորման առկա սոցիալական տեխնոլոգիաների
արդյունավետությունը՝ հաշվի առնելով բազմագործոն սոցիալական
համատեքստը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հանրային հիմնախնդիրների էությունը և դասակարգումը:
Թեմա 2` Աղքատությունը՝ որպես հանրային հիմնախնդիր: Թեմա 3`
Աղքատության հայեցակարգեր և կրճատման ռազմավարություններ: Թեմա 4`
Խոցելիություն և խոցելի խմբեր: Թեմա 5` Խոցելի խմբերի և հիմնախնդիրների
լուծման ռազմավարություններ: Թեմա 6` Հանրային հիմնախնդիրների
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կարգավորման միջազգային փորձը: Թեմա 7` Գնահատում և մոնիթորինգ: Թեմա
7` Մեդիացիան որպես վեճերի կարգավորման այլընտրանքային տեխնոլոգիա:
Թեմա 8` Հաշմանդամությունը որպես հանրային հիմնախնդիր: Թեմա 9`
Հաշմանդամություն. բժշկական և սոցիալական մոդելները: Թեմա 10` Առանց
ծնողական խնամքի մնացած (ԱԾԽՄ) երեխաները որպես հանրային
հիմնախնդիր: Թեմա 11` Երեխայի խնամքի կազմակերպման այլընտրանքային
ձևերը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` առավելագույնը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/ B49. Քաղաքական բանակցություններ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքական
բանակցությունների տեսության հիմնական սկզբունքների և կատեգորիաների
հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. տեղյակ կլինի այս ոլորտի հայտնի գիտնականնների և պրակտիկների
աշխատանքներին,
2. կկարողանա ձևավորել բանակցային որոշակի պրակտիկ հմտություններ և
փորձ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բանակցությունների դերը հասարակության քաղաքական
կյանքում: Թեմա 2` Բանակցությունների կառուցվածքը: Թեմա 3` Բանակցությունների վարման գործընթացը: Թեմա 4` Բանակցային ռազմավարություն և
մարտավարություն: Թեմա 5` Միջնորդական գործունեության առանձնահատկությունները բանակցային գործընթացում: Թեմա 6` Բանակցային
որոշումների ընդունման մեխանիզմը: Թեմա 7` Բանակցային մշակույթը
հասարակության քաղաքական կյանքում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված
2
ընթացիկ
ստուգումներից
յուրաքանչյուրը
գնահատվում է 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1203/B50. Մարկետինգի հիմունքներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին
մարկետինգի հիմունքները` առաջացումը, պատմական զարգացումը, տեսական
վերլուծությունը, ինչպես նաև սկզբունքները, խնդիրները, նպատակները,
գործառույթները և դասակարգումը: Տվյալ դասընթացի շրջանակներում
կվերլուծվեն մարկետինգի և մարկետինգային հետազոտությունների հասկացությունները, ինչպես նաև շուկան, նրա սեգմենտացիան, ապրանքը և
ծառայությունը, դրանց գնային քաղաքականությունը, առաջխաղացման
հնարավորությունները: Առանձին ուշադրություն կդարձվի մարկետինգային
կառավարմանը և միջազգային մարկետինգին: Կքննարկվի իրավիճակը
Հայաստանում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա համապարփակ գիտելիքներ` համեմատական դիտանկյունից
ընկալելու և հասկանալու աշխարհի տարբեր երկրների և Հայաստանի
մարկետինգային քաղաքականությունները,
2. կկարողանա համեմատել և զուգադրել տարբեր երկրներում գործող
մարկետինգային համակարգերի հիմքային «բաղադրիչները»,
3. կկարողանա քննել և գնահատել մարկետինգային համակարգերի վրա
ներազդոող ներքին և արտաքին գործոնները,
4. ունակ կլինի անցկացնելու մարկետինգային հետազոտություն, որոշելու
ապրանքի գինը և նրա առաջխաղացման հնարավորությունները
շուկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Մարկետինգի էությունը: Թեմա 2` Շուկայի մարկետինգային
հետազոտում: Թեմա 3` Շուկայի սեգմենտավորումը: Թեմա 4` Ապրանքը և
ծառայությունը մարկետինգում: Թեմա 5` Գնային քաղաքականությունը: Թեմա
6` Իրացման քաղաքականությունը կազմակերպությունում:
Թեմա 7`
Միջազգային մարկետինգ: Թեմա 8 `Հաճախորդների հետ կապերի կառավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են
թեսթի միջոցով:
Եզրափակիչ քննություն
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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1203/B51. Կոնֆլիկտներ և կոնֆլիկտների կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 8 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնելկոնֆլիկտների էության,
տեսության զարգացման, ժամանակակից հայեցակարգերի հետ, ինչպես նաև
կոնֆլիկտի զարգացման փուլերի, դասակարգումների, կառավարման մոդելների
հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա
կոնֆլիկտների
հայեցակարգի
ձևավորման,
կոնֆլիկտի
կառուցվածքային տարրերի և գործառույթների վերաբերյալ անհրաժեշտ
գիտելիքներ,
2. կհասկանա կոնֆլիկտների զարգացման փուլերի օրինաչափությունները և
առանձնահատկությունները,
կոնֆլիկտների
կանխարգելման,
կառավարման և կարգավորման հիմնախնդիրները,
3. կկարողանա
հստակ
մեթոդաբանությամբ
չափել
և
գնահատել
նախակոնֆլիկտային, կոնֆլիկտային և հետկոնֆլիկտային իրավիճակները,
կհասկանա կոնֆլիկտների կառավարման մոդելներն ու դրանց կիրառման
հիմնախնդիրները
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոնֆլիկտի էությունը և հայեցակարգային հիմքերը: Թեմա 2`
Կոնֆլիկտների տիպաբանությունը: Թեմա 3՝ Կոնֆլիկտների կանխարգելման
մեթոդները: Թեմա 4` Կոնֆլիկտների կառավարման մոդելները, բանակցային
գործընթաց:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված
2
ընթացիկ
ստուգումներից
յուրաքանչյուրը
գնահատվում է 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
1901/B52. Պետության և իրավունքի տեսություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 8 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ
պետության և իրավունքի առաջացման, ձևավորման, կայացման և զարգացման
օրինաչափությունների վերաբերյալ, պատկերացում կազմել պետության և
իրավունքի հիմնական ինստիտուտների, պետաիրավական կարևորագույն
կատեգորիաների բովանդակության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիամանա պետության և իրավունքի, պետա-իրավական կարևորագույն
ինստիտուտների հասկացությունը, բնույթը, բնորոշ գծերը,
2. կհասկանա ժամանակակից իրավահասկացությունը, պետա-իրավական
երևույթների բնույթը, բովանդակությունը և նշանակությունը, նրանց
անխզելի կապը և փոխազդեցությունը ,
3. կկարողանա պարզաբանել և ճիշտ գնահատել պետա-իրավական
երևույթների բնույթը, որոշակի իրավիճակները տարաբնույթ պետաիրավական ռեժիմների պայմաններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պետության և իրավունքի տեսության որպես գիտության
դիտարկումը (իրավաբանական էպիստեմոլոգիան): Թեմա 2` Պետության և
իրավունքի առաջացման նախադրյալները (մինչպետական պատմական
ժամանակաշրջանը որպես պետականության նախադրյալների ձևավորման
անհրաժեշտ փուլ): Թեմա 3` Պետականության առաջացման օրինաչափությունները և ուղիները: Թեմա 4` Պետության և պետական իշխանության հասկացությունը, բնույթը, սոցիալական նշանակությունը և առանձնահատկությունները:
Թեմա 5` Պետության ձևը և պետական մեխանիզմները: Թեմա 6` Պետության
ֆունկցիաները: Պետության տեղը և դերը հասարակության քաղաքական
համակարգում: Թեմա 7` Պետականության զարգացման փուլերը: Թեմա 8`
Իրավահասկացողությունը: Թեմա 9` Իրավունքը որպես բազմաբնույթ երևույթ:
Թեմա 10` Իրավաստեղծման հասկացությունը, ձևերը և տեսակները: Թեմա11`
Իրավունքի աղբյուրները (ձևերը): Թեմա 12` Օրենսդրության հասկացությունը և
կառուցվածքային տարրերը: Թեմա 13` Իրավունքի և օրենսդրության
համակարգը: Թեմա 14` Իրավական կարգավորումը և իրավական կարգավորման մեխանիզմը: Թեմա 15` Իրավական համակարգը և նրանց դասակարգումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/B53. Հետազոտության մեթոդները հանրային քաղաքականության մեջ (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 8 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հանրային
քաղաքականության վերլուծության գործընթացում հետազոտական մեթոդների
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բովանդակությունը, դրանց կիրառման նպատակահարմարությունը, գործարկման հաջորդական գործընթացի առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կիրառել տարբեր վերլուծական ռազմավարություններ
հանրային քաղաքականության վերլուծության նպատակով,
2. ունակ
կլինի
իրականացնել
հանրային
քաղաքականության
այլընտրանքնային համեմատություն և հանրային քաղաքականության
նախագծի գնահատում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տվյալների հավաքման և վերլուծության մեթոդներ: Թեմա 2`
Հիմնախնդրի սահմանում և մանրամասնում: Թեմա 3` Քաղաքականության
այլընտրանքների սայմանման մեթոդներ: Թեմա 4` Այլընտրանքների համեմատման տեխնիկաներ: Թեմա 5` Քաղաքականության իրականացման
գործընթացի վերլուծություն: Թեմա 6` Համեմատական ինստիտուցիոնալ
վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1603/B54. Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն-1) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք (96 ժամ գործնական)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներմուծել մասնագիտական բառապաշար և
ձևավորել մասնագիտական տեքստերի ընկալման ունակություններ և
հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային հարաբերությունների ոլորտին առնչվող առավել
գործածական եզրույթներ և բառակապակցություններ,
2. կհասկանա լսված մասնագիտական նյութի հիմնական բովանդակությունը,
3. կկարողանա կարդալ, հասկանալ և թարգմանել մասնագիտական պարզ
տեքստեր:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Բառապաշար. վերարտադրողական և ընկալողական մասնագիտական բառապաշար, միջազգային եզրույթներ: Թեմա 2` Քաղաքագիտական
տեքստերին բնորոշ կայուն կապակցություններ: Թեմա 3` Առաջարկվող
թեմաներ. Ժամանակակից աշխարհի վարչակարգերը, քաղաքական գաղափարախոսություններ, ժողովրդավարություն, նոր աշխարհակարգ և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1603/B55. Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն-2) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք (96 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում
(ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհարստացնի ակտիվ և ներզոր բառապաշարը,
2. կսովորի անգլերենի քերականության հատուկ բարդություն ունեցող
երևույթները,
3. ձեռք կբերի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերենի հնչյունական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների արտասանական
առանձնահատկությունները, նախադասության հնչերանգը: Թեմա 2` Բառապաշար, բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցներ (ածանցում, բառաբարդում, փոխակարգում): Թեմա 3` Քերականություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը, նախադասության շարադասությունը (ուղիղ և շրջուն): Թեմա 4`
Առաջարկվող թեմաներ. ընտանիք, ընտանեկան հարաբերություններ և ավանդույթներ, իմ հետաքրքրությունները, ճանապարհորդություն, երազանքներ, իմ
ապագա մասնագիտությունը, շրջակա միջավայր և նրա պահպանումը, հանրամշակութային երևույթներ և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1603/B56. Մասնագիտական թարգմանություն (անգլերեն-3) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք (96 ժամ գործնական)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է նոր, առավել հագեցած բառապաշարի և գիտելիքների ներմուծումը, մասնագիտական բառապաշարի խորացված ուսումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունների
զարգացումը`
զուգահեռաբար
խորացնելով
ուսանողների
լեզվական
հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հասկանալ և ամբողջապես ըմբռնել լսված նյութի
հիմնական բովանդակությունը,
2. կտիրապետի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններին,
3. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից
անգլերեն և հակառակը,
4. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական
թեմայով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ)` հոմանիշներ, հականիշներ, նոր բառակապակցություններ: Թեմա 2` Քերականություն. բայի անդեմ
ձևեր, մոդալ բայերի երանգավորված իմաստները և դրանց կիրառումը բանավոր
և գրավոր խոսքում, բայի կրավորական սեռը: Թեմա 3` գործարար նամակագրություն` համառոտագրություն, ինքնակենսագրություն (CV), դիմում: Թեմա 4`
Առաջարկվող թեմաներ` սերունդների հակասություն, հոգևոր և մշակութային
արժեքներ, 21-րդ դար` նոր մարտահրավերներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և նրանց դերը մեր կյանքում, հայրենիք և հայրենասիրություն և այլն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց` համապատասխանաբար 7, 6 և 7 միավոր:
1608/B54. Մասնագիտական թարգմանություն (ֆրանսերեն լեզու-1) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք (96 ժամ գործնական)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է թարմացնել դպրոցում ստացած գիտելիքները՝ շեշտը դնելով ֆրանսերենի հնչյունաբանության, քերականական և բառապաշարի
հիմնական առանձնահատկությունների վրա։ Այս փուլում ստացած գիտելիքները
հիմք են հանդիսանում հետագա՝ առավել խորացված ուսումնասիրության համար։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճիշտ արտասանել ֆրանսերեն հնչյունները և դրանց տառադարձման նշանները,
2. կկարողանա ճիշտ հնչերանգով ձևակերպել հաստատական, հարցական,
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բացականչական և հրամայական նախադասությունները դադար, շեշտ,
հիմնական հնչերանգ, մեղեդային եզրափակում, տեմպ,
3. կիմանա ձևաբանորեն և շարահյուսորեն ճիշտ վերլուծել բառը և նախադասությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիթմիկ խմբեր։ Շեշտ։ Enchaînement. Liaison. Թեմա 2` Հատուկ և
հասարակ գոյական։ Գոյականի սեռը, թիվը։ Սեռի արտահայտությունը հոդերի և
ածանցների միջոցով։ Թեմա 3` Որոշյալ և անորոշ հոդ։ Մասնական հոդը որպես
անորոշ քանակ արտահայտելու միջոց։ Միաձուլված հոդ։ Հոդը չօգտագործելու
դեպքերը։ Թեմա 4` Ցուցական, ստացական, հարցական և բացականչական,
անորոշ ածականներ։ Ածականի համաձայնությունը գոյականի հետ։ Թեմա 5`
Քանակական և դասական թվական։ Քանակական թվականի գործածությունը:
Թեմա 6` Անձնական անշեշտ դերանուններ, դրանց գործածությունը որպես
ենթակա, ուղիղ և անուղղակի խնդիր։ Անձնական շեշտված դերանուններ։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից
1608/B55. Մասնագիտական թարգմանություն (ֆրանսերեն) -2 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք (96 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել և զարգացնել նախորդ փուլում ձեռք
բերված գիտելիքները, ֆրանսերենի քերականական կառուցվածքի և բառապաշարի հիմնական շերտի յուրացման հիման վրա ձևավորել խոսքային հմտություններ և գրավոր տեքստերից օգտվելու ունակություններ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ճիշտ արտասանել ֆրանսերենի հնչյունները, ճիշտ արտասանությամբ ձևակերպել նախադասությունը,
2. կկարողանա լսելով հասկանալ և վերաշարադրել տեքստը, որը պարունակում է յուրացրած բառապաշարը և քերականական նյութը (թույլատրվում է 2-3% անծանոթ բառ),
3. կկարողանա զրույց վարել անցած թեմաներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գոյական անուն, միայն հոգնակի թվով գործածվող գոյականներ.
Les funérailles, les entrailles. Բաղադրյալ գոյականների հոգնակի թվի կազմությունը (des coux-fleurs, des casse-croute և այլն)։ Թեմա 2` Ածականի իմաստի փոփոխությունը կախված նրա դիրքից՝ un homme grand – un grand homme. Անորոշ
դերանվանական ածականներ։ Թեմա 3` Հարաբերական դերանուններ, դրանց
ձևերը և գործածությունը նախադասության մեջ՝ qui, que, dont, ou, lequel և այլն
(դասակարգում)։ Թեմա 4` Պայմանական եղանակ, կազմությունը և գործածու-
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թյունը համադաս և ստորադասական նախադասություններում։ Ըղձական եղանակ։ Սահմանական եղանակը ուրիշի ուղղակի խոսքում։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1608/B56. Մասնագիտական թարգմանություն (ֆրանսերեն) -3 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք (96 ժամ գործնական)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հանրագումարի բերել նախորդ մակարդակներում
ստացված գիտելիքները՝ դրանք ուղղորդելով դեպի համապատասխան մասնագիտական ոլորտները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իր մասնագիտական հիմնական տերմինների նշանակությունը,
ներառյալ երկրորդ կիսամյակում սովորած տերմինոլոգիան 300 միավոր,
2. կկարողանա առանց բառարանի կարդալ միջին բարդության մասնագիտական տեքստեր,
3. կկարողանա առանց բառարանի կարդալ և վերաշարադրել միջին բարդության հասարակական-քաղաքական տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գոյականների իգական սեռի կազմության տարբեր միջոցների դասակարգում, քերականորեն (հոդի և այլ մասնիկների օգնությամբ), ձևաբանորեն
(բառի ձևի փոփոխություն, ածանցներ), բառային (բառի տարբեր ձևեր)։ Երկու
սեռ ունեցող գոյականներ։ Թեմա 2` Եղանակավորման քերականական արտահայտությունը, ֆրանսերեն լեզվի խոնարհման բնութագիրը՝ indicatif (սահմանական եղանակ), conditionnel (պայմանանական եղանակ), subjonctif (ըղձական
եղանակ), impératif (հրամայական եղանակ)։ Թեմա 3` Նախդիրների համակարգային դասակարգում, տարբեր հարաբերություններ արտահայտող նախդիրներ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց` համապատասխանաբար 7, 6 և 7 միավոր:
1604/B54. Մասնագիտական թարգմանություն (գերմաներեն լեզու) - 1 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք (96 ժամ գործնական)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնահատկությունները,
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»:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1604/B55. Մասնագիտական թարգմանություն (գերմաներեն)-2 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք (96 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին
փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագա-վառներում, 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. կվարի երկխոսություններ, կկատարի համապատասխան տեքստերի վերար-տադրություն և կգրի փոխադրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները:
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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:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1604/B56. Մասնագիտական թարգմանություն (գերմաներեն)-3) (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք (96 ժամ գործնական)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները գերմաներեն լեզվից և ապահովել անհրաժեշտ գիտելիքներ համապատասխան մասնագիտական գործունեության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. 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` համապատասխանաբար 7, 6 և 7 միավոր:
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5.

Կրթական այլ մոդուլներ
1. «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն

Պրակտիկա (արտադրական) (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանրային կառավարման և քաղաքացիական ծառայության ինստիտուտների հետ և ուսանողներին հնարավորություն տալ գործնականում կիրառել իրենց գիտելիքները:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. լիարժեք պատկերացում կկազմի, թե ինչպես են աշխատում պետական
կառավարման մարմինները,
2. պատրաստ կլինի իր գիտելիքները և հմտությունները ներդնել համակարգի ավելի արդյունավետ և համակարգված աշխատանքների կազմակերպման մեջ:
Ամփոփիչ ավարտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն

2. «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
Պրակտիկա (արտադրական) (4 կրեդիտ)
6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանրային կառավարման և քաղաքացիական ծառայության ինստիտուտների հետ և ուսանողներին
հնարավորություն տալ գործնականում կիրառել իրենց գիտելիքները:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. լիարժեք պատկերացում կկազմի, թե ինչպես են աշխատում պետական
կառավարման մարմինները,
2. պատրաստ կլինի իր գիտելիքները և հմտությունները ներդնել համակարգի ավելի արդյունավետ և համակարգված աշխատանքների կազմակերպման մեջ:
Ամփոփիչ ավարտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
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3. «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
Արտադրական պրակտիկա (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, ստուգարք (4 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանրային կառավարման և քաղաքացիական ծառայության ինստիտուտների հետ և ուսանողներին
հնարավորություն տալ գործնականում կիրառել իրենց գիտելիքները:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. լիարժեք պատկերացում կկազմի, թե ինչպես են աշխատում պետական
կառավարման մարմինները,
2. պատրաստ կլինի իր գիտելիքները և հմտությունները ներդնել համակարգի ավելի արդյունավետ և համակարգված աշխատանքների կազմակերպման մեջ:
Ամփոփիչ ավարտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
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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Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը մագիստրոսի
կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ
ծրագրերով.
1.«Միջազգային հարաբերություններ»,
2.«Համաշխարհային քաղաքականություն»,
3.«Ազգային անվտանգություն»,
4.«Քաղաքական տեխնոլոգիաներ և մարկետինգ»,
5.«Տարածաշրջանային քաղաքականություն»,
6.«Հանրային կառավարում»,
7.«Հանրային քաղաքականություն»:

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
0/0/0/0/0/0/0
3/3/2/1/2/1/1
Ընդհանուր
և
մասնագիտական
12/12/6/6/6/6/6
4/4/2/2/2/2/2
կրթամաս
42/45/48/48/48/45/4
Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս
14/15/16/16/16/15/10
2
Կամընտրական դասընթացներ

18/15/18/18/21/24

6/5/6/6/6/6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք

12/12/12/12/12/12/1
4/4/4/4/4/4/4
2
18/18/18/18/18/18/1
3/3/3/3/3/3/3
8

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3/3/3/3/3/3/3

1/1/1/1/1/1/1

Գիտամանկավարժ. պրակտիկա

3/3/3/3/3/3/3

1/1/1/1/1/1/1

Մագիստրոսական
պաշտպանություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

թեզի 12/12/12/12/12/12/1
1/1/1/1/1/1/1
2
120/120/120/120/12
37/37/36/35/36/31/29
0/120/120
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Կիսամյակ
Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ
Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ
Ընդամենը, կրեդիտ

I

II

III

IV

Ընդամենը

27

24

21

0

72

3

6

9

18

48

30

30

30

30

120

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 մագիստրոսի 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 նախա-

– 212 –

տեսում է մինչև 3 լրացական դասընթացի առկայություն։ Լրացական դասընթացները կրեդիտատար չեն:

Մագիստրոսական ծրագիր «Միջազգային հարաբերություններ»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Մասնագիտական հաղորդակցում (անգլերեն)
1906/M06 Միջազգային իրավունք
Դիվանագիտական արա1201/M07 րողակարգ,
վարվելակերպ և վարվեցողություն
Դիվանագիտական, հյու1201/M08
պատոսական ծառայություն և իրավունք
1205/M05

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)14

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0

0/64/0

I

Ստուգարք

0

0/32/0

II

Ստուգարք

0

0/32/0

II

Ստուգարք

0

0/32/0

III

Ստուգարք

Մագիստրոսական ծրագիր «Համաշխարհային քաղաքականություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1205/M05
1906/M06

Անգլերեն
Միջազգային իրավունք
Դիվանագիտական և հյու1205/M07
պատոսական ծառայություն

Կրեդիտ
0
0

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)15
0/64/0
0/32/0

0

0/32/0

Կիսամ- Գնահատյակ
ման ձևը
I
Ստուգարք
II
Ստուգարք

III

Ստուգարք

Մագիստրոսական ծրագիր «Ազգային անվտանգություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1603/M03
1202/M04

Անգլերեն լեզու
Քաղաքագիտություն

Կրեդիտ
0
0

14

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)16
64/0/0
32/0/0

Կիսամյակ
I
I

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
15
Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
16
Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
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Գնահատման ձևը
Ստուգարք
Ստուգարք

Մագիստրոսական
մարքեթինգ»
Թվանիշ

1603/M03

ծրագիր

Մոդուլ-դասընթաց

Անգլերեն լեզու

«Քաղաքական

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)17
64/0/0

Կրեդիտ
0

տեխնոլոգիաներ

Կիսամյակ
I

և

Գնահատման ձևը
Ստուգարք

Մագիստրոսական ծրագիր «Տարածաշրջանային քաղաքականություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1603/M03
1204/M04

Անգլերեն
Կասպյան-սևծովյան
տարածաշրջանի քաղաքական
քարտեզը

Կրե- Լսարանային Կիսամ- Գնահատդիտ ժամ (դ/գ/լ)18 յակ
ման ձևը
0
64
I
Ստուգարք

0

32

II

Ստուգարք

Մագիստրոսական ծրագիր «Հանրային կառավարում»
Թվանիշ

1603/M03

Մոդուլ-դասընթաց

Անգլերեն լեզու

Կրեդիտ
0

Լսարանային
ժամ (դ/գ/ի)19
64/0/0

Կիսամյակ
I

Գնահատման ձևը
Ստուգարք

Մագիստրոսական ծրագիր «Հանրային քաղաքականություն»
Թվանիշ

1603/M03

Մոդուլ-դասընթաց

Անգլերեն լեզու

Կրեդիտ
0

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)20
64/0/0

Կիսամյակ
I

Գնահատման ձևը
Ստուգարք

Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս
Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 6 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 երկու պարտա17

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
19

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
20
Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
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դիր դասընթաց՝ “Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում” և “Մասնագիտության արդիական խնդիրները”։ Առանձին
դեպքերում, մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական
պարտադիր կրթամասին հատկացված ժամաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև
ընդհանուր այլ դասընթացների ընդգրկումը։

Մագիստրոսական ծրագիր «Միջազգային հարաբերություններ»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

2301/M01

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում
Միջազգային հարաբերությունների արդի խնդիրներ

1201/ M02

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

0/32/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

Կրե-

Լսարանային

Կիսամ-

Գնահատ-

դիտ

ժամ (դ/գ/լ)

յակ

ման ձևը

Կամընտրական առարկաներ

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1205/M03

Դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթ1/ֆրանս./

3

0/32/0

I

Քննություն

3

0/32/0

I

Քննություն

3

0/32/0

I

Քննություն

Դիվանագիտական
1205/M03

1205/M03

խոսքի
1/արաբ./

մշակույթ-

Դիվանագիտական
խոսքի մշակույթ-1/գեր./

1205/M03

Դիվանագիտական
խոսքի մշակույթ-1/թուրք./

3

0/32/0

I

Քննություն

1205/M03

Դիվանագիտական
խոսքի մշակույթ-1/իսպ./

3

0/32/0

I

Քննություն

3

0/32/0

I

Քննություն

3

0/32/0

II

Քննություն

1205/M03

Դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթ1/պարսկ./

1205/M04

Դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթ2/արաբ./
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1205/M04

Դիվանագիտական
խոսքի մշակույթ-2/գեր./

3

0/32/0

II

Քննություն

1205/M04

Դիվանագիտական
խոսքի մշակույթ-2/թուրք./

3

0/32/0

II

Քննություն

1205/M04

Դիվանագիտական
խոսքի մշակույթ-2/իսպ./

3

0/32/0

II

Քննություն

մշակույթ-

3

0/32/0

II

Քննություն

Դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթ-

3

0/32/0

II

Քննություն

Դիվանագիտական
1205/M04

1205/M04

խոսքի
2/պարսկ./

2/ֆրանս./

Մագիստրոսական ծրագիր «Համաշխարհային քաղաքականություն»
Թվանիշ

1201/ M01

2301/M02

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Միջազգային հարաբերությունների արդի խնդիրներ

3

32/0/0

I

Քննություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում

3

0/32/0

I

Քննություն

Կրե-

Լսարանային

Կիսամ-

Գնահատ-

դիտ

ժամ (դ/գ/լ)

յակ

ման ձևը

Կամընտրական առարկաներ

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1205/M03

Դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթ-

3

0/32/0

I

Քննություն

3

0/32/0

I

Քննություն

3

0/32/0

I

Քննություն

3

0/32/0

I

Քննություն

3

0/32/0

I

Քննություն

1/ֆրանս./
1205/M03
1205/M03

1205/M03

Դիվանագիտական
խոսքի մշակույթ-1/գեր./
Դիվանագիտական
խոսքի մշակույթ-1/իսպ./
Դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթ1/արաբ./

1205/M03

Դիվանագիտական

– 216 –

խոսքի

մշակույթ-

1/պարսկ./
1205/M03

Դիվանագիտական
խոսքի մշակույթ-1/թուրք./

3

0/32/0

I

Քննություն

1205/M04

Դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթ2/ֆրանս./

3

0/32/0

II

Քննություն

1205/M04

Դիվանագիտական
խոսքի մշակույթ-2/իսպ./

3

0/32/0

II

Քննություն

1205/M04

Դիվանագիտական
խոսքի մշակույթ-2/գերմ./

3

0/32/0

II

Քննություն

1205/M04

Դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթ2/արաբ./

3

0/32/0

II

Քննություն

1205/M04

Դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթ2/պարսկ./

3

0/32/0

II

Քննություն

1205/M04

Դիվանագիտական
խոսքի մշակույթ-2/թուրք./

3

0/32/0

II

Քննություն

Մագիստրոսական ծրագիր «Ազգային անվտանգություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Քաղաքական գիտության
1202/ M01 արդի հիմնախնդիրները
3

2301/M02

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 3
հետազոտություններում

Մագիստրոսական
մարքեթինգ»
Թվանիշ

ծրագիր

Մոդուլ-դասընթաց

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

32/0/0

I

Քննություն

0/32/0

I

Քննություն

«Քաղաքական

Կրեդիտ

Քաղաքական գիտության
1202/ M01 արդի հիմնախնդիրները
3

2301/M02

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Տեղեկատվական տեխնոլո3
գիաները մասնագիտական
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տեխնոլոգիաներ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

32/0/0

I

Քննություն

0/32/0

I

Քննություն

և

հետազոտություններում

Մագիստրոսական ծրագիր «Տարածաշրջանային քաղաքականություն»
Թվանիշ

1202/M01

2301/M02

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)21

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

I

Քննություն

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները մասնագիտական 3
հետազոտություններում

32/0/0

I

Քննություն

Մոդուլ-դասընթաց

Քաղաքան գիտության արդի
հիմնախնդիրները

Մագիստրոսական ծրագիր «Հանրային կառավարում»
Կրեդիտ

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1203/M 01

Մասնագիտության արդի
3
խնդիրները
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտա3
կան հետազոտություններում

2301/M02

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

32/0/0

I

Քննություն

0/32/0

I

Քննություն

Մագիստրոսական ծրագիր «Հանրային քաղաքականություն»

1203/M01

2301/M02

Մասնագիտության արդի
3
խնդիրները

32/0/0

I

Քննություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտա3
կան հետազոտություններում

0/32/0

I

Քննություն
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Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս
Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 16` երեք
կամ վեց կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 48 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։
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Միջազգային հարաբերություններ»
Թվանիշ

Կրե- Լսարանային Կիսամ- Գնահատդիտ ժամ (դ/գ/լ)
յակ
ման ձևը

Մոդուլ-դասընթաց

ՀՀ միջազգային հարաբերություն1201/M08 ների և արտաքին քաղաքականության արդի խնդիրներ
1201/M09
1201/M10
1201/M11
1201/M12
1201/M13
1201/M14
1205/M15
1201/M16
1201/M17
1906/M18
1205/M19

1201/M20
1201/M22

Արտաքին
քաղաքականության
ինֆորմացիոն վերլուծություն
Եվրամիություն (պատմություն և հիմնախնդիրներ)
Տնտեսական դիվանագիտություն
Ժամանակակից միջազգային
հարաբերությունների
հետազոտության մեթոդները
Եվրասիական ինտեգրում
Միջազգային ինտեգրման գործընթացը և միջազգային կազմակերպությունները
Դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթ - 1 (անգլերեն)
ՀՀ հարաբերությունները հարևան
պետությունների հետ
Արդյունավետ հաղորդակցություն
Եվրոպական իրավունք
Դիվանագիտական
խոսքի
առանձնահատկությունները
(անգլերեն)
Խորհրդարանական
դիվանագիտություն
Ինտեգրացիոն
գործընթացները
հետխորհրդային տարածքում
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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

32/0/0

II

Քննություն

3

0/32/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

II
III

Քննություն
Քննություն

3

0/32/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Համաշխարհային քաղաքականություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1201/M08

Միջազգային
անալիզ

1201/M09
1201/M10
1201/M11
1201/M12
1201/M13
1201/M14
1201/M15
1205/M16
1201/M17
1201/M18
1201/M19
1201/M20
1906/M21

1205/M22

Կրե- Լսարանային Կիսամ- Գնահատդիտ ժամ (դ/գ/լ)
յակ
ման ձևը

իրադրությունների

Եվրոպայում
ինտեգրացիոն
գործընթացի պատմություն
Միջազգային
հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթակառույցները
Եվրամիության
արտաքին
քաղաքականությունը
ՌԴ-ի արտաքին քաղաքականության գերակայությունները ժամանակակից աշխարհում
Արտաքին
քաղաքականության
ինֆորմացիոն վերլուծություն
Պրակտիկում.
միջազգային
հիմնախնդիրների անալիզ
Ինտեգրացիոն
գործընթացները
Եվրասիայում
Դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթ – 1 (անգլերեն)
Համաշխարհային
զարգացման
քաղաքական տեսություններ և
գործընթացներ
Ժամանակակից աշխարհի մեծ
տերությունները
Եվրոպական
անվտանգության
կառույցները
ԱՄՆ-ը
և
Ռուսաստանը
միջազգային գործընթացներում
Մարդու իրավունքը միջազգային
հարաբերություններում
և
միջազգային դատարաններ
Դիվանագիտական
խոսքի
առանձնահատկությունները
(անգլերեն)
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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

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

0/32/0

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

3

32/0/0

III

Քննություն

3

0/32/0

III

Քննություն

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Ազգային անվտանգություն»
Թվանիշ
1202/M05
1202/M06

1202/M07

1202/M08

1202/M09
1202/M10
1202/M11

1202/M12
1202/M13
1204/M14
1202/M15
1202/M16
1202/M17
1202/M18

Կրեդիտ

Մոդուլ-դասընթաց

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

32/0/0

I

Քննություն

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

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Քաղաքական
կոնֆլիկտի
3
տեսություններ
Ազգային անվտանգության
3
տեսություն
Տարածաշրջանային
անվտանգության
հիմնահարցեր
Ահաբեկչության
դեմ
պայքարի
ժամանակակից
ձևերը
Ներքաղաքական
գործընթացները Մերձավոր
Արևելքում
Ռազմավարական մշակույթ
Հատուկ ծառայությունները
ժամանակակից միջազգային
հարաբերություններում
Ազգային անվտանգության
հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
Սոցիոմշակութային
անվտանգություն
Քաղաքական
ռազմավ.
պլանավորման
հիմնահարցեր
Քաղաքական կառավարում
Տնտեսություն
արդի
հիմնախնդիրները
Տնտեսական և էներգետիկ
անվտանգություն
Ժաղովրդագրական
անվտանգություն
և
միգրացիոն գործընթացներ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

1204/M19

Տեղեկատվական
անվտանգություն

3

32/0/0

III

Քննություն

1202/M20

Ազգայնականության
գաղափարաքաղաքական
3
հոսանքները
ՀՀ-ում
և
հարակից երկրներում

32/0/0

III

Քննություն
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4. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Քաղաքական տեխնոլոգիաներ և մարքեթինգ»
Թվանիշ
1202/M04
1202/M05

1204/M06

1204/M07

1204/M08
1202/M09
1202/M10
1203/M11
1202/M12
1201/M13
1204/M14
1204/M15
1202/M16
1202/M17
1204/M18
1202/M19

Մոդուլ-դասընթաց
Քաղաքական որոշումների
ընդումնան մեթոդները
Տեղեկատվական
և
հոգեբանական
պատերազմներ
Ժամանակակից
քաղաքական
գործընթացների
վերլուծություն
Քաղաքական
ռազմավ.
պլանավորման
հիմնահարցեր
Քաղաքական մարքեթինգի
հիմունքներ
Քաղաքական ընդդիմության
ինստիտուտը
Քաղաքական կառավարում
Պետական-տեղեկատվական
քաղաքականությունը ՀՀ-ում
Տնտեսության
արդի
հիմնախնդիրները
Հանրային
դիվանագիտություն
Ընտրական գործընթացների
կառավարում
Քաղաքական գովազդ
Տնտեսական
դիվանագիտություն
Քաղաքական
ճարտասանություն
Մանիպուլյացիոն
տեխնոլոգիաներ
Տարածաշրջանային
անվտանգության
հիմնահարցեր

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

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

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

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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5. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Տարածաշրջանային քաղաքականություն»
Թվանիշ

Կրե- Լսարանային Կիսամ- Գնահատդիտ ժամ (դ/գ/լ)
յակ
ման ձևը

Մոդուլ-դասընթաց

Տարածաշրջանագիտության
1204/M05 (ռեգիոնալիստիկայի)
հիմունքներ
Հիբրիդային պարերազմներ.
1204/M06
տեսություն և պրակտիկա
Միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության
1204/M07
տեսահայեցակարգային
հիմքերը
Մասնագիտական
1204/M08 հետազոտության
մեթոդներ
Փոքր պետությունները
1204/M09 միջազգային
հարաբերություններում
ՀՀ հարակից երկրների
1204/M10 քաղաքական
երկրագիտություն
Միջազգային
հարաբերությունների
1204/M11 տեսություններ և
հիմնախնդիրներ,
քննադատական ներածություն
ՀՀ ազգային շահերը և
տարածաշրջանային
1204/M12
քաղաքականության
առանձնահատկությունները
Ադրբեջանի
1204/M13 տարածաշրջանային քաղաքականությունը
Վրաստանի տարածաշրջանա1204/M14
յին քաղաքականությունը
ԵՄ-ի քաղաքականությունը
1204/M15
Հարավային Կովկասում
ԱՄՆ քաղաքականությունը
1204/M16
Հարավային Կովկասում
ՌԴ քաղաքականությունը
1204/M17
Հարավային Կովկասում
Իրանի տարածաշրջանային
1204/M18
քաղաքականությունը
Տարածաշրջանային
1204/M19
էներգետիկ

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

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

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
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աշխարհաքաղաքականություն
Թուրքիայի տարածաշրջանա1204/M20
3
յին քաղաքականությունը

32/0/0

III

Քննություն

6. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հանրային կառավարում»

Թվանիշ

1203/M04
1203/M05
1203/M06
1203/M07
1203/M08
1203/M09
1203/M10
1203/M11
1203/M12
1203/M13
1203/M14

1203/M15

Մոդուլ-դասընթաց

Կառավարական
և
քաղաքական
հանրային
հարաբերություններ, PR
Կրթության կառավարում
Հանրային
քաղաքականության
տեսություններ
Քաղաքական որոշումների
ընդունման մեթոդները
Ապակենտրոնացման
բարեփոխումներն
անցումային երկրներում
Ռազմավարական
մենեջմենթ
Պետական կառավարման
արդյունավետություն
Համեմատական
վարչարարություն
Մարդկային ռեսուրսների
կառավարում
Պետական ֆինանսներ և
բյուջեի վերլուծություն
Մենեջմենթի
բարեփոխումներ
Եվրոմիության
կառավարման
կառույցները
և
եվրոինտեգրացիա

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

6

64/0/0

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

6

64/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

6

64/0/0

III

Քննություն
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7. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հանրային քաղաքականություն»
Թվանիշ

1203/M04

1203/M05

1203/M06
1203/M07
1203/M08
1203/M09
1203/M10
1203/M11

1203/M12

1203/M13

1203/M04

1203/M05

Մոդուլ-դասընթաց

Ռիսկերի գնահատում և
ծախք-շահույթ
վերլուծություն
Հանրային
քաղաքականության
հիմունքներ
Կարգավորիչ
քաղաքականություն և
վարչական գործիքներ
Քաղաքականության
հետազոտության մեթոդներ
Վիճակագրական
բազմաչափ վերլուծություն
Սոցիալական
գործընթացների
մոդելավորում
Լիդերության
հոգեբանություն
Հանրային ֆինանսներ և
հարկաբյուջետային
քաղաքականություն
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ և
տվյալների վերլուծություն
Արդիականացման
ռազմավարություններ և
գլոբալ կառաարման
հիմնախնդիրներ
Ռիսկերի գնահատում և
ծախք-շահույթ
վերլուծություն
Հանրային
քաղաքականության
հիմունքներ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

6

64/0/0

III

Քննություն

6

64/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

Կամընտրական դասընթացներ
Կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են ԵՊՀ այլ մագիստրոսական
ծրագրերի դասընթացներից և նպատակ ունեն մագիստրանտի մոտ ձևավորելու
ավարտական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու համար անհրա-
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ժեշտ 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` 24-րդ կիսամյակների ընթացքում։ Տվյալ ծրագրի կամընտրական դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր աշխատածավալը պետք է կազմի առնվազն 9 կերդիտ, իսկ առաջարկվող դասընթացների քանակը` պահանջվածից առնվազն 2 անգամ ավելի:
Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը:
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Միջազգային հարաբերություններ»
Թվանիշ
1906/ M22
1201/M22
1201/M23

1906/ M23
1201/M24
1201/M24

1201/M25
1201/M25

1201/M26
1201/M26

Մոդուլ-դասընթաց
Միջազգային
պայմանագրերի իրավունք
Լոբբինգը
միջազգային
հարաբերություններում
Միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային համակարգեր
Միջազգային և ազգային
անվտանգության ժամանակակից համակարգեր
Մարդու իրավունքը միջազգային հարաբերություններում
Միջազգային
մարդասիրական իրավունք
Արտաքին
քաղաքականության տեղեկատվական
ապահովումը
Տեղեկատվական
պատերազմները
և
դիվանագիտությունը
Ժամանակակից
կոնֆլիկտները և նրանց
լուծման մեխանիզմները
Համաշխարհային քաղաքականության ոչ պետական
դերակատարները

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն
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Գնահատման ձևը

Հանրային
դիվանագիտություն
Իսլամի գործոնը միջազգա1201/M27
յին հարաբերություններում
1201/M27

3

32/0/0

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Համաշխարհային քաղաքականություն»
Թվանիշ
1201/M23

1201/M23

1201/M24
1201/M24

1201/M25
1202/M25
1201/M26

1201M26

1201/M27

1201/M27

Մոդուլ-դասընթաց

Գնահատման ձևը

Հռետորության հիմունքներ
Միջազգային էներգետիկ
անվտանգություն
Համաշխարհային
քաղաքականության
դերակատարները
Իսլամի
գործոնը
միջազգային
հարաբերություններում
Ժամանակակից
կոնֆլիկտները և նրանց
լուծման մեխանիզմները
Քաղաքական
բանակցություններ
Անվտանգության
մարտահրավերները 21-րդ
դարում
Համաշխարհային
քաղաքականության
սոցիոլոգիա
ՀՀ միջազգային հարաբերությունների և
արտաքին
քաղաքականության ժամանակակից պրոբլեմները
Տնտեսական
դիվանագիտություն

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Ազգային անվտանգություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

1204/M21 ՀՀ ընթացիկ քաղաքական գործ- 3
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Լսարանային Կիսամ- Գնահատժամ (դ/գ/լ)
յակ
ման ձևը
32/0/0

I

Քննություն

ընթացների վերլուծություն
1202/M21 Քաղաքական ընդդիմություն
Արտասահմանյան երկրների
հակակոռուպցիոն
քաղաքա1202/M22
կանությանհ համեմատական
3
վերլուծություն

32/0/0

II

Քննություն

32/0/0

II

Քննություն

32/0/0

III

Քննություն

32/0/0

III

Քննություն

32/0/0

III

Քննություն

1201/M22 Հանրային դիվանագիտություն

1202/M23

1202/M23
1202/M24

1202/M24

1202/M25
1202/M25
1202/M26

Արմատականությունը
և
ժամանակակից
հասարակական-քաղաքական
3
միտքը
Քաղաքական
հաղորդակցության հիմունքներ
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները ազգային անվտանգ.
համատեքստում
Պետաիրավական մարմինների 3
գործառույթները
ազգային
անվտանգության
համատեքստում
Քաղաքական բանակցություններ
3
Ազգ
և
ազգային
գաղափարախոսություն
Ռազմա-քաղաքական
անվտանգություն

Համակեցություն և կոնֆլիկտ. 3
1202/M26 Օսմանյան կայսրությունը XIXXX դարերում

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Քաղաքական տեխնոլոգիաներ և մարքեթինգ»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Արտասահմանյան երկրների
հակակոռուպցիոն
1202/M20 քաղաքականության
3
համեմատական
վերլուծություն

Լսարանային Կիսամ- Գնահատժամ (դ/գ/լ)
յակ
ման ձևը

32/0/0

II

Քննություն

32/0/0

II

Քննություն

1202/M20 Բնակցային տեխնոլոգիաներ
1204/M21 Քաղաքական

3

– 228 –

խորհրդատվություն
Քաղաքական
1204/M21 հաղորդակցության
արդի
հիմնախնդիրները
Կանանց
քաղաքական
1204/M22 մասնակցության
հիմնախնդիրներ
3
Պետական
քաղաքական
1203/M22 կառավարման
ինստիտուտները ՀՀ-ում

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3
Քաղաքական
1202/M24
հրապարակախսություն
Կոնֆլիկտային
իրավիճակների
1202/M25
կարգավորման
տեխնոլոգիաներ
3
Ինտերնետ տեխնոլոգիաները
1204/M25 քաղաքական
գործընթացներում

32/0/0

III

Քննություն

32/0/0

III

Քննություն

1204M23

Քաղաքական
ինստիտուտը

լիդերության

Սոցիալական
1202/M23
գործընկերություն
Դիվանագիտական
1205/M24 արարողակարգ և էթիկետ

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Տարածաշրջանային քաղաքականություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Արցախյան հակամարտությունը` որպես տարածա1204/M21
շրջանային անվտանգության
գործոն
Տարածաշրջանային
ռազմաքաղաքական
1204/M21
կազմակերպություններ
(ՀԱՊԿ և ՆԱՏՕ)
Էթնոժողովրդագրական քաղաքականության արդի հիմ1204/M22
նահարցերը Հարավային
Կովկասում

Կրեդիտ

Լսարանային Կիսամ- Գնահատժամ (դ/գ/լ)
յակ
ման ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն
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ՀՀ և հարակից երկրների
1204/M22 արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը
Տարածաշրջանային ընթացիկ
1204/M23 քաղաքական գործընթացների
վերլուծություն
Էթնոհոգեբանական գործոնը
1204/M23 հարավկովկասյան քաղաքական գործընթացներում
Աշխարհաքաղաքական գործ1204/M24 ընթացները հետխորհրդային
տարածաշրջանում
Աշխարհաքաղաքական գործ1202/M24
ընթացները Միջին Արևելքում
Քրդական գործոնը տարածա1204/M25 շրջանային աշխարհաքաղաքական գործընթացներում
Տեղեկատվահոգեբանական
պատերազմները
1204/M25 տարածաշրջանային
հակամարտությունների
համատեքստում
Իսլամական գործոնը միջազ1204/M26 գային հարաբերություններում
Հատուկ
ծառայությունները
1204/M25 միջազգային
հարաբերություններում

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

6. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հանրային կառավարում»
1203/M16 Միջազգային տնտեսական
հարաբերություններ և
հանրային կարգավորում

3

32/0/0

II

32/0/0

II

Քննություն

1203/M16 Սոցիալական կառավարում
1203/M17 Կազմակերպական վարք
Զարգացման
իրավունքի
հիմնախնդիրները
1906/M17
1203/M18 Տեղեկատվական-ինովացիոն
կառավարում
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3

3

32/0/0

II

Քննություն

1203/M18 Արտաքին քաղաքականության
վերլուծություն և տեսություն
1203/M19 Հանրային
համակարգի

Քննություն

կառավարման

ամբողջականություն
Integrity/

/Public

1203/M19 Սոցիալական
պետության
զարգացման տեսություն
1203/M20 Ինֆորմացիոն
պատերազմներ

3

32/0/0

II

Քննություն

6

64/0/0

III Քննություն

1203/M20 Մենեջմենթ և կառավարում
1203/M21 Ծրագրերի գնահատում
3

32/0/0

III Քննություն

ՀՀ
հանրային
ծառ.
1203/M21 համակարգի
զարգացման
հիմնահարցեր

7. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հանրային քաղաքականություն»
1203/M14

Կրթության կառավարում

3

1203/M14 Ֆինանասական մենեջմենթ և
դրամաշնորհների տնօրինում
1203/M15 Ոչ պետական հատվածի
կազմակերպություններ և
կառավարում

6

32/0/0

II

64/0/0

II

Քննություն

Քննություն

Մակրոտնտեսական
և
հանրային
1906/M15 տեսություն
քաղաքականություն
1203/M16 Քաղաքական
ինստիտուտներ և հանրային
քաղաքականություն

3

1203/M16 Ոչ
պետական
հատվածի
լիդերություն և մարդկային
ռեսուրսների կառավարում
1203/M17 Հաղորդակցային
ռազմավարություններ և
տեղեկատվական
կառավարման հիմնահարցեր
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3

32/0/0

32/0/0

II

Քննություն

II

Քննություն

1203/M17 Միջազգային
հանրային
հատված
1203/M18 Զարգացման տեսություններ
1203/M18 Ուրբանիզացում
և
համայնքային կոնֆլիկտների
կարգավորում
1203/M19 Հանրային ծառայության
հիմունքներ

6

3

64/0/0

32/0/0

III Քննություն

III Քննություն

Մենեջմենթի
բարեփոխումներ

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 տվյալ 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։ Կարող 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 իրականաց-
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վում 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 Միջազգային հարաբերությունների 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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Լրացական դասընթացներ
1. «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
1205/M05. Մասնագիտական հաղորդակցում (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1 կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր ունակությունները
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճիշտ նախապատրաստվել մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ,
2. կզարգացնի իր ունակությունները դիվանագիտական հաղորդակցման
ընթացքում,
3. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու բավարար կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական տեղեկատվության և գործնական հարցերին տիրապետումը հաղորդակցության մեջ: Թեմա 2` Դիրքորոշումների հստակեցման,
հարց ու պատասխանի հմտությունը հաղորդակցման մեջ: Թեմա 3` Մասնագիտական հաղորդակցման ընդհանուր շրջանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1906/M06. Միջազգային իրավունք (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ միջազգային հանրային իրավունքի համակարգի, դրա սուբյեկտների, աղբյուրների,
հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ, միջազգային-իրավական պատասխանատվության հետ կապված հարցեր, պատկերացում կազմել միջազգային իրավունքի հիմնական ինստիտուտների և ճյուղերի բովանդակության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքներ.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային հանրային իրավունքի հասկացությունը և բնորոշ
գծերը,
2. միջազգային իրավունքի աղբյուրները, սուբյեկտները, սկզբունքները,
3. միջազգային իրավունքի առանձին ինստիտուտների և ճյուղերի բովանդակությունը:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Միջազգային հանրային իրավունքի հասկացությունը, առանձնահատկությունները, առարկան և ձևավորման պատմությունը: Թեմա 2` Միջազգային իրավունքի աղբյուրների, սկզբունքների և սուբյեկտների ուսումնասիրություն: Թեմա 3` Միջազգային իրավունքի և ներպետական իրավունքի փոխգործողության և փոխազդեցության տեսական և միջազգային-իրավական հիմքերի ուսումնասիրությունը: Թեմա 4` Միջազգային-իրավական պատասխանատվության ինստիտուտի ուսումնասիրությունը: Թեմա 5` Միջազգային հանրային իրավունքի հիմնական ինստիտուտների և ճյուղերի ընդհանուր բնութագիրը և բովանդակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է սեմինար պարապմունքների դրական արդյունքների
և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1201/M07. Դիվանագիտական, հյուպատոսական ծառայություն և իրավունք
(0 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայությունների տեսական և գործնական խնդիրների, դիվանագիտության առանձնահատկություններին, դիվանագետի պատասխանատու
առաքելության ու հիմնական պարտականություններին :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կիմանա արտաքին հարաբերությունների կենտրոնական /ներպետական/ և արտասահմանյան մարմիններում աշխատող դիվանագետների
հիմնական պարտ ականությունների և խնդիրների մասին,
5. կըմբռնի դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մեջ աշխատող դիվանագետների պատասխանատու առաքելության էությունը,
6. կծանոթանա դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մասին Վիեննայի Կոնվենցիաներին, ինչպես նաև ՀՀ օրենքներին դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտության և դիվանագիտական ծառայության էությունը:
Թեմա 2` Արտաքին հարաբերությունների պետական մարմինները. արտաքին
գործերի նախարարությունը պետության արտաքին քաղաքականությունն իրականացնող գլխավոր օղակ: Թեմա 3` Արտաքին հարաբերությունների պետական
մարմինները արտասահմանում: Թեմա 4` Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների պարտականությունները և գործունեության հիմնական ձևերը դեսպանընկալ երկրում: Թեմա 5` Դիվանագիտական թղթակցություններ: Թեմա 6` հյուպատոսական ծառայություն, հյուպատոսական հաստատությունների պարտականություններն ու խնդիրները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ստուգարքն անցկացվում է սեմինար պարապմունքների դրական արդյունքների և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:

2. «Համաշխարհային քաղաքականություն» մասնագիտություն
1205/M05. Մասնագիտական հաղորդակցում (անգլերեն) (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1 կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնագիտական հաղորդակցման բանավոր ունակությունները անգլերեն լեզվով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճիշտ նախապատրաստվել անգլերեն մասնագիտական
հաղորդակցման ժամանակ,
2. կզարգացնի իր ունակությունները դիվանագիտական հաղորդակցման
ընթացքում,
3. ձեռք կբերի մասնագիտական թեմաների շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու բավարար կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտական տեղեկատվության և գործնական հարցերին
տիրապետումը հաղորդակցության մեջ: Թեմա 2` Դիրքորոշումների հստակեցման, հարց ու պատասխանի հմտությունը հաղորդակցման մեջ: Թեմա 3` Մասնագիտական հաղորդակցման ընդհանուր շրջանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1905/M06. Միջազգային իրավունք (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ միջազգային հանրային իրավունքի համակարգի, դրա սուբյեկտների, աղբյուրների,
հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ, միջազգային-իրավական պատասխանատվության հետ կապված հարցեր, պատկերացում կազմել միջազգային իրավունքի հիմնական ինստիտուտների և ճյուղերի բովանդակության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային հանրային իրավունքի հասկացությունը և բնորոշ
գծերը,
2. միջազգային իրավունքի աղբյուրները, սուբյեկտները, սկզբունքները,

– 238 –

3. միջազգային իրավունքի առանձին ինստիտուտների և ճյուղերի բովանդակությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային հանրային իրավունքի հասկացությունը, առանձնահատկությունները, առարկան և ձևավորման պատմությունը: Թեմա 2` Միջազգային իրավունքի աղբյուրների, սկզբունքների և սուբյեկտների ուսումնասիրություն: Թեմա 3` Միջազգային իրավունքի և ներպետական իրավունքի փոխգործողության և փոխազդեցության տեսական և միջազգային-իրավական հիմքերի ուսումնասիրությունը: Թեմա 4` Միջազգային-իրավական պատասխանատվության ինստիտուտի ուսումնասիրությունը: Թեմա 5` Միջազգային հանրային իրավունքի հիմնական ինստիտուտների և ճյուղերի ընդհանուր բնութագիրը և բովանդակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է սեմինար պարապմունքների դրական արդյունքների և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1201/M07. Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայությունների տեսական և գործնական խնդիրների, դիվանագիտության առանձնահատկություններին, դիվանագետի պատասխանատու
առաքելության ու հիմնական պարտականություններին :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արտաքին հարաբերությունների կենտրոնական /ներպետական/ և արտասահմանյան մարմիններում աշխատող դիվանագետների
հիմնական պարտ ականությունների և խնդիրների մասին,
2. կըմբռնի դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մեջ աշխատող դիվանագետների պատասխանատու առաքելության էությունը ,
3. կծանոթանա դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մասին Վիեննայի Կոնվենցիաներին, ինչպես նաև ՀՀ օրենքներին դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտության և դիվանագիտական ծառայության էությունը:
Թեմա 2` Արտաքին հարաբերությունների պետական մարմինները. արտաքին
գործերի նախարարությունը պետության արտաքին քաղաքականությունն իրականացնող գլխավոր օղակ: Թեմա 3` Արտաքին հարաբերությունների պետական մարմինները արտասահմանում: Թեմա 4` Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների պարտականությունները և գործունեության հիմնական ձևերը
դեսպանընկալ երկրում: Թեմա 5` Դիվանագիտական թղթակցություններ: Թեմա
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6` հյուպատոսական ծառայություն, հյուպատոսական հաստատությունների
պարտականություններն ու խնդիրները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է սեմինար պարապմունքների դրական արդյունքների և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:

3. «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
1603/M03. Անգլերեն (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1 կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի և գիտելիքների
հետագա կատարելագործումը, որը ուսանողներին առավելագույնս կզինի հանրային կառավարման ոլորտում մասնագիտական գիտելիքների և միջազգային
փորձի փոխանակման համար անհրաժեշտ լեզվախոսքային հմտություններով:
Կզարգացնի ուսանողների լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հագեցած մասնագիտական բառապաշարի,
2. կկարողանա ազատ օգտվել լրատվական, հրապարակախոսական, մասնագիտական բնագիր աղբյուրներից,
3. կկարողանա կարծիք հայտնել, փաստարկել և հիմնավորել այն, բանավիճել, եզրահանգումներ անել և այլն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար` հասարակական-քաղաքական, տնտեսագիտական, լրատվական եզրույթներ, դրանց կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում:
Թեմա 2՝ Զեկուցումներ, հաղորդումներ, տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
քաղված տեղեկությունների հիման վրա վերլուծություններ և եզրահանգումներ:
Թեմա 3՝ Գործնական գրույթների կազմում` գովազդներ, հաղորդագրություններ,
հայտարարություններ, հոդվածներ, տեղեկատվական բնույթի նյութեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1202/М04. Քաղաքագիտություն (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքների, հիմնական կատե-

– 240 –

գորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթի հետ, ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կունենա գիտելիք և իմացություն քաղաքագիտության տեսական և
կիրառական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի մասին,
5. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար
ունակություններ,
6. կկարողանա
կողմնորոշվել
գործնական
քաղաքականության
առանձնահատկությունների մեկնաբանման հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝
Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն:
Քաղաքագիտության օբյեկտը և առարկան: Քաղաքականության ծագումը և
էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության էությունն, կառուցվածքը և
լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝
Հասարակության քաղաքական համակարգը։
Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝
Քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝
Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Քաղաքական էլիտա և
լիդերություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անց է կացվում սեմինար պարապմունքների դրական
արդյունքների և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:

4. «Քաղաքական տեխնոլոգիաներ և մարքեթինգ» մասնագիտություն
1603/M03. Անգլերեն լեզու (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1 կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի և գիտելիքների
հետագա կատարելագործումը, որը ուսանողներին առավելագույնս կզինի հանրային կառավարման ոլորտում մասնագիտական գիտելիքների և միջազգային
փորձի փոխանակման համար անհրաժեշտ լեզվախոսքային հմտություններով:
Կզարգացնի ուսանողների լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կտիրապետի հագեցած մասնագիտական բառապաշարի,
5. կկարողանա ազատ օգտվել լրատվական, հրապարակախոսական, մասնագիտական բնագիր աղբյուրներից,
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6.

կկարողանա կարծիք հայտնել, փաստարկել և հիմնավորել այն, բանավիճել, եզրահանգումներ անել և այլն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար` հասարակական-քաղաքական, տնտեսագիտական, լրատվական եզրույթներ, դրանց կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում:
Թեմա 2՝ Զեկուցումներ, հաղորդումներ, տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված տեղեկությունների հիման վրա վերլուծություններ և եզրահանգումներ: Թեմա 3՝ Գործնական գրույթների կազմում` գովազդներ, հաղորդագրություններ, հայտարարություններ, հոդվածներ, տեղեկատվական բնույթի նյութեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:

5.«Տարածաշրջանային քաղաքականություն» մասնագիտություն
1603/M03. Անգլերեն լեզու (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1 կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի և գիտելիքների
հետագա կատարելագործումը, որը ուսանողներին առավելագույնս կզինի հանրային կառավարման ոլորտում մասնագիտական գիտելիքների և միջազգային
փորձի փոխանակման համար անհրաժեշտ լեզվախոսքային հմտություններով
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի հագեցած մասնագիտական բառապաշարի,
2. կկարողանա ազատ օգտվել լրատվական, հրապարակախոսական, մասնագիտական բնագիր աղբյուրներից,
3. կկարողանա կարծիք հայտնել, փաստարկել և հիմնավորել այն, բանավիճել, եզրահանգումներ անել և այլն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար` հասարակական-քաղաքական, տնտեսագիտական, լրատվական եզրույթներ, դրանց կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում:
Թեմա 2՝ Զեկուցումներ, հաղորդումներ, տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված տեղեկությունների հիման վրա վերլուծություններ և եզրահանգումներ: Թեմա 3՝ Գործնական գրույթների կազմում` գովազդներ, հաղորդագրություններ, հայտարարություններ, հոդվածներ, տեղեկատվական բնույթի նյութեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է սեմինար պարապմունքների դրական արդյունքների և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
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1204/M04. Կասպյան –սևծովյան տարածաշրջանի քաղաքական քարտեզը (0
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2 կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կասպյան-սևծովյան
տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական գործընթացներին, հիմնական
դերակատարների քաղաքականության հիմնատարրերին, միջպետական և
տարածաշրջանային հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ Կասպյան-սևծովյան տարածաշրջանում
աշխարհաքաղաքական տարբեր գործընթացներ վերլուծելու և
գնահատելու համար,
2. կիմանա Կասպյան-սևծովյան տարածաշրջանի միջպետական և
տարածաշրջանային հիմնախնդիրների, հիմնական դերակատարների
քաղաքականության հիմքերի, տարածաշրջանային կառույցների
դերակատարության մասին,
3. ունակ կլինի վերլուծել Կասպյան-սևծովյան տարածաշրջանում
հիմնական դերակատարների քաղաքականությունը, իմաստավորել այս
տարածաշրջանում ՀՀ-ի քաղաքականության առաջնայնությունները,
4. կկարողանա օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
պատշաճ ձևով կիրառել հետազոտական մեթոդները և կանոնները:
5. ունակ կլինի վերլուծել առաջադրված խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
6. կկարողանա պատրաստել մասնագիտական զեկուցումներ,
ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
Բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Կասպյան-սևծովյան տարածաշրջանի քաղաքական քարտեզը.
հիմնական դերակտարները, միջպետական և տարածաշրջանային
հիմնախնդիրները, տարածաշրջանային և միջտարածաշրջանային
կազմակերպությունները: Թեմա 2՝ Տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական
միջավայրի վրա միջպետական հակասությունների անդրադարձը. Հայթուրքական, հայ-ադրբեջանական, հույն-թուրքական հակասությունները,
Կիպրոսի հիմնախնդիրը: Թեմա 3՝ Էներգետիկ աշխարհաքաղաքականությունը
Կասպյան-սևծովյան տարածաշրջանում: Հայաստանի շահերը և
քաղաքականությունը կասպյան-սևծովյան տարածաշրջանում: Թեմա 4՝ ՀՀ-ն և
Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը.
խորհրդարանական և կառավարական չափումներ
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է սեմինար պարապմունքների դրական արդյունքների և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
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6. «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
1603/M01. Անգլերեն լեզու (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1 կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի և գիտելիքների
հետագա կատարելագործումը, որը ուսանողներին առավելագույնս կզինի հանրային կառավարման ոլորտում մասնագիտական գիտելիքների և միջազգային
փորձի փոխանակման համար անհրաժեշտ լեզվախոսքային հմտություններով:
Կզարգացնի ուսանողների լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հագեցած մասնագիտական բառապաշարի,
2. կկարողանա ազատ օգտվել լրատվական, հրապարակախոսական, մասնագիտական բնագիր աղբյուրներից,
3. կկարողանա կարծիք հայտնել, փաստարկել և հիմնավորել այն, բանավիճել, եզրահանգումներ անել և այլն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար` հասարակական-քաղաքական, տնտեսագիտական, լրատվական եզրույթներ, դրանց կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում:
Թեմա 2՝ Զեկուցումներ, հաղորդումներ, տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված տեղեկությունների հիման վրա վերլուծություններ և եզրահանգումներ: Թեմա 3՝ Գործնական գրույթների կազմում` գովազդներ, հաղորդագրություններ, հայտարարություններ, հոդվածներ, տեղեկատվական բնույթի նյութեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:

7.«Հանրային քաղաքականություն» մասնագիտություն
1603/M01. Անգլերեն լեզու (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1 կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի և գիտելիքների
հետագա կատարելագործումը, որը ուսանողներին առավելագույնս կզինի հանրային կառավարման ոլորտում մասնագիտական գիտելիքների և միջազգային
փորձի փոխանակման համար անհրաժեշտ լեզվախոսքային հմտություններով:
Կզարգացնի ուսանողների լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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4. կտիրապետի հագեցած մասնագիտական բառապաշարի,
5. կկարողանա ազատ օգտվել լրատվական, հրապարակախոսական, մասնագիտական բնագիր աղբյուրներից,
6. կկարողանա կարծիք հայտնել, փաստարկել և հիմնավորել այն, բանավիճել, եզրահանգումներ անել և այլն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար` հասարակական-քաղաքական, տնտեսագիտական, լրատվական եզրույթներ, դրանց կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում:
Թեմա 2՝ Զեկուցումներ, հաղորդումներ, տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված տեղեկությունների հիման վրա վերլուծություններ և եզրահանգումներ: Թեմա 3՝ Գործնական գրույթների կազմում` գովազդներ, հաղորդագրություններ, հայտարարություններ, հոդվածներ, տեղեկատվական բնույթի նյութեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:

2. Ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ
1. «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
2301/M01. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջազգային հարաբերությունների ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորագույն նվաճումների և ծրագրային ապահովման հետ: Դասընթացի շրջանակներում առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձվի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում միջազգային փորձը տեղայնացնելուն և հայաստանյան պայմաններում
նրանց ընձեռած հնարավորությունների առավել արդյունավետ կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տվյալների հավաքման, պահման, մշակման և վերլուծության
ինֆորմացիոն եղանակները,
2. կհասկանա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների չափազանց կարևոր
դերը և ընձեռած հնարավորությունները միջազգային հարաբերությունների ոլորտում,
3. կկարողանա աշխատել տվյալների հավաքման, պահման և վերլուծության մի քանի կարևոր համակարգչային ծրագրերի հետ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխոլոգիաները և միջազգային հարաբերությունների ոլորտի խնդիրները: Թեմա 2՝ Հանրային ինտերնետային կայքի մշակում :
Թեմա 3՝ Ներքին և արտաքին հաղորդակցություն: Թեմա 4՝ Միջազգային կապեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M02. Միջազգային հարաբերությունների արդի խնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասնթացի նպատակն է ուսումնասիրել միջազգային հարաբերությունների
հիմնական խնդիրները, պետությունների ինքնիշխանության պահպանման,
անվտանգության ապահովման, տնտեսական զարգացման, ժողովրդավարական
բարեփոխումների համար բարենպաստ պայմանների ձևավորումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թե ինչ խնդիրներ են ծառացած մեր երկրի արտաքին քաղաքականության առաջ, որոնք են գերակա ուղղությունները,
2. կկարողանա տարբերակել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հետ փոխլրացման
քաղաքականությունը ՀՀ առաջ ծառացած մյուս գերակա ուղղություններից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Երկրի անվտանգության և տնտեսական զարգացման գերխնդիրը և
արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 2՝ Ղարաբաղյան հիմնահարցի արդարացի կարգավորման գերխնդիրը ՀՀ արտաքին քաղաքականության հոլովույթում: Թեմա 3՝ Ցեղասպանության ճանաչման գերխնդիրը և ՀՀ անվտանգության
ապահովման հարցը: Թեմա 4՝ Փոխլրացման քաղաքականությունը Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև ու դրա արդյունքները: Թեմա 5՝ Եվրաինտեգրման քաղաքականությունը և ՆԱՏՈ-ի հետ համագործակցությունը: Թեմա 6՝ Թուրքիայի հետ
հարաբերությունների կարգավորման խնդիրը, ֆուտբոլային դիվանագիտությունը: Թեմա 7՝ ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Կամընտրական առարկաներ
1205/M03. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-1/ֆրանս./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
արտահայտման վերաբերյալ
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
բնորոշ գծերի և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M03. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-1/արաբ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել
դիվանագիտական խոսքի մշակույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
վերաբերյալ,
2. կտիրապետի դիվանագիտական խոսքի մշակույթի հմտություններին
3. կտիրապետի
դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթի
բոլոր
նրբություններին։
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ հասկացությունը: Դիվանագիտական
խոսքի
հմտություններին
տիրապետելու
առանձնահատկությունները:
Դիվանագիտական
խոսքի
հաղորդակցման
գիտելիքների
ընդհանուր
շրջանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M03. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-1/գեր./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել
դիվանագիտական խոսքի մշակույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթին բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M03. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-1/թուրք./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M03. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-1/իսպ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M03. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-1/պարսկ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M04. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-2/արաբ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել
դիվանագիտական խոսքի մշակույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
վերաբերյալ,
2. կտիրապետի դիվանագիտական խոսքի մշակույթի հմտություններին
3. կտիրապետի
դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթի
բոլոր
նրբություններին։
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ հասկացությունը: Դիվանագիտական
խոսքի
հմտություններին
տիրապետելու
առանձնահատկությունները:
Դիվանագիտական
խոսքի
հաղորդակցման
գիտելիքների
ընդհանուր
շրջանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M04. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-2/գեր./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել
դիվանագիտական խոսքի մշակույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթին բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M04. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-2/թուրք./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M04. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-2/իսպ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M04. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-2/պարսկ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M04. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-2/ֆրանս./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
արտահայտման վերաբերյալ
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
բնորոշ գծերի և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2. «Համաշխարհային քաղաքականություն» մասնագիտություն
1201/M01. Միջազգային հարաբերությունների արդի խնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասնթացի նպատակն է ուսումնասիրել միջազգային հարաբերությունների
հիմնական խնդիրները, պետությունների ինքնիշխանության պահպանման,
անվտանգության ապահովման, տնտեսական զարգացման, ժողովրդավարական
բարեփոխումների համար բարենպաստ պայմանների ձևավորումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թե ինչ խնդիրներ են ծառացած մեր երկրի արտաքին քաղաքականության առաջ, որոնք են գերակա ուղղությունները,
2. կկարողանա տարբերակել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հետ փոխլրացման
քաղաքականությունը ՀՀ առաջ ծառացած մյուս գերակա ուղղություններից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Երկրի անվտանգության և տնտեսական զարգացման գերխնդիրը և
արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 2՝ Ղարաբաղյան հիմնահարցի արդարացի կարգավորման գերխնդիրը ՀՀ արտաքին քաղաքականության հոլովույթում: Թեմա 3՝ Ցեղասպանության ճանաչման գերխնդիրը և ՀՀ անվտանգության
ապահովման հարցը: Թեմա 4՝ Փոխլրացման քաղաքականությունը Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև ու դրա արդյունքները: Թեմա 5՝ Եվրաինտեգրման քաղաքականությունը և ՆԱՏՈ-ի հետ համագործակցությունը: Թեմա 6՝ Թուրքիայի հետ
հարաբերությունների կարգավորման խնդիրը, ֆուտբոլային դիվանագիտությունը: Թեմա 7՝ ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2301/M02. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջազգային հարաբերությունների ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորագույն նվաճումների և ծրագրային ապահովման հետ: Դասընթացի շրջանակներում առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձվի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում միջազգային փորձը տեղայնացնելուն և հայաստանյան պայմաններում
նրանց ընձեռած հնարավորությունների առավել արդյունավետ կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տվյալների հավաքման, պահման, մշակման և վերլուծության
ինֆորմացիոն եղանակները,
2. կհասկանա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների չափազանց կարևոր
դերը և ընձեռած հնարավորությունները միջազգային հարաբերությունների ոլորտում,
3. կկարողանա աշխատել տվյալների հավաքման, պահման և վերլուծության մի քանի կարևոր համակարգչային ծրագրերի հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխոլոգիաները և միջազգային հարաբերությունների ոլորտի խնդիրները: Թեմա 2՝ Հանրային ինտերնետային կայքի մշակում: Թեմա 3՝ Ներքին և արտաքին հաղորդակցություն: Թեմա 4՝ Միջազգային
կապեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Կամընտրական առարկաներ
1205/M03. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-1/ֆրանս./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
արտահայտման վերաբերյալ
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
բնորոշ գծերի և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M03. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-1/գեր./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել
դիվանագիտական խոսքի մշակույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթին բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
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Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M03. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-1/իսպ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1205/M03. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-1/արաբ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել
դիվանագիտական խոսքի մշակույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
վերաբերյալ,
5. կտիրապետի դիվանագիտական խոսքի մշակույթի հմտություններին
6. կտիրապետի
դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթի
բոլոր
նրբություններին։
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ հասկացությունը: Դիվանագիտական
խոսքի
հմտություններին
տիրապետելու
առանձնահատկությունները:
Դիվանագիտական
խոսքի
հաղորդակցման
գիտելիքների
ընդհանուր
շրջանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M03. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-1/պարսկ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
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Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M03. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-1/թուրք./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
5. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
6. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
7. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
8. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1205/M04. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-2/ֆրանս./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
արտահայտման վերաբերյալ
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
բնորոշ գծերի և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M04. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-2/իսպ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
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4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M04. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-2/գեր./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել
դիվանագիտական խոսքի մշակույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթին բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1205/M04. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-2/արաբ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել
դիվանագիտական խոսքի մշակույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
7. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
վերաբերյալ,
8. կտիրապետի դիվանագիտական խոսքի մշակույթի հմտություններին
9. կտիրապետի
դիվանագիտական
խոսքի
մշակույթի
բոլոր
նրբություններին։
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ հասկացությունը: Դիվանագիտական
խոսքի
հմտություններին
տիրապետելու
առանձնահատկությունները:
Դիվանագիտական
խոսքի
հաղորդակցման
գիտելիքների
ընդհանուր
շրջանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M04. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-2/պարսկ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
2. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
3. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
4. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
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Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M04. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ-2/թուրք./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքամշակութային հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
9. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի արտահայտման
վերաբերյալ
10. կունենա գիտելիք դիվանագիտական խոսքի մշակույթի բնորոշ գծերի և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
11. ունակ կլինի մասնագիտական հաղորդակցումն իրականացնել
դիվանագիտական
խոսքամշակութային
պահանջներին
համապատասխան
12. կկարողանա գործնականում կիրառել դասընթացի արդյունքում ձեռք
բերած տեսական գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Դիվանագիտական
խոսքին
տիրապետելու
հմտությունները:
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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3. «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
1202/M01. Քաղաքական գիտության արդի հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել և մատուցել քաղաքագիտության արդի խնդիրները, ուղղություններն ու քննարկումները, լուսաբանել քաղաքական գիտության ժամանակակից վիճակը, հասարակական կյանքի
տարբեր պայմաններում նրա դերն ու գործառույթները: Քննարկել և ուշադրություն դարձնել քաղաքական կյանքի առավել արդիական ու կարևոր հիմնահարցերի, տեսամեթոդական խնդիրների, մերօրյա փոխակերպումների համատեքստում առաջ եկած հիմնահարցերի ուսումնասիրման և վերլուծման ոլորտների և
դրանց զարգացման հիմնական միտումների վրա: Հասարակական կյանքում ընթացող քաղաքական գործընթացների միջոցով ներկայացնել քաղաքական կյանքի հատկանշանային և գործառնական պարամետրերը, բացահայտել արդի վիճակը և էվոլյուցիոն միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից աշխարհում քաղաքագիտության հիմնախնդիրների դրսևորման առանձնահատկությունների, սոցիալ-հումանիտար այլ գիտությունների փոխոդարձ կապի վերաբերյալ տարբեր հարցերի և քննարկումների մասին,
2. կհասկանա քաղաքականության աշխարհի բազմակերպության և բնույթի բացատրման ինտենպրետացիոն մոտեցումների, ժամանակակից
հայեցակարգերի և պարադիգմալային քննարկումների մասին,
3. կկարողանա բացատրել և ներկայացնել քաղաքացիական հասարակության և քաղաքականության արդի խնդիրները մեր հանրապետությունում ընթացող քաղաքական գործընթացների (ազգային պետության,
քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարության) քննարկումներ տեսանկյունից: Արդի պայմաններում և հատկապես ինֆորմացիոն հասարակությունում հասարակական հարաբերությունների սահմանում,
4. կձևավորի ստեղծագործական մտածողություն և քաղաքական իրականությունը վերլուծելու հմտությունների կարողություն, սոցիալ-քաղաքական գործունեության հիմքերի կառուցվածքային (կոնստրուկտիվ)
ըմբռնում: Քաղաքական գործընթացների և օբյեկտների տեսական մոդելավորման հմտությունների ձևավորում, իրազեկության կազմավորում,
որոնք կբավարարեն սովորողների ինքնուրույն կողմնորոշումներին
քաղաքականության ժամանակակից դինամիկ տարածությունում,
5. Ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն քաղաքական մշակույթի ձևավորման, սեփական դիրքորոշումների մշակման համար:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Քաղաքական գիտության տեսական-մեթոդաբանական հիմնախնդիրները: Թեմա 2՝ Քաղաքականություն: Ինտենպրետացիոն մոտեցումներ,
ժամանակակից հայեցակարգեր և պարադիգմալային քննարկումներ: Թեմա 3՝
Քաղաքացիական հասարակության և քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները: Թեմա 4՝ Քաղաքական փոփոխություններ և քաղաքական գործընթացներ:
Քաղաքական վերլուծության հիմնախնդիրներ: Թեմա 5 ՝ Ինֆորմացիոն հեղափոխությունը և քաղաքական աշխարհի հիմնախնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2301/M02. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում և ծանոթացնել ուսանողներին նոր ծրագրերին իրենց մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պիտի կարողանա. վարժ աշխատել տեքստային փաստաթղթերի հետ, փոփոխել տպիչի և համակարգչի այլ ակսեսուարների պարամետրները, վարժ կատարել տարբեր գործողություններ էլեկտրոնային աղյուսակների հետ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ, օգտագործելով բանաձևերը, նախագծել և ստեղծել տվյալների
բազան, ինչպես նաև կազմակերպել տարբեր հարցումներ, ստեղծել հաշվետվություններ, ստեղծել պարզագույն web-կայքերը, օգտագործելով HTML լեզուն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Windows օպերացիոն համակարգը, համակարգչի ակսեսուարներ,
նրանց պարամետրները: Թեմա 2` Microsoft Excel ծրագրի խորացված ուսուցում,
ֆիլտրներ, րաֆիկներ, ֆունկցիաներ: Թեմա 3` Microsoft Access ծրագրի ուսուցում, տվյալների բազայի ստեղծում, աղյուսակների փոփոխում, կապերի ստեղծում, մեկ և մեկից ավելի աղյուսակներում օգտագործվող հարցումներ, ձևերի և հաշվետվությունների ստեղծում: Թեմա 4` HTML փաստաթղթի ստեղծումը, կառուցվածքը, հիմնական դրույթները և տեգերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

4. «Քաղաքական տեխնոլոգիաներ և մարքեթինգ» մասնագիտություն
1202/M01. Քաղաքական գիտության արդի հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել և մատուցել քաղաքագիտության արդի խնդիրները, ուղղություններն ու քննարկումները, լուսաբանել քաղաքական գիտության ժամանակակից վիճակը, հասարակական կյանքի
տարբեր պայմաններում նրա դերն ու գործառույթները: Քննարկել և ուշադրություն դարձնել քաղաքական կյանքի առավել արդիական ու կարևոր հիմնահարցերի, տեսամեթոդական խնդիրների, մերօրյա փոխակերպումների համատեքստում առաջ եկած հիմնահարցերի ուսումնասիրման և վերլուծման ոլորտների և
դրանց զարգացման հիմնական միտումների վրա: Հասարակական կյանքում ընթացող քաղաքական գործընթացների միջոցով ներկայացնել քաղաքական կյանքի հատկանշանային և գործառնական պարամետրերը, բացահայտել արդի վիճակը և էվոլյուցիոն միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից աշխարհում քաղաքագիտության հիմնախնդիրների դրսևորման առանձնահատկությունների, սոցիալ-հումանիտար այլ
գիտությունների փոխոդարձ կապի վերաբերյալ տարբեր հարցերի և քննարկումների մասին,
2.կհասկանա քաղաքականության աշխարհի բազմակերպության և բնույթի
բացատրման ինտենպրետացիոն մոտեցումների, ժամանակակից հայեցակարգերի և պարադիգմալային քննարկումների մասին,
3.կկարողանա բացատրել և ներկայացնել քաղաքացիական հասարակության և քաղաքականության արդի խնդիրները մեր հանրապետությունում ընթացող քաղաքական գործընթացների (ազգային պետության, քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարության) քննարկումներ տեսանկյունից: Արդի պայմաններում և հատկապես ինֆորմացիոն հասարակությունում հասարակական հարաբերությունների սահմանում,
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4.կձևավորի ստեղծագործական մտածողություն և քաղաքական իրականությունը վերլուծելու հմտությունների կարողություն, սոցիալ-քաղաքական գործունեության հիմքերի կառուցվածքային (կոնստրուկտիվ) ըմբռնում:
Քաղաքական գործընթացների և օբյեկտների տեսական մոդելավորման
հմտությունների ձևավորում, իրազեկության կազմավորում, որոնք կբավարարեն սովորողների ինքնուրույն կողմնորոշումներին քաղաքականության
ժամանակակից դինամիկ տարածությունում,
5.ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն քաղաքական մշակույթի
ձևավորման, սեփական դիրքորոշումների մշակման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական գիտության տեսական-մեթոդաբանական հիմնախնդիրները: Թեմա 2՝ Քաղաքականություն: Ինտենպրետացիոն մոտեցումներ, ժամանակակից հայեցակարգեր և պարադիգմալային քննարկումներ: Թեմա 3՝ Քաղաքացիական հասարակության և քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները:
Թեմա 4՝ Քաղաքական փոփոխություններ և քաղաքական գործընթացներ: Քաղաքական վերլուծության հիմնախնդիրներ: Թեմա 5 ՝ Ինֆորմացիոն հեղափոխությունը և քաղաքական աշխարհի հիմնախնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2301/M02. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում և ծանոթացնել ուսանողներին նոր ծրագրերին իրենց մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պիտի կարողանա. վարժ աշխատել տեքստային փաստաթղթերի հետ, փոփոխել տպիչի և համակարգչի այլ ակսեսուարների պարամետրները, վարժ կատարել տարբեր գործողություններ էլեկտրոնային աղյուսակների հետ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ, օգտագործելով բանաձևերը, նախագծել և ստեղծել տվյալների
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բազան, ինչպես նաև կազմակերպել տարբեր հարցումներ, ստեղծել հաշվետվություններ, ստեղծել պարզագույն web-կայքերը, օգտագործելով HTML լեզուն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Windows օպերացիոն համակարգը, համակարգչի ակսեսուարներ,
նրանց պարամետրները: Թեմա 2` Microsoft Excel ծրագրի խորացված ուսուցում,
ֆիլտրներ, րաֆիկներ, ֆունկցիաներ: Թեմա 3` Microsoft Access ծրագրի ուսուցում, տվյալների բազայի ստեղծում, աղյուսակների փոփոխում, կապերի ստեղծում, մեկ և մեկից ավելի աղյուսակներում օգտագործվող հարցումներ, ձևերի և հաշվետվությունների ստեղծում: Թեմա 4` HTML փաստաթղթի ստեղծումը, կառուցվածքը, հիմնական դրույթները և տեգերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

5.«Տարածաշրջանային քաղաքականություն» մասնագիտություն
1202/M01. Քաղաքական գիտության արդի հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել և մատուցել քաղաքագիտության արդի խնդիրները, ուղղություններն ու քննարկումները, լուսաբանել քաղաքական գիտության ժամանակակից վիճակը, հասարակական կյանքի
տարբեր պայմաններում նրա դերն ու գործառույթները: Քննարկել և ուշադրություն դարձնել քաղաքական կյանքի առավել արդիական ու կարևոր հիմնահարցերի, տեսամեթոդական խնդիրների, մերօրյա փոխակերպումների համատեքստում առաջ եկած հիմնահարցերի ուսումնասիրման և վերլուծման ոլորտների և
դրանց զարգացման հիմնական միտումների վրա: Հասարակական կյանքում ընթացող քաղաքական գործընթացների միջոցով ներկայացնել քաղաքական կյանքի հատկանշանային և գործառնական պարամետրերը, բացահայտել արդի վիճակը և էվոլյուցիոն միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից աշխարհում քաղաքագիտության հիմնախնդիրների դրսևորման առանձնահատկությունների, սոցիալ-հումանիտար այլ
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գիտությունների փոխոդարձ կապի վերաբերյալ տարբեր հարցերի և քննարկումների մասին,
2.կհասկանա քաղաքականության աշխարհի բազմակերպության և բնույթի
բացատրման ինտենպրետացիոն մոտեցումների, ժամանակակից հայեցակարգերի և պարադիգմալային քննարկումների մասին,
3.կկարողանա բացատրել և ներկայացնել քաղաքացիական հասարակության և քաղաքականության արդի խնդիրները մեր հանրապետությունում ընթացող քաղաքական գործընթացների (ազգային պետության, քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարության) քննարկումներ տեսանկյունից: Արդի պայմաններում և հատկապես ինֆորմացիոն հասարակությունում հասարակական հարաբերությունների սահմանում,
4.կձևավորի ստեղծագործական մտածողություն և քաղաքական իրականությունը վերլուծելու հմտությունների կարողություն, սոցիալ-քաղաքական գործունեության հիմքերի կառուցվածքային (կոնստրուկտիվ) ըմբռնում:
Քաղաքական գործընթացների և օբյեկտների տեսական մոդելավորման
հմտությունների ձևավորում, իրազեկության կազմավորում, որոնք կբավարարեն սովորողների ինքնուրույն կողմնորոշումներին քաղաքականության
ժամանակակից դինամիկ տարածությունում,
5.ստացած գիտելիքները տեսական հիմք կծառայեն քաղաքական մշակույթի
ձևավորման, սեփական դիրքորոշումների մշակման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական գիտության տեսական-մեթոդաբանական հիմնախնդիրները: Թեմա 2՝ Քաղաքականություն: Ինտենպրետացիոն մոտեցումներ, ժամանակակից հայեցակարգեր և պարադիգմալային քննարկումներ: Թեմա 3՝ Քաղաքացիական հասարակության և քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները:
Թեմա 4՝ Քաղաքական փոփոխություններ և քաղաքական գործընթացներ: Քաղաքական վերլուծության հիմնախնդիրներ: Թեմա 5 ՝ Ինֆորմացիոն հեղափոխությունը և քաղաքական աշխարհի հիմնախնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2301/M02. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին հաղորդել մասնագի-
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տական գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում և ծանոթացնել ուսանողներին նոր ծրագրերին իրենց մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պիտի կարողանա. վարժ աշխատել տեքստային փաստաթղթերի հետ, փոփոխել տպիչի և համակարգչի այլ ակսեսուարների պարամետրները, վարժ կատարել տարբեր գործողություններ էլեկտրոնային աղյուսակների հետ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ, օգտագործելով բանաձևերը, նախագծել և ստեղծել տվյալների
բազան, ինչպես նաև կազմակերպել տարբեր հարցումներ, ստեղծել հաշվետվություններ, ստեղծել պարզագույն web-կայքերը, օգտագործելով HTML լեզուն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Windows օպերացիոն համակարգը, համակարգչի ակսեսուարներ,
նրանց պարամետրները: Թեմա 2` Microsoft Excel ծրագրի խորացված ուսուցում,
ֆիլտրներ, րաֆիկներ, ֆունկցիաներ: Թեմա 3` Microsoft Access ծրագրի ուսուցում, տվյալների բազայի ստեղծում, աղյուսակների փոփոխում, կապերի ստեղծում, մեկ և մեկից ավելի աղյուսակներում օգտագործվող հարցումներ, ձևերի և հաշվետվությունների ստեղծում: Թեմա 4` HTML փաստաթղթի ստեղծումը, կառուցվածքը, հիմնական դրույթները և տեգերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

6. «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
1203/M01. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել հանրային կառավարման տեսության և պրակտիկայի արդի խնդիրներից մեկը` հանրային կառավարում-քաղաքականություն փոխհարաբերությունը: Դասընթացը կանդրադառնա հանրային կառավարման և քաղաքականության մի շարք պատմական և տեսական
զարգացումների վերլուծությանը: Դասընթացի շրջանակներում կվերլուծվեն
հանրային կառավարման տարբեր ուղղությունները` Նոր հանրային կառավարումը, Նոր հանրային մենեջմենթը և Նոր հանրային ծառայությունը:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հանրային կառավարում-քաղաքականություն հարաբերակցության համեմատական դրույթները,
2. կկարողանա տեսության և պրակտիկայի միջև զուգահեռներ տանելու
նպատակով համեմատել անցումային երկրների օրինակները,
3. կունենա հստակ պատկերացում հանրային կառավարման տեսության և
պրակտիկայի հիմնական ուղղությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման համակարգի
գնահատման ՄՖԿ մեթոդաբանությունը: Թեմա 2՝ Առաջընթացի մասին
հաղորդակցությունը որպես ոչ ֆինանսական հաշվետվություն: Թեմա 3՝
Ընկերությունների
կառավարման
համակարգում
աշխատակիցների
մասնակցության
եղանակները
և
երկարաժամկետ
խրախուսման
տարբերակները: Թեմա 4՝
Պետական և ընտանեկան ընկերությունների
կառավարման
առանձնահատկությունները:
Թեմա
5՝
Կորպորատիվ
միաձուլումների
և
կլանումների
միջազգային
պրակտիկան
և
վերակազմակերպումները
Հայաստանում:
Թեմա
6՝
Գենդերային
հիմնախնդիրները ընկերությունների կառավարման համակարգում: Թեմա 7՝
Կենսաթոշակային բարեփոխումների դրդապատճառները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2301/M02. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանրային կառավարաման ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորագույն նվաճումների
և ծրագրային ապահովման հետ: Դասընթացի շրջանակներում առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձվի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում միջազգային փորձը տեղայնացնելուն և հայաստանյան պայմաններում նրանց ընձեռած հնարավորությունների առավել արդյունավետ կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տվյալների հավաքման, պահման, մշակման և վերլուծության
ինֆորմացիոն եղանակները,
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2.

կհասկանա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների չափազանց կարևոր
դերը և ընձեռած հնարավորությունները հանրային կառավարման ոլորտում,
3. կկարողանա աշխատել տվյալների հավաքման, պահման և վերլուծության մի քանի կարևոր համակարգչային ծրագրերի հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխոլոգիաները և հանրային կառավարման ոլորտի խնդիրները: Թեմա 2՝ Հանրային ինտերնետային կայքի մշակում : Թեմա
3՝ Ներքին և արտաքին հաղորդակցություն: Թեմա 4՝ Հանրային կապեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

7. «Հանրային քաղաքականություն» մասնագիտություն
1203/M01. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել հանրային կառավարման տեսության և պրակտիկայի արդի խնդիրներից մեկը` հանրային կառավարում-քաղաքականություն փոխհարաբերությունը: Դասընթացը կանդրադառնա հանրային կառավարման և քաղաքականության մի շարք պատմական և տեսական
զարգացումների վերլուծությանը: Դասընթացի շրջանակներում կվերլուծվեն
հանրային կառավարման տարբեր ուղղությունները` Նոր հանրային կառավարումը, Նոր հանրային մենեջմենթը և Նոր հանրային ծառայությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կիմանա հանրային կառավարում-քաղաքականություն հարաբերակցության համեմատական դրույթները,
5. կկարողանա տեսության և պրակտիկայի միջև զուգահեռներ տանելու
նպատակով համեմատել անցումային երկրների օրինակները,
6. կունենա հստակ պատկերացում հանրային կառավարման տեսության և
պրակտիկայի հիմնական ուղղությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ավանդական ձևակերպում: Թեմա 2՝ Ժամանակակից մոտեցում:
Թեմա 3՝ Վարչական էթիկա: Թեմա 4՝ Վարչական պատասխանատվությունը
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դեմոկրատական կառավարման պայմաններում: Թեմա 5՝ Վարչա-քաղաքական
հարաբերակցության ուսումնասիրման մեթոդոլոգիական սխեմաները և դրանց
կիրառումը հետկոմունիստական երկրներում: Թեմա 6՝ Նոր հանրային մենեջմենթ: Թեմա 7՝ Հանրային կառավարումը զարգացած երկրներում. Համեմատական դիտարկումներ: Թեմա 8՝ Վարչական բարեփոխումների վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2301/M02. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանրային կառավարաման ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորագույն նվաճումների
և ծրագրային ապահովման հետ: Դասընթացի շրջանակներում առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձվի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում միջազգային փորձը տեղայնացնելուն և հայաստանյան պայմաններում նրանց ընձեռած հնարավորությունների առավել արդյունավետ կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կիմանա տվյալների հավաքման, պահման, մշակման և վերլուծության
ինֆորմացիոն եղանակները,
5. կհասկանա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների չափազանց կարևոր
դերը և ընձեռած հնարավորությունները հանրային կառավարման ոլորտում,
6. կկարողանա աշխատել տվյալների հավաքման, պահման և վերլուծության մի քանի կարևոր համակարգչային ծրագրերի հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխոլոգիաները և հանրային կառավարման ոլորտի խնդիրները: Թեմա 2՝ Հանրային ինտերնետային կայքի մշակում : Թեմա
3՝ Ներքին և արտաքին հաղորդակցություն: Թեմա 4՝ Հանրային կապեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ
Մագիստրոսական ծրագիր`
1. «Միջազգային հարաբերություններ»
1201/M08. ՀՀ միջազգային հարաբերությունները և արտաքին քաղաքականության արդի խնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասնթացի նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ արտաքին քաղաքականության
հիմնական խնդիրները. ՀՀ ինքնիշխանության պահպանման, երկրի անվտանգության ապահովումը, տնտեսական զարգացման, ժողովրդավարական բարեփոխումների համար բարենպաստ արտաքին պայմանների ձևավորումը: Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և արդարացի կարգավորումը, ՀայաստանՍփյուռք փոխհարաբերությունների հետագա զարգացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թե ինչ խնդիրներ են ծառացած մեր երկրի արտաքին քաղաքականության առաջ, որոնք են գերակա ուղղությունները,
2. կհասկանա ցեղասպանության ճանաչման, Ղարաբաղյան հիմնահարցի
արդարացի կարգավորման անհրաժեշտությունը ՀՀ անվտանգության
ապահովման հարցում,
3. կկարողանա տարբերակել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հետ փոխլրացման
քաղաքականությունը ՀՀ առաջ ծառացած մյուս գերակա ուղղություններից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Երկրի անվտանգության և տնտեսական զարգացման գերխնդիրը և
արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 2՝ Ղարաբաղյան հիմնահարցի արդարացի կարգավորման գերխնդիրը ՀՀ արտաքին քաղաքականության հոլովույթում: Թեմա 3՝ Ցեղասպանության ճանաչման գերխնդիրը և ՀՀ անվտանգության
ապահովման հարցը: Թեմա 4՝ Փոխլրացման քաղաքականությունը Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև ու դրա արդյունքները: Թեմա 5՝ Եվրաինտեգրման քաղաքականությունը և ՆԱՏՈ-ի հետ համագործակցությունը: Թեմա 6՝ Թուրքիայի հետ
հարաբերությունների կարգավորման խնդիրը, ֆուտբոլային դիվանագիտությունը: Թեմա 7՝ ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M09. Արտաքին քաղաքականության ինֆորմացիոն վերլուծություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նվիրված է արտաքին քաղաքական ինֆորմացիայի վերլուծությանը, որն անհրաժշտ է դիվանագիտական աշխատանքի մեջ՝ ինֆորմացիոն
տեղեկանքներ և վերլուծություններ կազմելու տեսակետից: Առարկան նպատակ
ունի համակարգված մոտեցում մշակելու ինֆորմացիոն հոսքերի հետ աշխատելու և դրանք ըստ կարևորության տեղաբաշխելու առումով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
5. կիմանա թե ինչպես կարելի է աշխատանք իրականացնել ինֆորմացիայի աղբյուրների (թերթեր, ամսագիր և այլն) հետ,
6. կհասկանա արտաքին քաղաքական ինֆորմացիայի հետ աշխատելու
առանձնահատկությունները,
7. կկարողանա համակարգել ինֆորմացիայի աղբյուրների տեսակները և համակարգված մոտեցում ցուցաբերել արտաքին քաղաքական տեղեկատվության վերլուծության ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական վերլուծությունը` որպես գիտակիրառական դիսցիպլին և նրա տեսակները: Քաղաքական վերլուծությունը դիվանագիտական ծառայության մեջ: Թեմա 2՝ Տեղեկատվական-վերլուծական տեխնոլոգիաները որպես
կառավարչական ներգործության մեթոդների ամբողջություն: Թեմա 3՝ Քաղաքական վերլուծությունը Հայաստանում: Թեմա 4՝ Քաղաքական վերլուծության աղբյուրները. Բաց և փակ աղբյուրներ: Ինչպես է դիվանագետը պատրաստում քաղաքական տեղեկանք: Թեմա 5՝ Քաղաքական որոշման ընդունման գործընթացը:
Թեմա 6՝ Ինչ է քղաքական օրակարգը: Թեմա 7՝ Քաղաքական վերլուծության տեղը ժամանակակից քաղաքականության մեջ: Թեմա 8՝ Քաղաքական որոշումները
և դրանց վերլուծությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M10. Եվրամիություն (պատմություն և հիմնախնդիրներ) (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսնողներին հանգամանորեն ներկայացնել Եվրոպական Միության ստեղծման նախապատմությունը, ներկան և հեռանկարները: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում ԵՄ և ՀՀ հարաբերություններին, Հայաստանի Եվրոպական ինտեգրման հեռանկարներին: Առանձին անդրադարձ է արվում ԵՄ քաղաքականությանը և Միության հետագա ընդլայնման հետ կապված
քաղաքական և տնտեսական պրոբլեմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ՀՀ համագործակցության եվրոպական ուղղության կարևորությունը ՀՀ արտաքին հարաբերությունների համատեքստում և Եվրամիության քաղաքականության առանձնահատուկ դրսևորումները Հարավային Կովկասի երկրների նկատմամբ,
2. կհասկանա - ԵՄ դերը միջազգային հարաբերությունների համակարգում, ԵՄ քաղաքականության առաջնությունները և ԵՄ երկկողմ հարաբերությունները հիմնական գլոբալ ուժերի հետ,
3. կկարողանա տարբերակել համագործակցության հիմնական ծրագրերը
(ԳՀՀ, ԵՀՔ, ԱԳԾ) , որոնք ԵՄ իրականացնում է իր համար հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջանի երկրների հետ, որոնց թվում է
նաև ՀՀ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Եվրոպական Միասնության պատմական ակունքները և ձևավորման նախադրյալները: Թեմա 2՝ Եվրոպական կառույցների ստեղծումն ու խոշորացումը: Թեմա 3՝ ԵՄ կազմավորումը և զարգացումը: Թեմա 4՝ ԵՄ կառուցվածքը և կառույցները: Թեմա 5՝ ԵՄ ընդլայնման հիմնական փուլերը: Թեմա 6՝ ԵՄ
արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հիմնահարցերը: Թեմա 7՝ ԵՄ
արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները և գերակայությունները: Թեմա 8՝ Եվրամիության սահմանադրության նախագիծը: Թեմա 9՝ ԵՄ
տրանսպորտային, էներգետիկ, կրթական և բնապահպանական քաղաքականությունը: Թեմա 10՝ ԵՄ և ՀՀ հարաբերությունների հաստատումը և զարգացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M11. Տնտեսական դիվանագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի ընթացքում ուսանողը կծանոթանա տնտեսական դիվանագիտության առանձնահատկություններին, կիրառման հնարավորություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թե ինչ է տնտեսական դիվանագիտությունը, նրա առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա տնտեսական դիվանագիտության անհրաժեշտությունը և գործունեությունը ժամանակակից աշխարհում,
3. կկարողանա զանազանել տնտեսական դիվանագիտությունը մյուս դիվանագիտական գործունեությունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տնտեսական դիվանագիտություն հասկացությունը: Թեմա 2՝ Տնտեսական դիվանագիտության նպատակները և կիրառման առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Տնտեսական դիվանագիտության դերն ու նշանակությունը
պետությունների տնտեսական մրցակցությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1906/M12. Ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների հետազոտության
մեթոդները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել միջազ•ային
հարաբերությունների հետազոտության ժամանակակից կիրառական մոտեցումները, լուսաբանել այդ հետազոտությունների մեթոդների ժամանակակից
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վիճակը,
ծանոթացնել
կիրառական
վերլուծության
մեթոդաբանական
հետաքրքիր օրինակների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի միջազգային հարաբերությունների հետազոտության արդի
մոտեցումների և դրանց կիրառման առանձնահատկությունների,
միջառարկայական մեթոդների օգտագործման միջոցով միջազգային
գործընթացների վերլուծական աշխատանքի հետ,
2. Կկարողանա բացատրել և ներկայացնել ժամանակակից միջազգային
հարաբերությունների
հետազոտության
հիմնական
մեթոդները,
վերլուծել միջազգային գործընթացները,
3. Ստացած գիտելիքները տեսական և գործնական հիմք կծառայեն
միջազգային
քաղաքական
գործընթացներում
սեփական
դիրքորոշումների մշակման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ժամանակակից միջազgային հարաբերությունների ուսումնասիրության հիմնական մեթոդները: Թեմա 2՝ Միջազգային հարաբերությունների
հետազոտության հիմնական խնդիրները: Թեմա 3՝ Միջազգային քաղաքական
գործընթացներ հասկացությունը և նրա հիմնական տարրերը: Թեմա 4՝
Քաղաքագիտական կիրառական փաստաթղթերի պատրաստման հիմնական
պահանջները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M13. Եվրասիական ինտեգրում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին պարզաբանել, թե ինչպիսի
ինտեգրացիոն գործընթացներ են տեղի ունենում Եվրասիայում: Ներկայացնել,
թե ինչպիսի նշանակություն ունի Եվրասիան: Ինչ վերաբերմունք և դիրքորոշում
ունեն այլ ուժային կենտրոնները Եվրասիայում տեղի ունեցող ինտեգրացիոն
գործընթացների նկատմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա.
Ինչ տերությունների շահեր են բախվում Եվրասիայում և որն է
համաշխարհային նոր քաղաքականության եվրասիական ուղղությունը:
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Ինչպիսին են եվրասիական ինտեգրացիայի նոր իրողությունները, որն է
Եվրասիայում
ուժային
երեք
կենտրոնների
միջև
ռազմական
հավասարակշռության պահպանման հնարավորությունը:
Որն է Ռուսաստանի եվրասիական ռազմավարությունը: Ինչպիսինն է
ներքին և արտաքին քաղաքականության գործոնների համամասնությունը
Ռուսաստանի եվրասիական ռազմավարության մեջ: Բացի այդ ինչպիսի
ռազմավարություն է իրականացնում Չինաստանը Եվրասիայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռուսաստանը և Եվրասիան. անցյալը և ներկան: Թեմա 2՝
Եվրասիական ինտեգրացիայի նոր իրողությունները: Թեմա 3՝ Ռուսաստանի
եվրասիական ռազմավարությունը: Թեմա 4՝
Ռուսաստանի եվրասիական
ռազմավարության
առանձնահատկությունները
<<Փուլային
անցման>>
ժամանակահատվածում:
Թեմա
5՝
Ռուսաստանի
եվրասիական
ռազմավարության քաղաքական-գաղափարական ընտրությունը: Թեմա 6՝
Ռուսական
էլիտայի
համախմբման
մասշտաբային
գաղափարի
անհրաժեշտությունը, <<Եվրասիական արագացուցչի>> ուժի հաղթահարումը:
Թեմա 7՝
Համագործակցությունը ԱՊՀ շրջանակներում և Ռուսաստանի
ազգային-պետական շահերը: Թեմա 8՝ Եվրասիական ինտեգրացիան և ԱսիաԽաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը:
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M14. Միջազգային ինտեգրման գործընթացը և միջազգային կազմակերպությունները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է վեր հանել միջազգային կազմակերպությունների
դերը դիվանագիտության և արտաքին հարաբերությունների համակարգում: Դասընթացը ծանոթացնում է միջազգային ինտեգրացիոն գործընթացներին, մատնանշում դրանց գիտական կարևորությունը, տեղն ու դերը միջազգային հարաբերություններում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային կազմակերպությունների ընդհանուր բնութագիրը,
նրանց կառուցվածքըն ու դերը արդի միջազգային հարաբերություններում, գործունեության առանձնահատկությունները,
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2. կհասկանա ՀՀ մասնակցության կարևորությունը տարբեր միջազգային
կառույցներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Միջազգային կազմակերպությունների ընդհանուր բնութագիրը ձևը,
պատմությունը, բնորոշումը: Թեմա 2՝ ՄԱԿ-ը: ՄԱԿ-ի դերը համաշխարհային
անվտանգության համակարգում: Թեմա 3՝ Տարածաշրջանային կազմակերպություններ: Թեմա 4՝ ԱՊՀ, ԵԱՀԿ և ԵԽ: Թեմա 5՝ Արաբական Լիգա: Թեմա 6՝ Լատինական Ամերիկայի և Աֆրիկյան պետությունների կազմակերպություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M15. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ – 1 (անգլերեն) (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել դիվանագիտական խոսքի մշակույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
վերաբերյալ,
2. կտիրապետի դիվանագիտական խոսքի մշակույթի հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ հասկացությունը: Թեմա 2՝ Դիվանագիտական խոսքի հմտություններին տիրապետելու առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Դիվանագիտական խոսքի հաղորդակցման գիտելիքների
ընդհանուր շրջանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1201/M16. ՀՀ հարաբերությունները հարևան պետությունների հետ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում
հարևան պետությունների հետ ՀՀ –ի հարաբերությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ՀՀ-ի ունեցած հարաբերությունների մասին անմիջական հարևան պետությունների հետ, ինչպես նաև դրացում առկա խնդիրների
(Ադրբեջան, Թուրքիա) և համագործակցության ոլորտների մասին (Իրան, Վարաստան),
2. կպատկերացնի Հարավային Կովկասի և հարակից շրջանի ռազմաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական վիճակը,
3. կկարողանա վերլուծել ՀՀ-ի վարած քաղաքականությունը Հարավային
Կովկասում և նրա հարակից շրջաններում,
4. պատկերացում կունենա ՀՀ անվտանգության հետ առնչվող մի շարք հիմնախնդիրների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ՀՀ-Թուրքիա հարաբերությունների հաստատման խնդիրը 1990-ական թվականների սկզբին: Թեմա 2` Հայոց ցեղասպանության խնդիրը ՀՀ-Թուրքիա հարաբերությունների հաստատման հարցում: Թեմա 3` Պանթուրքիզմի
դրսևորումները ժամանակակից փուլում: Թեմա 4` ՀՀ-Թուրքիա հարաբերությունների հաստատման փորձերը 2008-2010թթ.: Թեմա 5` ԽՍՀՄ փլուզումը և
ԼՂՀ հիմնախնդիրը: Թեմա 6` Ադրբեջան-ԼՂՀ հակամարտությունը: Թեմա 7`
Ադրբեջանի կողմից ՀՀ-ին շրջափակման ենթարկելը և դրա հետևանքները: Թեմա 8` Ադրբեջանի նավթային դիվանագիտությունը: Թեմա 9` ՀՀ-Վրաստան հարաբերությունների հաստատումը: Թեմա 10` ՀՀ-ի և Վրաստանի դիրքորոշումները տարածաշրջանի անվտանգության ապահովման գործում: Թեմա 11` Թուրքիա-Ադրբեջան-Վրաստան հարաբերությունները և ՀՀ-ն: Թեմա 12` Ջավախքի
խնդիրը ՀՀ-Վրաստան հարաբերություններում: Թեմա 13` ՀՀ-Վրաստան տնտեսական հարաբերությունները: Թեմա 14` ՀՀ-Իրան հարաբերությունների հաստատումը, Իրանի միջնորդական առաքելության փորձերը ԼՂՀ հիմնախնդրի
կարգավերման հարցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1201/M17. Արդյունավետ հաղորդակցություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Միջազգային հարաբերություններում և ազատ շուկայական հարաբերությունների ուղով զարգացող գործարար աշխարհում առավել շատ են
կարևորվում անձի հաղորդակցման ունակությունների և հմտությունների
ձևավորման սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմների ուսումնասիրությունները:
Ժամանակակից աշխարհում` այդ թվում նաև Հայաստանում, անձի
հաղորդակցման հմտությունները և մասնավորապես բանակցություններ
վարելու արվեստը հանդիսանում են աշխատանքի ընդունման, աշխատանքի
բարձր արդյունավետության, պետական կառույցի կամ կազմակերպության
վարկանիշի և շահութաբերության աճի կարևոր նախապայմաններից մեկը:
Բանակցությունների էության, տեսակների, մարտավարությունների վերաբերյալ
գիտելիքները օգտակար են ոչ միայն միջազգային հարաբերություններում և
գործարար հաղորդակցության ժամանակ, այլև անձնական և ընտանեկան
կյանքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի միջազգային և գործարար հարաբերություններում
հաղորդակցության ու բանակցություններ վարելու հիմնական
ունակություններին եւ հմտություններին,
2. կկարողանա տարանջատել մեղմ, կոշտ և սկզբունքայի բանակցություններ վարելու մեթոդները ու ըստ անհրաժեշտության օգտագործել
դրանցից յուրաքանչյուրը՝ կիրառելով տարաբնույթ բանակցային
հնարքներ,
3. կտիրապետի նաև բանակցություններին արդյունավետ նախապատրաստվելու հմտություններին, կբացահայտեն բանակցություններին
նախապատրաստվելու և վարելու փուլերը ու դրանց հերթականությունը,
4. կծանոթանա տարբեր ազգերին բնորոշ բանակցություններ վարելու
ազգային ձևերի առանձնահատկություններին և տարբերություններին,
5. կտիրապետի
ոչ
խոսքային
և
խոսքային
հաղորդակցման
հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բանակցությունների էությունը և տեսակները: Թեմա 2` նախապատրաստությունը
բանակցություններին,
բանակցություններ
վարելու
մեթոդները: Թեմա 3` բանակցությունների ռազմավարությունը, մարտավարությունը և տեխնոլոգիան: Թեմա 4` բանակցություններ վարելու ազգային
ձևերը: Թեմա 5` հեռախոսային բանակցություններ: Թեմա 6` դիվանագիտական
և գործարար արարողակարգ (էտիկետ): Թեմա 7` ոչ խոսքային և խոսքային հաղորդակցման միջոցներ: Թեմա 8` կոնֆլիկտների հոգեբանություն, ժամանակի և
սթրեսների կառավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1906/M18. Եվրոպական իրավունք (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Եվրոպական միության
ստեղծման և գործունեության իրավական հիմքերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. գնահատել եվրոպական իրավական համակարգի առաջացման և
կայացման նախադրյալներն ու օրինաչափությունները,
2. բացահայտել եվրոպական իրավական համակարգի առանձնահատկությունները,
3. վերլուծել եվրոպական իրավունքի նորմերի կիրառման մեխանիզմների
առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Եվրոպական իրավունքի առաջացման և զարգացման պատմական
նախադրյալները: Թեմա 2` Եվրոպական իրավունքի աղբյուրները և դրանց փոխհարաբերակցությունը: Թեմա 3` Եվրոպական իրավական համակարգի
փոխհարաբերակցությունը այլ իրավական համակարգերի հետ: Թեմա 4`
Եվրոպական իրավունքի կառուցվածքը: Թեմա 5` Եվրոպական իրավունքի
նորմերի դատական պաշտպանության մեխանիզմները և դատական
պաշտպանություն իրականացնող մարմինները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1205/M19. Դիվանագիտական խոսքի առանձնահատկությունները (անգլերեն) (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքի մշակույթի մասին գիտելիքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ամբողջովին ընկալել դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
նրբությունները,
2. խորացված ձևով կտիրապետի դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
բնորոշ գծերին ու առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Թեմա 2՝ Դիվանագիտական խոսքին տիրապետելու հմտությունները: Թեմա 3՝
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը արևելյան երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M20. Խորհրդարանական դիվանագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պառլամենտի և
պառլամենտարիզմի էությանը, ՀՀ օրենսդիր իշխանության կազմակերպման և
գործունեության սահմանադրաիրավական հիմքերին, ՀՀ Ազգային ժողովի
մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգին, նրա լիազորություններին,
ՀՀ Ազգային ժողովի և պետական այլ մարմինների փոխհարաբերություններին,
պառլամենտական դիվանագիտության էությանը, ինստիտուտներին, հայաստանյան պառլամենտարիզմի և պառլամենտական դիվանագիտության հիմնախնդիրներին և դրանց լուծման միտումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում
կունենա
պառլամենտի,
պառլամենտարիզմի
ընդհանուր բնութագրի և հիմնական տարրերի, զարգացման փուլերի և
բնորոշ գծերի մասին,
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2.

կըմբռնի պառլամենտի, պառլամենտարիզմի, պառլամենտական
դիվանագիտության էությունը, ինստիտուտները, պառլամենտարիզմի և
պառլամենտական դիվանագիտության հիմնախնդիրները և դրանց
լուծման միտումները,
3. կկարողանա վերլուծել հայաստանյան պառլամենտական դիվանագիտության հիմնախնդիրների լուծման առաջնահերթությունները,
իմաստավորել դրանք կենսագործելու անհրաժեշտությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ՙՊառլամենտարիզմ և պառլամենտական դիվանագիտություն՚
դասընթացի առարկան, կառուցվածքը և մեթոդները: Թեմա 2` Պառլամենտը և
պառլամենտարիզմը: Թեմա 3` ՀՀ Ազգային ժողովի կազմավորումը, կազմը և
գործունեությունը: Թեմա 4` ՀՀ Ազգային ժողովի գործունեության կարգը և օրենսդրական նախաձեռնությունը: Թեմա 5` ՀՀ Ազգային ժողովի լիազորությունները:
Թեմա 6` ՀՀ Ազգային ժողովի և պետական այլ մարմինների փոխհարաբերությունները: Թեմա 7` Պետական ծառայությունը ՀՀ Ազգային ժողովում: Թեմա 8`
Պառլամենտական դիվանագիտությունը: Թեմա 9` Միջխորհրդարանական համաձայնագրերը: Թեմա 10` Միջխորհրդարանական հանձնաժողովները: Թեմա
11` Միջազգային խորհրդարանական կազմակերպությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M21. Ինտեգրացիոն գործընթացները հետխորհրդային տարածքում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հիմնարար ներկայացնել
հետխորհրդային տարածքում տեղի ունեցող ռազմաքաղաքական և տնտեսական
ինտեգրացիոն գործընթացները,
դրանցում
առկա
խնդիրները
ու
հետխորհրդային
տարածքի
պետությունների
համագործակցության
հեռանկարները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հետխորհրդային տարածքում ընթացող ինտեգրացիոն
գործընթացներին, հետխորհրդային տարածքի պետությունների վարած
արտաքին քաղաքականությանը,
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2. ձեռք կբերի համապարփակ գիտելիքներ հետխորհրդային տարածքում
ձևավորված միջազգային տարածաշրջանային կազմակերպությունների
և նրանց գործունեության առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
3. ձեռք կբերի հետխորհրդային տարածքի ռազմաքաղաքական և
տնտեսական գործընթացները
համակողմանի ներկայացնելու
հմտություններ, սեփական կարծիք ձևավորելու և վերլուծություններ
կատարելու կարողություններ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինտեգրացիան ԱՊՀ շրջանակում:Թեմա 2` Տարածաշրջանային
կազմակերպությունների ձևավորումը ԱՊՀ տարածքում: Թեմա 3` Հավաքական
անվտանգության կազմակերպությումը (ՀԱՊԿ):Թեմա 4` Եվրասիական
տնտեսական
միությունը:
Թեմա
5`
ԱՊՀ
պետությունները
արտատարածաշրջանային
պետությունների հետ համագործակցության
համակարգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ
Մագիստրոսական ծրագիր`
2.«Համաշխարհային քաղաքականություն»
1201/M08. Միջազգային իրադրությունների անալիզ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Առարկայի նպատակն է ներկայացնել միջազգային իրադրությունը
հասկացությունը, դրա վերաբերյալ հիմնական մոտեցումները, միջազգային
իրադրության անալիզի մեթոդները: Առարկան նպատակ ունի նաև ներկայացնելու միջազգային իրադրության անալիզի հենքի վրա իրականացվող
քաղաքական կանխատեսման ձևերը և տեսակները: Հատուկ ուշադրություն է
դարձվելու միջազգային իրադրության անալիզի սուբյեկտներին և օբյեկտներին,
անալիզի գործընթացում սցենարների և մոդելավորման տեղին ու դերին:
Անդրադարձ է կատարվելու փորձագիտական գնահատումների մեթոդներին և
միջազգային իրադրության օրինաչափությունների պարզաբանման ձևերին:
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Առարկայի կարևոր խնդիրներից է միջազգային իրադրության անալիզում
օգտագործվող հասկացությունների հստակեցումը:
Կրթական արդյունքները.
Առարկան ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը.
1. կիմանա
միջազգային
իրադրության անալիզի
մեթոդները
և
հասկացությունները,
2. կկարողանա
համակողմանիորեն
ներկայացնել
միջազգային
իրադրության անալիզի սուբյեկտներն ու օբյեկտները, իրադրության
զարգացման օրինաչափությունները և կանխատեսումների ձևերը,
3. հստակ կպատկերացնի միջազգային իրադրության փորձագիտական
գնահատման ձևերը:
Բովանդակությունը.
Մաս 1. Թեմա 1.1՝ «Միջազգային իրադրության անալիզ» տերմինը և դրա
վերաբերյալ հիմնական մոտեցումները: Տեսական և կիրառական անալիզ
հասկացությունները: Թեմա 1.2՝ Միջազգային իրադրության իրավիճակային
անալիզ: Համակարգային և տրանսհամակարգային անալիզ: Մոդելավորումը
միջազգային իրադրության անալիզում: Թեմա 1.3՝ Միջազգային իրադրության
անալիզի սուբյեկտները և օբյեկտները: Փորձագետ և փորձագիտություն:
Խմբային փորձագիտական գնահատումների ուղղակի և հեռավար մեթոդները:
Կանխատեսում: Թեմա 1.4.՝ Քվանտիֆիկացիա և օրինաչափություններ: Մաս 2
Թեմա 2.1՝ Աշխարհակարգ հասկացությունը: Գաղափարախոսությունների դերը
միջազգային իրադրության ձևավորման գործում: Թեմա 2.2՝ Ուժային բևեռներ և
ուժային կենտրոններ հասկացությունները: Թեմա 2.3՝ Հարաբերական և
դինամիկ կայունություն: Թեմա 2.4՝ Հակամարտությունները և միջազգային
իրադրությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M09. Եվրոպայում ինտեգրացիոն գործընթացի պատմություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնելու ուսանողներին Եվրոպական
ինտեգրացիայի գործընթացը, լուսաբանելու և պարզաբանելու աշխարհի
հաջողված` Եվրոպական ինտեգրացիոն գոտու ձևավորման փորձը ու
զարգացման հեռանկարները:
Կրթական արդյունքները.
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Առարկան ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի Եվրոպական ինտեգրացիայի փորձին, պատկերացում
կկազմի ԵՄ ղեկավար կառույցների մասին, ԵՄ ներսում ընթացող
բարենորոգման գործընթացներին,
2. կկարողանա բացատրել և ներկայացնել եվրոպական ղեկավար
մարմինների ու կառույցների դերը եվրոպական գործընթացներում,
վերլուծել Եվրոպական ինտեգրացիոն գործընթացները:
3. տեսական և գործնական գիտելիքները հիմք կհանդիսանան Եվրոպական քաղաքական գործընթացներում սեփական դիրքորոշումների
մշակման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Եվրոպական միասնության պատմական ակունքները: Թեմա 2՝
Եվրոպական կառույցների ստեղծումն ու խոշորացումը /1951-1992թթ./: Թեմա 3՝
Եվրոպական միության կազմավորումը և զարգացումը: Թեմա 4՝ Եվրոպական
միության կառուցվածքը և կառույցները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M10.
Միջազգային
հարաբերությունների
տարածաշրջանային
ենթակառույցներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին 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.
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 գործու-
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նեությունը:
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:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություն
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M11. Եվրամիության արտաքին քաղաքականությունը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ԵՄ արտաքին
քաղաքականությունը, ծանոթացնել նրա մշակմանը ու ձևավորմանը, ինչպես
նաև դրսևորումներին հիմնական ուղություններով:
Կրթական արդյունքները.
Առարկան ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը.
1. կծանոթանա
ԵՄ
արտաքին
քաղաքականության
հիմնական
ուղություններին ու առաջնահերթություններին, պատկերացում կկազմի
ԵՄ միասնական արտաքին ու անվտանգության քաղաքականության
մասին, ինչպես նաև հատուկ անդրադարձ է կատարվում ԵՄ
հարաբերությունների ՀՀ-ի հետ` համագործակցության հիմնական
ծրագրերի շրջանակում,
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2. կկարողանա
ներկայացնել
ԵՄ
միասնական
արտաքին
ու
անվտանգության
քաղաքականության
սկզբունքները,
առաջնահերթությունները: ԵՄ-ՀՀ հարաբերությունների սկզբնավորման
և զարգացման հիմնական միտումները,
3. տեսական և գործնական գիտելիքները հիմք կհանդիսանան ԵՄ
արտաքին
քաղաքականության
հարցերի
շուրջ
սեփական
դիրքորոշումների մշակման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Եվրոպական միասնական արտաքին ու անվտանգության քաղաքականության ձևավորման նախադրյալները: Թեմա 2՝ ԵՄ միասնական արտաքին ու անվտանգության քաղաքականության մշակումը և ընդունումը: Թեմա 3՝
ԵՄ արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները և գերակայությունները: Թեմա 4՝ Եվրոպական միության տրանսպորտային, Էներգետիկ,
կրթական և բնապահպանական քաղաքականությունը: Թեմա 5՝ Եվրոպական
միություն և Հայաստանի Հանրապետություն հարաբերությունների հաստատումը և զարգացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M12.
ՌԴ-ի
արտաքին
քաղաքականության
գերակայությունները
ժամանակակից աշխարհում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրատուրայի առաջին տարվա
ուսանողին ծանոթացնել ՌԴ քաղաքականության հիմնական ուղղություններին
բազմաբևեռ աշխարհակարգի պայմաններում: ՌԴ արտաքին քաղաքականության հայեցակարգերի (2000թ., 2007թ., 2012թ.) համեմատությունը, դրանց
առանձնահատկություններին ու նպատակներին ծանոթությունը հնարավորություն է տալիս ուսանողին իմանալու ՀՀ ռազմավարական գործընկերոջ և
ռազմաքաղաքական դաշնակցի արտաքին քաղաքական կեցվածքի և ակտիվության հիմնարար պատճառները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ամբողջական պատկերացում կունենա հետխորհրդային շրջանում ՌԴ
արտաքին քաղաքական կուրսի էվոլյուցիայի, բազմակենտրոն
աշխարհակարգի պայմաններում ՌԴ, որպես ազդեցության և
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ձգողականության կենտրոն դառնալու քաղաքական գծի իրագործման
ընթացքի մասին,
2. կտիրապետի ՌԴ արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններին և հռչակված նպատակներին, երկկողմ և բազմակողմ
քաղաքական, տնտեսական, ռազմական, հումանիտար և այլ
հարաբերությունների բովանդակությանը,
3. կտիրապետի ՌԴ արտաքին քաղաքական արդի օրակարգի բովանդակությանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական շահերի
տեսանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ՌԴ նախագահ Վ.Վ. Պուտինի 2012 թ. մայիսի 6-ի հրամանագիրը
ՌԴ
արտաքին
քաղաքականության
հիմնական
ուղղությունների
և
ռուսաստանյան դիվանագիտության խնդիրների մասին: Թեմա 2՝ ՌԴ քաղաքականությունը հետխորհրդային տարածքի պետությունների նկատմամբ:
Թեմա 3՝ Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների զարգացումը
ռազմավարական գործընկերության ոգով: Թեմա 4՝ Ռուսաստանի Դաշնությունը
և Ասիական-Խաղաղօվկյանոսյան տնտեսական համագործակցությունը: Թեմա
5՝ Ռուսաստանի Դաշնության մոտեցումները Մեծ Մերձավոր Արևելքում
ընթացող գործընթացներին: Թեմա 6՝ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների
համապատկեր: Ռազմավարական միջուկային սպառազինությունների հավասարակշռության հիմնախնդիրը: Թեմա 7՝ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականությունը հետխորհրդային տարածքում առկա հակամարտությունների
հարցում: Թեմա 8՝ Ռուսաստանի Դաշնության մոտեցումները Մեծ ութնյակի և
Մեծ քսաննյակի քաղաքական օրակարգերի նկատմամբ: Թեմա 9՝ Ռուսաստանի
Դաշնության քաղաքականությունը արտասահմանում ապրող հայրենակիցների
շահերի և իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ: Թեմա 10՝ Ռուսաստանի Դաշնության մոտեցումները միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպություններին՝ ՄԱԿ-ին, ԵԱՀԿ-ին, ՍՏՀ-ին, ՀՇԿ և այլն: Թեմա 11՝
Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական դոկտրինը: Թեմա 12՝ Հայ-ռուսական
ռազմավարական գործընկերությունը և տնտեսական համագործակցությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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/M13. Արտաքին քաղաքականության ինֆորմացիոն վերլուծություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նվիրված է արտաքին քաղաքական ինֆորմացիայի վերլուծությանը, որն անհրաժշտ է դիվանագիտական աշխատանքի մեջ՝ ինֆորմացիոն
տեղեկանքներ և վերլուծություններ կազմելու տեսակետից: Առարկան նպատակ
ունի համակարգված մոտեցում մշակելու ինֆորմացիոն հոսքերի հետ աշխատելու և դրանք ըստ կարևորության տեղաբաշխելու առումով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
8. կիմանա թե ինչպես կարելի է աշխատանք իրականացնել ինֆորմացիայի աղբյուրների (թերթեր, ամսագիր և այլն) հետ,
9. կհասկանա արտաքին քաղաքական ինֆորմացիայի հետ աշխատելու
առանձնահատկությունները,
10. կկարողանա համակարգել ինֆորմացիայի աղբյուրների տեսակները և
համակարգված մոտեցում ցուցաբերել արտաքին քաղաքական տեղեկատվության վերլուծության ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական վերլուծությունը` որպես գիտակիրառական դիսցիպլին և նրա տեսակները: Քաղաքական վերլուծությունը դիվանագիտական
ծառայության մեջ: Թեմա 2՝ Տեղեկատվական-վերլուծական տեխնոլոգիաները
որպես կառավարչական ներգործության մեթոդների ամբողջություն: Թեմա 3՝ Քաղաքական վերլուծությունը Հայաստանում: Թեմա 4՝ Քաղաքական վերլուծության աղբյուրները. Բաց և փակ աղբյուրներ: Ինչպես է դիվանագետը պատրաստում քաղաքական տեղեկանք: Թեմա 5՝ Քաղաքական որոշման ընդունման
գործընթացը: Թեմա 6՝ Ինչ է քղաքական օրակարգը: Թեմա 7՝ Քաղաքական
վերլուծության տեղը ժամանակակից քաղաքականության մեջ: Թեմա 8՝ Քաղաքական որոշումները և դրանց վերլուծությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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/M14. Պրակտիկում. միջազգային հիմնախնդիրների անալիզ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից
միջազգային իրադրության վերլուծության մոդելներին, մեխանիզմներին և
մեթոդներին: Տեսական և գործնական մակարդակներում ներկայացվում է արդի
միջազգային իրադրության կառուցվածքը՝ իրավական և քաղաքական
բաղադրիչներով, վերլուծության եղանակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա միջազգային իրադրության վերլուծության
մոդելների մասին,
2. պատկերացնի արդի միջազգային իրադրության վերլուծության
մեթոդներն ու եղանակները,
3. կարողանա
վերլուծել
արդի
միջազգային
իրադրությունը՝
տարածաշրջանային և համաշխարհային մակարդակներում:
Բովանդակությունը.
Մաս 1. Թեմա 1. Միջազգային իրադրության վերլուծության մոդելները:
Թեմա 2. Միջազգային իրադրության վերլուծության մեթոդաբանությունը: Մաս 2.
Գործնական պարապմունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M15. Ինտեգրացիոն գործընթացները Եվրասիայում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին պարզաբանել, թե ինչպիսի
ինտեգրացիոն գործընթացներ են տեղի ունենում Եվրասիայում: Ներկայացնել,
թե ինչպիսի նշանակություն ունի Եվրասիան: Ինչ վերաբերմունք և դիրքորոշում
ունեն այլ ուժային կենտրոնները Եվրասիայում տեղի ունեցող ինտեգրացիոն
գործընթացների նկատմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա.
Ինչ տերությունների շահեր են բախվում Եվրասիայում և որն է
համաշխարհային նոր քաղաքականության եվրասիական ուղղությունը:
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Ինչպիսին են եվրասիական ինտեգրացիայի նոր իրողությունները, որն է
Եվրասիայում
ուժային
երեք
կենտրոնների
միջև
ռազմական
հավասարակշռության պահպանման հնարավորությունը:
Որն է Ռուսաստանի եվրասիական ռազմավարությունը: Ինչպիսինն է
ներքին և արտաքին քաղաքականության գործոնների համամասնությունը
Ռուսաստանի եվրասիական ռազմավարության մեջ: Բացի այդ ինչպիսի
ռազմավարություն է իրականացնում Չինաստանը Եվրասիայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռուսաստանը և Եվրասիան. անցյալը և ներկան: Թեմա 2՝
Եվրասիական ինտեգրացիայի նոր իրողությունները: Թեմա 3՝ Ռուսաստանի
եվրասիական ռազմավարությունը: Թեմա 4՝
Ռուսաստանի եվրասիական
ռազմավարության
առանձնահատկությունները
<<Փուլային
անցման>>
ժամանակահատվածում:
Թեմա
5՝
Ռուսաստանի
եվրասիական
ռազմավարության քաղաքական-գաղափարական ընտրությունը: Թեմա 6՝
Ռուսական
էլիտայի
համախմբման
մասշտաբային
գաղափարի
անհրաժեշտությունը, <<Եվրասիական արագացուցչի>> ուժի հաղթահարումը:
Թեմա 7՝
Համագործակցությունը ԱՊՀ շրջանակներում և Ռուսաստանի
ազգային-պետական շահերը: Թեմա 8՝ Եվրասիական ինտեգրացիան և ԱսիաԽաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը:
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M16. Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ – 1 (անգլերեն) (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել դիվանագիտական խոսքի մշակույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
3. կստանա անհրաժեշտ գիտելիքներ դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
վերաբերյալ,
4. կտիրապետի դիվանագիտական խոսքի մշակույթի հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ հասկացությունը: Թեմա 2՝
Դիվանագիտական խոսքի հմտություններին տիրապետելու առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Դիվանագիտական խոսքի հաղորդակցման գիտելիքների
ընդհանուր շրջանակները:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված են 2 ընթացիկ գրավոր քննություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր: Քննական հարցատոմսը պարունակում է 2 տեսական հարց` յուրաքանչյուրը առավելագույնը 2 միավոր,
միավորների քայլը 0,5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M17. Համաշխարհային զարգացման քաղաքական տեսություններ և
գործընթացներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին պատկերացում տալ
համաշխարհային զարգացման քաղաքական տեսությունների և գործընթացների
մասին քաղաքական գիտության մեջ եղած մոտեցումներին: Հիմնարար գիտելիքներ են տրվում համաշխարհային զարգացման քաղաքական տեսությունների և
գործընթացների մասին, ինչը հնարավորություն է ընձեռում ավելի խորը
հասկանալ համաշխարհային քաղաքական զարգացումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համաշխարհային զարգացման վերաբերյալ տեսական
հիմնական մոտեցումները,
2. կհասկանա համաշխարհային զարգացման ժամանակակից գործընթացների էությունը,
3. կկարողանա իր ստացած գիտելիքների հիման վրա ներկայացնել
համաշխարհային զարգացման քաղաքական տեսությունների ընձեռած
փորձի արդյունավետ կիրառման միջոցները Հայաստանում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Համաշխարհային զարգացման քաղաքական տեսություններ և
գործընթացներ՚ առարկան և նրա ուսումնասիրության նպատակները: Թեմա 2՝
Ժամանակակից միջազգային-քաղաքական գիտության հիմնական տեսությունները: Թեմա 3՝ Քաղաքական ռեալիզմի տեսություն: Թեմա 4՝ Լիբերալ
տեսություն: Թեմա 5` Նեոմարքսիզմ: Թեմա 6` Քաղաքական գործընթաց հասկացությունը: Թեմա 7՝ Ժամանակակից միջազգային քաղաքական գործընթացի կառուցվածքը, քաղաքական գործընթացի վերլուծության մեթոդներն ու մեթոդաբանությունը: Թեմա 8՝ Ժամանակակից միջազգային քաղաքական գործընթացների
հիմնական ակտորները: Թեմա 9` Ժամանակակից միջազգային քաղաքական
գործընթացների հետազոտության և վերլուծության գործնական դժվարություններն ու գործնական-կիրառական նախագծերի ամփոփիչ նյութերի պատրաստման հիմնական պահանջները:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M18. Ժամանակակից աշխարհի մեծ տերությունները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել աշխարհի խոշոր
պետությունների ռազմավարությանը արդի շրջանում: Վերլուծվում է
բազմաբևեռ աշխարհի ձևավորման գործընթացում ուժային բևեռների միջև
ձևավորված համագործակցությունն ու մրցակցությունը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա ուժային բևեռների միջև ձևավորված
փոխհարաբերությունների մասին,
2. կըմբռնի գլոբալ մարտահրավերների հաղթահարման ուղղությամբ
նրանց մոտեցումները,
3. կկարողանա վերլուծել և իմաստավորել գերտերությունների վարած
քաղաքականությունն ու նրանց զարգացման հեռանկարները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Բազմաբևեռ աշխարհի ձևավորման գործընթացները: Թեմա 2`
ԱՄՆ-ի հայեցակարգային մոտեցումները գլոբալ անվտանգությանը: Թեմա 3`
ՉԺՀ-ի ռազմավարության առանձնահատկությունները: Թեմա 4` ԵՄ-ն որպես
վերազգային կառույց: ԵՄ առաջատար պետությունների դիրքորոշումն ու
մոտեցումների առանձնահատկությունները գլոբալ հիմնախնդիրներին: Թեմա 5`
Հնդկաստանը որպես քաղաքական ու տնտեսական նոր բևեռ: Թեմա 6`
Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես միջուկային գերտերություն: ՌԴ արտաքին
քաղաքականության հիմնական նպատակներն ու հիմնախնդիրները: Թեմա 7`
Աշխարհի ուժային բևեռների անվտանգության հայեցակարգերի համեմատական
վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M19. Եվրոպական անվտանգության կառույցները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին
եվրոպական անվտանգության համակարգը, ծանոթացնել ռազմական,
քաղաքական գործունեություն ծավալող կառույցների հետ, որոնք առանցքային
դերակատարություն ունեն եվրոպական անվտանգության համակարգում,
ներկայացնել նրանց ռազմավարության հիմնական ուղղությունները, շահերի
գոտիներն ու միմյանց միջև համագործակցության հարթակները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչ է իրենից ներկայացնում եվրոպական անվտանգության
համակարգը, ինչ կառույցներ են ներառված այդ համակարգի
կառուցման ու ապահովման գործընթացում,
2. կտիրապետի
Եվրոպայում
ծավալվող
աշխարհաքաղաքական
գործընթացներին, դրանցում ներքին հիմնական խաղացողների
գործունեությանը, արտաքին ուժերի ներգրավվածությանը,
3. կկարողանա կիրառել իր ստացած գիտելիքները, ուսումնասիրել
Եվրոպայում ծավալվող քաղաքական իրադարձությունները և կատարել
վերլուծություններ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Եվրոպական անվտանգության հասկացությունը: Թեմա 2՝ Եվրոպական անվտանգության համակարգի ձևավորումը: Թեմա 3՝ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը /ՆԱՏՕ/ որպես եվրոպական անվտանգության կառույց:
ՆԱՏՕ-ի արդի ռազմավարությունը: Թեմա 4՝ Եվրոպայում Անվտանգության և
Համագործակցության Կազմակերպության /ԵԱՀԿ/ գործունեության հիմնական
ուղղությունները և դերը եվրոպական անվտանգության համակարգում:
Կոնֆլիկտների կարգավորման մեխանիզմները ԵԱՀԿ-ում: Թեմա 5՝ Եվրոպական
Միությունը /ԵՄ/ եվրոպական անվտանգության համակարգում: Թեմա 6՝
Ինտեգրացիոն գործընթացները Եվրոպայում 1990-ական թթ. և անվտանգության
ենթատարածաշրջանային կառույցները: Թեմա 7՝ Հավաքական Անվտանգության
Պայմանագրի Կազմակերպության /ՀԱՊԿ/ ռազմա-քաղաքական գործունեության եվրոպական ուղղությունը: Թեմա 8՝ Եվրոպական անվտանգության արդի
հիմնախնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M20. ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը միջազգային գործընթացներում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից
միջազգային հարաբերություններում առկա խնդիրների վերաբերյալ երկու
երկրների ունեցած դիրքորոշումների, նրանց միջև առկա տարաձայնությունների
և փոխգործակցության մասին: Ուշադրության կենտրոնում են գտնվում 1990ական և 2000-ական թվականների ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները և
ներկայացվում
են
ռուս-ամերիկյան
համագործակցության
տարբեր
ուղղություններ՝ ռազմա-քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության և
էներգետիկ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում առկա խնդիրների մասին,
2. կպատկերացնի ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև առկա հակասություներն ու համագործակցության շրջանակները,
3. կծանոթանա ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում
առկա խնդիրների կարգավորման ուղղությամբ երկու երկրների
դիրքորոշումներին ու մոտեցումներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը տարածաշրջանային կոնֆլիկտների
կարգավորման գործընթացներում: Թեմա 2՝ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք
և Ռուսաստանը: Թեմա 3՝ ԱՄՆ-ի և ՌԴ-ի դիրքորոշումները միջուկային զենքի
չտարածման հարցում: Թեմա 4՝ Ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային
գործընթացը: ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի մասնակցությանն այդ գործընթացին:
Թեմա 5՝ «Գունավոր հեղափոխությունների» խնդիրը ԱՊՀ տարածքում և Ռուսաստանի դիրքորոշումը: Թեմա 6՝ ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը սպառազինությունների կրճատման և սահմանափակման գործընթացում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1906/M21. Մարդու իրավունքը միջազգային հարաբերություններում և
միջազգային դատարաններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել պետությունների քաղաքական և
միջազգային իրավական համա•ործակցության ձևերը և եղանակները մարդու
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության բնագավառում համընդհանուր ընդունելի չափորոշիչներ մշակելու, ընդունելու և
կիրառելու հարցերում: Բացահայտել մարդու իրավունքների պաշտպանության
միջազգային կոնվենցիոն և միջազգային դատական գործիքակազմերի
առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. համեմատական վերլուծության միջոցով ցույց տալ միջազգային
իրավունքի նշանակությունը ներպետական իրավունքով սահմանված
մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների առավել
արդյունավետ երաշավորելու հարցում,
2. լուսաբանել, միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում
մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով պետությունների
համագործակցության քաղաքական և իրավական ձևերը և մեթոդները,
3. վերլուծել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի և Մարդու
իրավունքների միջամերիկյան դատարանների իրավազորության
բնույթը, այս դատարանների վճիռներից և որոշումներից բխող
պետությունների իրավաբանական պարտավորությունների առանձնահատկությունները,
4. մեկնաբանել միջազգային քրեական դատարանների դերը և նշանակությունը մարդկության և խաղաղության դեմ ուղղված միջազգային
քրեական հանցագործություն կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելու հարցում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մարդու իրավունքների վերաբերյալ ազգային գաղափարախոսությունների պատմաիրավական ակունքները: Թեմա 2՝ Պետությունների
կողմից մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների միջազգայնացմանն ուղղված գործողությունների պատմաքաղաքական էվոլյուցիան: Թեմա
3՝ Մարդու իրավունքները միջազգային իրավունքի համակարգում: Թեմա 4՝
Միջազգային իրավունքով պաշտպանվող մարդու իրավունքները և հիմնարար
ազատությունները, դրանց իրավաբանական բնույթը և բովանդակությունը:
Թեմա 5՝ Պետությունների համագործակցության ձևերը մարդու իրավունքների
երաշխավորման բնագավառում: Թեմա 6՝ Պետությունների համագործակ-
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ցությունը մարդու իրավունքների միջազգային դատարանների միջոցով անձի
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության հարցում:
Թեմա 7՝ Միջազգային քրեական դատարանների միջոցով մարդու իրավունքների
պաշտպանության առանձնահատկությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M22. Դիվանագիտական խոսքի առանձնահատկությունները (անգլերեն) (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ խորացնել դիվանագիտական
խոսքի մշակույթի մասին գիտելիքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ամբողջովին ընկալել դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
նրբությունները,
2. խորացված ձևով կտիրապետի դիվանագիտական խոսքի մշակույթի
բնորոշ գծերին ու առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը եվրոպական երկրներում:
Թեմա 2՝ Դիվանագիտական խոսքին տիրապետելու հմտությունները: Թեմա 3՝
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթը արևելյան երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ
Մագիստրոսական ծրագիր`
3. «Ազգային անվտանգություն»
1202/M05. Քաղաքական կոնֆլիկտի տեսություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին քաղաքական
կոնֆլիկտի էությունն ու դրսեւորման ձևերը մեկնաբանող տեսական մոտեցումների բովանդակությանը, այդ կոնֆլիկտների դերը, առաջացման պատճառները,
ընթացքը և կարգավորումն ու լուծումը բացատրող ժամանակակից տեսություններին, ինչպես նաեւ ներքաղաքական և միջազգային հարաբերություններին ու
պատերազմի և խաղաղության հիմնախնդիրներին վերաբերող կոնֆլիկտաբանական հայեցակարգերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական կոնֆլիկտի ժամանակակից տեսությունների և հայեցակարգերի առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա քաղաքական կոնֆլիկտի ժամանակակից տեսությունների ու
հայեցակարգերի ձևավորման հետազոտական և գործնական նշանակությունը,
3. կկարողանա քննադատական վերլուծության ենթարկել քաղաքական
կոնֆլիկտի տեսությունները,
4. կտիրապետի սեփական կոնֆլիկտային տեսա-հայեցակարգային մոտեցումները մշակելու ունակություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից սոցիալ-քաղաքական կոնֆլիկտների ուսումնասիրման տեսա-մեթոդաբանական հիմքերը և քաղաքական կոնֆլիկտի տեսությունների տիպաբանության հիմնախնդիրը: Թեմա 2՝ Քաղաքական կոնֆլիկտի
սոցիոլոգիական տեսություններ: Թեմա 3՝ Քաղաքական կոնֆլիկտի հոգեբանական տեսություններ: Թեմա 4՝ Քաղաքական կոնֆլիկտի քաղաքագիտական տեսություններ: Թեմա 5՝ Էթնոքաղաքական կոնֆլիկտների տեսական հայեցակարգեր: Թեմա 6՝ Աշխարհաքաղաքական և գլոբալ կոնֆլիկտների հայեցակարգեր: Թեմա 7՝ Քաղաքական բռնության տեսություններ և հայեցակարգեր: Թեմա
8՝ Պատերազմի հայեցակարգեր և քաղաքական կոնֆլիկտի ուժգնացման և լուծման բացատրական մոդելներ ու վերլուծական մոտեցումներ: Թեմա 9` Խաղաղության հայեցակարգը և խաղաղության մշակույթը ներքաղաքական ու միջազգային հարաբերություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
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քանչյուրը` առավելագույնը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M06.Ազգային անվտանգության տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Կուրսը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին տալ գիտելիքներ ազգային անվտանգություն հասկացության, զարգացման, ներկայումս գործող սահմանումների, վերջինիս բաղկացուցիչների, աշխարհի տարբեր երկրներում ընդունված ազգային անվտանգության հայեցակարգերի, պետությունների կառավարման գործընթացում վերջիններիս դերի ու նշանակության վերաբերյալ: Անդրադարձ է կատարվում ազգային անվտանգության իրականացման օրենսդրական հիմքերին ու ինստիտուցիոնալ խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ազգային անվտանգության քաղաքականության ռազմավարության և նրա հայեցակարգային մշակումների մասին,
2. կհասկանա ազգային անվտանգության հասկացությունը և անվտանգային քաղաքականության կապը պետական կառավարման հետ,
3. կկարողանա ձեռք բերել ունակություններ ազգային անվտանգության ոլորտում վերլուծությունների կատարելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ազգային անվտանգության հասկացության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2՝ Ազգային անվտանգություն և պետական կառավարում: Թեմա 3՝
Անհրաժեշտ իրավական և ինստիտուցիոնալ բազան: Թեմա 4` Ազգային անվատնգության քաղաքականության իրականացման մեթոդները: Թեմա 5՝ ՀՀ ազգային անվտանգության մարտահրավերները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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1202/M07. Տարածաշրջանային անվտանգության հիմնահարցեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին պատկերացում տալ
տարածաշրջանային անվտանգության հիմնահարցերի մասին քաղաքական գիտության մեջ եղած մոտեցումներին: Հիմնարար գիտելիքներ են տրվում
տարածաշրջանային անվտանգության հիմնական դրույթների և դրանում
ազգային անվտանգության դերի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարածաշրջանային անվտանգության մասին տեսական
հիմնական մոտեցումները,
2. կհասկանա տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման
նշանակությունը և էությունը,
3. կկարողանա իր ստացած գիտելիքների հիման վրա ներկայացնել
տարածաշրջանային
անվտանգության
ապահովման
արդի
հիմնախնդիրները Հայաստանում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Առարկայի դասավանդման նպատակները, խնդիրները: Թեմա 2՝
Ռեգիոն հասկացությունը: Թեմա 3՝ Տարածաշրջանային անվտանգություն
հասկացությունը և նրա բնույթը: Թեմա 4՝ Տարածաշրջանային անվտանգության
տեղը Միջազգային անվտանգության ժամանակակից համակարգում: Թեմա 5՝
Ազգային անվտանգության դերը Տարածաշրջանային անվտանգության մեջ: Թեմա 6՝ ՄԱԿ-ը միջազգային, տարածաշրջանային և ազգային անվտանգության
համակարգի գլխավոր դերակատար: Թեմա 7՝ Եվրոմիության ստեղծման ու
գործունեության ուսումնասիրության հիմնախնդիրները: Թեմա 8՝ Հարավային
Կովկասի անվտանգության ապահովման արդի խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M08. Ահաբեկչության դեմ պայքարի ժամանակակից ձևերը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին պատկերացում տալ
ահաբեկչության մասին քաղաքական գիտության մեջ եղած մոտեցումներին:
Հիմնարար գիտելիքներ են տրվում ահաբեկչության դեմ պայքարի

– 304 –

ժամանակակից ձևերի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ահաբեկչություն երևույթի մասին տեսական հիմնական
մոտեցումները,
2. կհասկանա ահաբեկչության դեմ պայքարի ժամանակակից գործընթացների էությունը,
3. կկարողանա իր ստացած գիտելիքների հիման վրա ներկայացնել
ահաբեկչության դեմ պայքարի արդյունավետ կիրառման միջոցները
Հայաստանում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ահաբեկչության ժամանակակից դրսևորումները: Թեմա 2՝ Ահաբեկչության տիպաբանությունը: Թեմա 3՝ Ժամանակակից ահաբեկչության
բնութագրման նոր հիմնական գծերը: Թեմա 4՝ Պետական ահաբեկչություն.
բնույթն ու ժամանակակից դրսևորումները: Թեմա 5՝ Քրեական ահաբեկչության
ժամանակակից դրսևորումները: Թեմա 6՝ Ժամանակակից միջուկային
ահաբկչությունը: Թեմա 7՝ Կենսաահաբեկչությունը որպես միջազգային սպառնալիք: Թեմա 8՝ Կիբերահաբեկչություն: Թեմա 9` Ահաբեկչության դեմ պայքարի
արտասահմանյան փորձը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M09.Ներքաղաքական գործընթացները Մերձավոր Արևելքում
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հետգաղութատիրական մերձավորարևելյան երկրների քաղաքական համակարգերի ձևավորման հոլովույթը, ներհամակարգային ու միջինստիտուցիոնալ կոնֆլիկտների
առաջացման դրդապատճառներն ու դրանց արտացոլումը արտաքին
քաղաքականության վրա, կայուն զարգացման պետական քաղաքականության
բացակայության պատճառները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա պատկերացում տարածաշրջանային քաղաքական դերակատարում ունեցող մի շարք երկրների (Իրան, Թուրքիա, Իսրայել, Եգիպտոս,
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Սիրիա, Հորդանան, Ծոցի երկրներ, Իրաք) ներպետական, ներքաղաքական ու միջազգային իրադրության, ներքին ու արտաքին քաղաքական
սպառնալիքների ու մարտահրավերների հոլովույթի մասին;
2. կկարողանա վերլուծել ու գնահատել մերձավորարևելյան աշխարհաքաղաքական գործընթացները:
Բովանդակություն
Թեմա 1` Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանային ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2` Քաղաքական Իսլամի վերելքը. «իսլամական ժողովրդավարություն»: Թեմա 3` Համաշիիթական գաղափարախոսության ձևավորման հիմքերը:
Թեմա 4` Հյուսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարության հիմնահարցը: Թեմա
5` Արաբաիսրայելական հակամարտության հիմքերն ու ներկայիս վիճակը: Թեմա 6` «Արաբական գարուն». շարժառիթներ և արդյունքներ: Թեմա 7` «Հակաահաբեկչական» ու «ժողովրդավարացման» պատերազմները Մերձավոր Արևելքում
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M10. Ռազմավարական մշակույթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բացահայտել ռազմավարական մշակույթի և քաղաքական երևույթների փոխադարձ կապը, խթանել գիտելիքների կիրառումը
Արևմուտքի և Արևելքի քաղաքական մշակույթների համեմատական վերլուծության գործում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա համեմատական քաղաքական-մշակութային բազային երևույթների վերլուծության հմտությունները,
2. կզարգացնի մասնագիտական կոմունիկացիայի (շփման) հմտությունները երկխոսության և բանավեճի մեթոդաբանության տիրապետելու շնորհիվ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Ռազմավարական մշակույթ հասկացությունը: Թեմա 2` Ռազմավարական մշակույթների համեմատական հետազոտության սկզբունքները:
Թեմա 3` Եվրոպայի երկրների ռազմավարական մշակույթը: Թեմա 4` ԱՄՆ
ռազմավարական մշակույթը: Թեմա 5` Ռուսաստանի ռազմավարական մշակույ-
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թը: Թեմա 6` Չինաստանի ռազմավարական մշակույթը: Թեմա 7` Ճապոնիայի
ռազմավարական մշակույթը: Թեմա 8` Հայ ժաղավրդի մշակույթի “քաղաքական
հայեցակարգը”
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M11. Հատուկ ծառայությունները ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հատուկ ծառայությունների դերակատարությունը ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում: Հատուկ շեշտադրում կստանա Հարավկովկասյան տարածաշրջանում ակտիվ դերակատարություն ունեցող երկրների հատուկ ծառայությունների
գործունեությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա համապատասխան գիտելիքներ Հարավկովկասյան տարածաշրջանում գործող հատուկ ծառայությունների մասին,
2. կկարողանա վերլուծել հատուկ ծառայությունների գործունեության
արդյունքները,
3. կհասկանա և պատկերացում կկազմի արտաքին հարաբերություններում
հատուկ ծառայությունների աշխատանքի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Ազգային անվտանգության համակարգը,
նրա գործառնության սկզբունքները: Թեմա 3` Անվտանգության մարմինների
տեղն ու դերը ԱԱ ապահովման գործում: Թեմա 4` Անվտանգության մարմինների հակահետախուզությունը և նրա դերը միջազգային հարաբերություններում:
Թեմա 5` Արտաքին հետախուզությունը և դրա դերը միջազգային հարաբերություններում: Թեմա 6` ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների ազդեցությունը ժամանակակից միջազգային գործընթացների վրա: Թեմա 7` Եվրոպական երկրների (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա) հատուկ ծառայությունների ազդեցությունը ժամանակակից միջազգային գործընթացների վրա: Թեմա 8` Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների ազդեցությունը ժամանակակից միջազգային
գործընթացների վրա: Թեմա 9` Թուրքիայի և Իրանի հատուկ ծառայությունները
և նրանց ազդեցությունը ժամանակակից միջազգային գործընթացների վրա: Թե-
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մա 10` Հարավային Կովկասի երկրների հատուկ ծառայությունները և նրանց
ազդեցությունը արդի միջազգային և տարածաշրջանային գործընթացների վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M12. Ազգային անվտանգության հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել քաղաքական ժամանակակից ժողովրդավարական և անցումային շրջանում գտնվող պետությունների ու դրանց հասարակությունների անվտանգության ապահովման, կայուն
զարգացման պետական քաղաքականության համակարգերը, դրանց իրականացման մեխանիզմները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի համաշխարհային ու տարածաշրջանային քաղաքական դերակատարում ունեցող մի շարք երկրների` ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Չինաստան, Մեծ Բրիտանիա, Իսրայել, Թուրքիա, Եգիպտոս, Իրան, ներպետական, ներքաղաքական ու միջազգային իրադրության, ներքին ու արտաքին քաղաքական սպառնալիքների ու մարտահրավերների հոլովույթի մասին,
2. ամբողջությամբ կըմբռնի հետսառըպատերազմյան աշխարհի անվտանգային համակարգերի զարգացման տրամաբանությունը, խոչընդոտները,
առնչությունները այլ համակարգերի հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԱԱ հայեցակարգերի տրանսֆորմացիան 21-րդ դարում; ԱԱ
քաղաքականության մշակման առանձնահատկություններն ու չափորոշիչները:
Թեմա 2` Ռազմական ինստիտուտի դերակատարումն ու ազդեցությունը ԱԱ
հայեցակարգերի մշակման գործում; Զինված ուժերի դեմոկրատական կառավարում: Քաղաքացիական և ռազմական ինստիտուտների հարաբերությունների
տեսություններ: Թեմա 3` ԱՄՆ. Հակաահաբեկչություն; Ժողովրդավարացման
պատերազմներ: Թեմա 4` Չինաստան. Գերզարգացող տնտեսություն: Թեմա 5`
Ֆրանսիա. Համաեվրոպական անվտանգային համակարգ: Թեմա 6` Ռուսաստան. Բնական ռեսուրսների և Միջուկային “գործընկեր”: Թեմա 7` Իրան. Միջուկային ազգայնականություն: Թեմա 8` Թուրքիա. Բանակի ինստիտուտի դե-
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րակատարման նվազում; Քրդական սեպարատիզմ; Քաղաքական իսլամի վերելք: Թեմա 9` Իսրայել. «Եփրատ-Նեղոս» քաղաքականություն; Հակաահաբեկչական դոկտրին; Վերաբնակեցման քաղաքականություն: Թեմա 10` Եգիպտոս.
Ներքաղաքական կայունություն և տարածաշրջանային հսկա; Բանակի առանձնահատուկ դերը քաղաքական համակարգում; Իսրայելա-պաղեստինյան հաշտարար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M13. Սոցիոմշակութային անվտանգություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ազգային անվտանգության համատեքստում սոցիոմշակութային գործոնների դերին և նշանակությանը, հասարակական համակարգի ներդաշնակ գործառնության համար անհրաժեշտ սոցիոմշակութային բաղադրիչների առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական արդի գործընթացների վերլուծության համատեքստում սոցիոմշակութային մոտեցման առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա, որ էթնոմշակութային ժառանգության և քաղաքակրթական
հիմնարար արժեքների հավասարակշռությունը սոցիոմշակութային
անվտանգության հիմնական չափանիշն է,
3. կունենա հստակ պատկերացում իրավական և սոցիոմշակութային լեգիտիմության առանձնահատկությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիոմշակութային փոխակերպումների ֆորմացիոն, քաղաքակրթական և կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ տեսությունների առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Փոխակերպվող հասարակությունը որպես սոցիոմշակութային ռիսկի գոտի: Թեմա 3` Սոցիոմշակութային անվտանգության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 4` Քաղաքական իշխանության ձևավորման լեգիտիմությունը որպես սոցիոմշակութային անվտանգության պայման: Թեմա 5`
Բախվող արժեքների բազմաքանակությունը որպես սոցիալական անոմիայի առաջացման դրդապատճառ: Թեմա 6` Սոցիոմշակութային հավասարակշռության
խախտումը որպես համակարգային ճգնաժամի դրսևորում: Թեմա 7` Ազատականության սոցիոմշակութային իմպերատիվները: Թեմա 8` «Ընդօրինակման
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էքսպանսիան» որպես սոցիոմշակութային անվտանգության սպառնալիք: Թեմա
9` Էթնոմշակութային ժառանգության և քաղաքակրթական հիմնարար արժեքների հավասարակշռությունը որպես սոցիոմշակութային անվտանգության չափանիշ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M.14 Քաղաքական ռազմավ. պլանավորման հիմնահարցեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի ընթացքում մագիստրանտները հնարավորություն են ստանում
տիրապետել քաղաքականության ռազմավարական վերլուծության տեսական
հիմքերին: Նրանք կարողանում են հիմնարար գիտելիքներ ձեռք բերել ռազմական ու քաղաքական ռազմավարությունների հարաբերակցման մասին: Տրվում է
ռազմավարության կիրառական մոդելավորման մեթոդների լուսաբանումը ու
քաղաքական համակարգերի կառավարման վերլուծությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռազմավարության մեկնաբանման տեսահայեցակարգային մոտեցումների մասին,
2. կհասկանա քաղաքականության վերլուծման առարկայական ոլորտները,
3. կկարողանա կատարել քաղաքականության ռազմավարական պլանավորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքականության ռազմավարական վերլուծության տեսական
հիմքերը: Թեմա 2՝ Ռազմական և քաղաքական ռազմավարությունների հարաբերակցման հիմնահարցը:Թեմա 3՝
Համակարգային մոդելավորման կիրառմամբ ռազմավարական սցենարների մշակումը: Թեմա 4՝ Ռազմավարական
վերլուծության և պլանմավորման մակարդակները: Թեմա 5՝ Ռազմավարական
վերլուծությունը և քաղաքական գործողությունների դոմինանտները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M15. Քաղաքական կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել քաղաքական կառավարման տեսական-մեթոդաբանական հիմքերը, քաղաքական կառավարման
համակարգերի և հայեցակարգերի էվոլյուցիան: Հատուկ շեշտադրում կստանա
քաղաքական կառավարումը` իբրև պրոֆեսիոնալ և հասարակական գործունեություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա սահմանել քաղաքական կառավարման սկզբունքներն ու
մեթոդները,
2. ամբողջությամբ կըմբռնի քաղաքական կանխատեսման դերը կառավաման մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքական կառավարման մեխանիզմներն ու կառուցվածքը:
Թեմա 2` Քաղաքական կառավարման ֆունկցիաները: Թեմա 3` Քաղաքական
կոնֆլիկտ: Թեմա 4` Քաղաքական էքսպերիմենտ: Թեմա 5 ` Ստրատեգիական և
իրավիճակային կառավարում: Թեմա 6` Քաղաքական որոշումների ընդունման
գործընթացը: Թեմա 7` Ռիսկի գործոնը քաղաքական կառավարման համատեքստում: Թեմա 8` Կիբերնետիզացիան, ինֆորմատիզացիան և կոմունիկացիան քաղաքական կառավարման մեջ: Թեմա 9` Քաղաքական կանխատեսում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M16. Տնտեսության արդի հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նվիրված է տնտեսական, քաղաքական ու զարգացման բազմաթիվ տեսությունների կողմից առաջ քաշված խնդիրների ուսումնասիրությանը, ինչպես նաև տնտեսական քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմա-
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նը: Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տարբեր երկրների
տնտեսական ցուցանիշների տարբերությունները և քննարկել դրանց պատճառները` կիրառելով միջդիսցիպլինար մոտեցում: Կուսումնասիրվեն երկարաժամկետ տնտեսական աճի նախապայմաններն ու տնտեսական և քաղաքական ինստիտուտների դերը արդյունավետ քաղաքական տնտեսության տեսանկյունից:
Դասընթացի ընթացքում զուգահեռներ կտարվեն տնտեսական աճի չափման
տարբեր մեթոդների և ցուցիչների կիրառման միջև` եվրոպական նախկին գաղութների քաղաքական տնտեսության ուսումնասիրության հիման վրա: Ուսանողների ակտիվ մասնակցությամբ կիրականացվեն վերլուծություններ` ներկայացնելով սոցիալական կոնֆլիկտը` որպես արդյունավետ տնտեսական ինստիտուտների, հետևաբար` երկարաժամկետ տնտեսական աճի կարևորագույն գործոն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տնտեսական աճի և զարգացման չափման մեթոդները, երկարաժամկետ տնտեսական աճի անմիջական փոխկախվածությունը քաղաքական ու տնտեսական ինստիտուտներից, ինչպես նաև սոցիալական
կոնֆլիկտի դերը արդյունավետ ինստիտուտների կերտման ու տնտեսական աճի ապահովման գործում,
2. կկարողանա իրականացնել տարբեր երկրների տնտեսական զարգացման և քաղաքական տնտեսության համեմատական վերլուծություն
տարբեր տեսությունների հիման վրա,
3. կկիրառի միջդիսցիպլինար մոտեցում երկարաժամկետ տնտեսական աճի մեկնաբանման համար,
4. կունենա համապատասխան հմտություններ տվյալների ինքնուրույն հավաքման և կիրառման համար` հանձնարարված գրավոր աշխատանքների մշակման նպատակով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տնտեսական աճ և տնտեսական զարգացում. չափման մեթոդները: Թեմա 2՝ Տնտեսական աճի կապը տնտեսական և քաղաքական ինստիտուտների հետ: Թեմա 3՝ Երկարաժամկետ տնտեսական աճի նախապայմանները:
Թեմա 4՝ Եվրոպական նախկին գաղութներում բարեկեցության և տնտեսական
ինստիտուտների միջև կապը: Թեմա 5՝ Ինստիտուտների տեսություններ: Թեմա
6՝ Ինստիտուտների անարդյունավետության հիմնական պատճառները: Թեմա
7` Սոցիալական կոնֆլիկտը` որպես ժողովրդավարական հիմնական արժեք
տնտեսական աճի արձանագրման համար: Թեմա 8` Հայաստանի քաղաքական
տնտեսության վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M17. Տնտեսական և էներգետիկ անվտանգություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ ՀՀ
տնտեսական և էներգետիկ անվտանգության ռազմավարության հիմնական բաղադրիչների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն տնտեսական և էներգետիկ անվտանգության
ապահովության աստիճանի վերաբերյալ գնահատական տալու ուղղությամբ,
2. ուղիներ հայթհայթել տնտեսական և էներգետիկ անվտանգության համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական և էներգետիկ անվտանգության էությունը: Թեմա
2` Տնտեսական անվտանգությանը սպառնացող տարածաշրջանային վտանգները: Թեմա 3` Աշխարհագրական դիրքը և բնական պաշարները պետության անվտանգության համակարգում: Թեմա 4` Տարածաշրջանային էներգետիկ կարողությունները: Թեմա 5` ՀՀ տնտեսական և էներգետիկ քաղաքականությունը: Թեմա 6 ` ՀՀ-ՌԴ ռազմավարական համագործակցության նշանակությունը Հայաստանի տնտեսական և էներգետիկ անվտանգության ապահովման ուղղությամբ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` հառավելագույնը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/ M18. Ժողովրդագրական անվտանգություն և միգրացիոն գորցընթացներ (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ժողովրդագրական
խնդիրների և միգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ խոր պատկերացումներ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կկարողանա կիրառել միգրացիոն խնդիրների և ժողովրդագրական
տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդները,
2. կտիրապետի ժողովրդագրական գործընթացների կառավարման հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժողովրդագրության էությունը: Թեմա 2` Բնակչության վերաբերյալ
տվյալները: Թեմա 3` Ժողովրդագրական վերլուծության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 4` Բնակչության միգրացիան և ուրբանիզացիան: Թեմա 5` Բնակչության վերարտադրությունը: Թեմա 6` Ժողովրդագրական կանխատեսում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1.

1204/M19. Տեղեկատվական անվտանգություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում հատուկ ուշադրություն է դարձվում ազգային անվտանգության ինֆորմացիոն բաղկացուցիչին, նաև կծանոթանան զանգվածային մարդ
և զանգվածային վարքագիծ հասկացություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տեղեկատվական անվտանգության ապահովման մեխանիզմների մասին,
2. կկարողանա մասնակցել տեղեկատվական անվտանգությանն նպատակաուղղված միջոցառումներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական անվտանգություն հասկացությունը և էությունը: Թեմա 2՝ Ինֆորմացիոն զենքը որպես ինֆորմացին պատերազմ վարելու հիմնական միջոց: Թեմա 3՝ Որոշումների ընդունումը ինֆորմացիոն պատերազմների ժամանակ: Թեմա 4՝ Ինֆորմացիոն անվտանգության խնդիրները: Թեմա 5՝
Ինֆորմացիոն տարածություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M20. Ազգայնականության գաղափարաքաղաքական հոսանքները ՀՀ-ում և
հարակից երկրներում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
ազգայնականության արդի ընկալումների և ՀՀ-ում ու հարակից երկրներում դրա
գաղափարաքաղաքական դրսևորումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ ՀՀ-ում և հարակից երկրներում ազգայնականության
գաղափարաքաղաքական դրսևորումների ու դրանց առանձնահատկությունների մասին,
2. կկարողանա վերլուծել ազգայնականության դրսևորումները ՀՀ-ում և
հարակից երկրներում, դրանց ազդեցությունն ազգամիջյան հարաբերությունների վրա:
Բովանդակություն
Թեմա 1`Ազգայնականության արդի ընկալումներն ու սահմանումները:
Ազգայնականության տիպաբանությունը: Թեմա 2` Ազգայնականությունը որպես
ազգային ինքնության և ազգային շահերի պաշտպանության գաղափարախոսություն: Թեմա 3` Հայկական ազգային գաղափարախոսության հայեցակարգային
հիմքերը և հայկական ազգայնականության դրսևորումները: Թեմա 4` Թուրքական և ադրբեջանական ազգայնականության առանձնահատկությունները: Թեմա
5` Վրացական ազգայնականության առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Իրանական ազգայնականության առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Ազգայնականությունը և ազգամիջյան հարաբերությունների խնդիրը տարածաշրջանում
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ
Մագիստրոսական ծրագիր`
5. «Քաղաքական տեխնոլոգիաներ և մարքեթինգ»
1202/M04. Քաղաքական որոշումների ընդունման մեթոդները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ
քաղաքական գործընթացների տեսակների, առանձնահատկությունների,
իրականացման եղանակների մասին, ինչպես նաև պատկերացումներ և
հմտություններ քաղաքական որոշումների ընդունման տեխնոլոգիաների,
մեխանիզմների, տարբեր սոցիալ-քաղաքական պայմաններում ընդունվող
քաղաքական որոշումների մատուցման, հիմնավորման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի քաղաքական գործընթացների տեսակները, իրականացման
մեխանիզմները, սուբյեկտների առանձնա-հատկությունները,
2. կհասկանա քաղաքական որոշումների ընդունման մեխանիզմները և ձևերը
տարբեր իրավիճակներում,
3. կկարողանա վերլուծել և կիրառել քաղաքական տարբեր գործընթացներում
որոշումների ընդունման ռազմավարությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքական գործընթացների սահմանումները, ձևերը,
տեսակները: Թեմա 2` Քաղաքական որոշումների ընդունման նկատմամբ
միջառարկայական մոտեցումներ: Թեմա 3` Քաղաքական որոշումների
ընդունման փուլերը: Անհատական և խմբային որոշումների ընդունման
առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Քաղաքական որոշումների ընդունման
մոդելները: Թեմա 5` Քաղաքական որոշումների ընդունման մեթոդները.
ռացիոնալ-ունիվերսալ մեթոդ, ուղեկցող սահմանափակ համեմատությունների
մեթոդ, համակցված սկանավորման մեթոդ: Թեմա 6` Քաղաքական որոշումների
հիմնավորում:Թեմա7` Պրեզիդենտական որոշումների կայացման առանձնահատկությունները: Պրեզիդենտական որոշումների կայացման մոդելները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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1202/M05. Տեղեկատվական և հոգեբանական պատերազմներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինֆորմացիոն
պատերազմների պատմությանը, մեթոդական հիմքերին, մեխանիզմներին և
մոդելներին: Դասընթացի շրջանակներում առավել մեծ ուշադրություն կդարձվի
ինֆորմացիոն պատերազմների ուսումնասիրմանն ու վերլուծությանը կոնկրետ
օրինակներ իտեսքով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա ինֆորմացիոն պատերազմների տիպերի, օբյեկտների և մոդելների
մասին,
2.կունենա համապատասխան գիտելիքներ ինֆորմացիոն պատերազմների
տարատեսակների վերաբերյալ,
3.կձևավորի ինֆորմացիոն հասարակության առանձնահատկությունների
վերաբերյալ պատկերացում և համապատասխանաբար ինֆորմացիոն
պատերազմների դերի մասին, որը բնորոշ է այդ հասարակություններին:
Բովանդակություն
Թեմա 1` Ինֆորմացիոն տարածության առանձնահատկությունները: Թեմա
2` Ինֆորմացիոն պատերազմներ հասկացությունը և էությունը: Թեմա 3` Ինֆորմացիոն զենքը` որպես ինֆորմացիոն պատերազմ վարելու հիմնական միջոց:
Թեմա 4` Որոշումների ընդունումը ինֆորմացիոն պատերազմների ժամանակ:
Թեմա 5` Ինֆորմացիոն անվտանգության խնդիրները և վտանգները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M06. Ժամանակակից քաղաքական գործընթացների վերլուծություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին պարզաբանել քաղաքական
գործընթաց հասկացությունը, գործընթացի կառուցվածքը, վերլուծության մեթոդաբանությունը: Դասընթացի սահմաններում պատկերացում է տրվում քաղաքական արդիականացման, հետխորհրդային պետություններում պետական ինստիտուտների զարգացման, սոցիալական և էթնիկական խմբերի դերակատարման մասին: Առանձնակի տեղ է հատկացվում կրոնական կազմակերպություն-

– 317 –

ների, կուսակցությունների և նոր քաղաքական էլիտայի մասնակցությանը քաղաքական գործընթացներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա ժամանակակից քաղաքական գործընթացների կառուցվածքի, մասնակիցների, նախադրյալների և առանձնահատկությունների մասին,
2.կհասկանա ժամանակաից քաղաքական գործընթացների և քաղաքական արդիականացման փոխկապակցվածության իմաստը,
3.կկարողանա իրականացնել արդի քաղաքական գործընթացում սոցիալական,
պետական, էթնիկական և կրոնական գործոնների հետազոտություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական գործընթացներ առարկան: Թեմա 2՝ Ժամանակակից
քաղաքական գործընթացների առաջացման նախադրյալները և առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Սոցիալական շերտավորումը և քաղաքական արդիականացումը: Թեմա 4՝ Պետական ինստիտուտների զարգացումը հետխորհրդային
պետություններում: Թեմա 5՝ Նորաստեղծ պետական ինստիտուտների փոխհարաբերություններն այլ քաղաքական ինստիտուտների հետ: Թեմա 6՝ Սոցիալական և էթնիկական խմբերի դերը ժամանակակից քաղաքական գործընթացներում: Թեմա 7՝ Կրոնական կազմակերպությունների և խմբերի դերը ժամանակակից քաղաքական գործընթացներում: Թեմա 8՝ Քաղաքական կուսակցությունները, շարժումները և խմբերը ժամանակակից քաղաքական գործընթացներում:
Թեմա 9` Քաղաքական նոր ընտրանու և առաջնորդների դերը ժամանակակից
քաղաքական գործընթացներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M.07 Քաղաքական ռազմավ. պլանավորման հիմնահարցեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի ընթացքում մագիստրանտները հնարավորություն են ստանում
տիրապետել քաղաքականության ռազմավարական վերլուծության տեսական
հիմքերին: Նրանք կարողանում են հիմնարար գիտելիքներ ձեռք բերել ռազմական ու քաղաքական ռազմավարությունների հարաբերակցման մասին: Տրվում է
ռազմավարության կիրառական մոդելավորման մեթոդների լուսաբանումը ու
քաղաքական համակարգերի կառավարման վերլուծությունը:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կիմանա ռազմավարության մեկնաբանման տեսահայեցակարգային մոտեցումների մասին,
5. կհասկանա քաղաքականության վերլուծման առարկայական ոլորտները,
6. կկարողանա կատարել քաղաքականության ռազմավարական պլանավորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքականության ռազմավարական վերլուծության տեսական
հիմքերը: Թեմա 2՝ Ռազմական և քաղաքական ռազմավարությունների հարաբերակցման հիմնահարցը:Թեմա 3՝
Համակարգային մոդելավորման կիրառմամբ ռազմավարական սցենարների մշակումը: Թեմա 4՝ Ռազմավարական
վերլուծության և պլանմավորման մակարդակները: Թեմա 5՝ Ռազմավարական
վերլուծությունը և քաղաքական գործողությունների դոմինանտները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M08. Քաղաքական մարքեթինգի հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին տալ հիմնարար
գիտելիքներ քաղաքական մարքեթինգի էության, դերի ու նշանակության մասին
քաղաքական տեխնոլոգիաների մեջ: Պարզաբանվում են նաև քաղաքական
մարքեթինգի իրականացման կոնկրետ ձևերն ու մեթոդները արևմտյան
պետություններում, հետխորհրդային երկրներում և հատկապես Հայաստանում:
Դաընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին տրամադրել գիտելիքներ և
նրանց մոտ ձևավորել ունակություններ ու հմտություններ քաղաքական
մարքեթինգի ոլորտում վերլուծություններ կատարելու, գործողություններ
պլանավորելու և իրականացնելու համար: Պարզաբանվում է քաղաքական
մարքեթինգի տարբերությունը այլ ոլորտներում իրականացվող մարքեթինգային
գործունեությունից: Բացահայտվում են ռազմավարական, մարտավարական և
օպերատիվ մարքեթինգի հասկացությունները: Հատուկ ուշադրություն է
դարձվում մարքեթինգային դաշտի մշակութային յուրահատկությունների
ուսումնասիրությանը: Իրականացվում է նաև ուսուցում խաղային իրավիճակների կազմակերպմամբ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական մարքեթինգ հասկացության և դրանց արդիական
մեկնաբանումների մասին,
2. կհասկանա մարքեթինգային տեխնոլոգիաների էությունը,
3. կկարողանա ձեռք բերել համապատասխան կարողություններ մարքեթինգով
զբաղվելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական մարքեթինգի նպատակներն ու խնդիրները:
Թեմա 2՝ Մարքեթինգը տեղեկատվական հասարակության մեջ: Թեմա 3՝
Մարքեթիգ և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ: Թեմա 4՝ Մարքեթինգ և
քաղաքական գովազդ: Թեմա 5՝ Քաղաքական մարկետինգի կիրառման փորձը
Հայաստանում: Թեմա 6՝ Քաղաքական մարքեթինգի տեսակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M09.Քաղաքական ընդդիմության ինստիտուտը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքական ընդդիմության հասկացության և բովանդակության հետ: Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն կունենան խորապես ծանոթանալ և
ուսումնասիրել քաղաքական ընդդիմությունը` որպես քաղաքական ինստիտուտ, ինչպես նաև ծանոթանալ քաղաքական ընդդիմության տարատեսակներին, առանձնահատկություններին, հետազոտության հարացույցներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա քաղաքական ընդդիմության` որպես իշխանության այլընտրանքային ուժի կարևորությունը և նրա` որպես քաղաքական և գաղափարախոսական պլյուրալիզմի սուբյեկտի անհրաժեշտությունը,
2. կկարողանա վերլուծել իշխանության և ընդդիմության փոխհարաբերակցությունը, ինչպես նաև քաղաքագիտության շրջանակներում կատարել
որոշ կանխատեսումներ հնարավոր զարգացնումների վերաբերյալ,
3. կկարողանա ինքնուրույն ուսումնասիրել և հետազոտել քաղաքական
ընդդիմությունը որպես քաղաքական գործընթացների կարևոր դերակատար:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Դասընթացի ընդհանուր նկարագրություն: «Օպոզիտոլոգիան»
որպես քաղաքագիտական հետազոտության նոր ուղղություն: Թեմա 2՝ Քաղաքական ընդդիմության պատմական ձևավորման փուլերը: Քաղաքական ընդդիմության տեղը և դերը հասարակությունում:Թեմա 3՝ Քաղաքական ընդդիմության հետազոտության հարացույցները: Քաղաքական ընդդիմության տարատեսակները: Թեմա 4՝ Քաղաքական ընդդիմության դրսևորման ձևերը և առանձնահատկությունները քաղաքական գործընթացներում: Թեմա 5՝ Քաղաքական ընդդիմությունը քաղաքական մասնակցության համատեքստում: Թեմա 6՝ Իշխանության և ընդդիմության փոխգործակցության վերլուծության մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M10. Քաղաքական կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել քաղաքական կառավարման տեսական-մեթոդաբանական հիմքերը, քաղաքական կառավարման
համակարգերի և հայեցակարգերի էվոլյուցիան: Հատուկ շեշտադրում կստանա
քաղաքական կառավարումը` իբրև պրոֆեսիոնալ և հասարակական գործունեություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
3. կկարողանա սահմանել քաղաքական կառավարման սկզբունքներն ու
մեթոդները,
4. ամբողջությամբ կըմբռնի քաղաքական կանխատեսման դերը կառավաման մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքական կառավարման մեխանիզմներն ու կառուցվածքը:
Թեմա 2` Քաղաքական կառավարման ֆունկցիաները: Թեմա 3` Քաղաքական
կոնֆլիկտ: Թեմա 4` Քաղաքական էքսպերիմենտ: Թեմա 5 ` Ստրատեգիական և
իրավիճակային կառավարում: Թեմա 6` Քաղաքական որոշումների ընդունման
գործընթացը: Թեմա 7` Ռիսկի գործոնը քաղաքական կառավարման համատեքստում: Թեմա 8` Կիբերնետիզացիան, ինֆորմատիզացիան և կոմունիկացիան քաղաքական կառավարման մեջ: Թեմա 9` Քաղաքական կանխատեսում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
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միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` առավելագույնը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M11. Պետական – տեղեկատվական քաղաքականությունը ՀՀ-ում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տեղեկատվության
կարևորությունը պետական կառավարման համակարգում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.
Կրթական արդյունքները.
1. կունենա տեսական գիտելիքներ
ՀՀ-ան կողմից իրականացվող
պետական
տեղեկատվական
քաղաքականության
վերաբերյալ,
հետպատերազմյան
շրջանում
հայ-ադրբեջանական
հարաբերություններին,
քարոզչության
և
հակաքարոզչության
մեխանիզմներին և այլն,
2. ունակ կլինի ճանաչելու և վերլուծելու պետական տեղեկատվական
քաղաքականությունը, զանազան մեթոդներ և հնարքներ կիրառվելով և
առանց պատերազմական գործողությունների հաջողության հասնելու
առանձնահատկություններին և այլն,
3. լավագույնս
կհասկանա
տեղեկատվական
քաղաքականության
կարևորությունը արդի պետական տեղեկատվական քաղաքականության
մեջ,
4. կկարողանա ուսումնասիրել ուսումնասիրել տարբեր երկրներ կողմից
իրականացվող տեղեկատվական քաղաքականությունները (հատկապես
հակամարտության մեջ գտնվող պետությունների),
5. կծանոթանալ տեղեկատվական հաղորդակցման միջոցներին, վերջիններս
որպես լավագույն ձևերը քարոզչության և հակաքարոզչության մեջ
հաջողության հասնելու համար,
6. ունակ
կլինի
դասակարգել
արցախյան
հակամարտության
հետպատերազմյան տարբեր ժամանակաշրջաններում տեղեկատվական
պատերազմների
միջոցով հաջուղությունները,
թերացումները,
բացթողումները և այլ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: «Տեղեկատվական քաղաքականություն» և
«քաղաքական
տեղեկատվություն»
հասկացությունները:
Թեմա
2`
Տեղեկատվական քաղաքականության բաղկացուցիչ տարրերը (բաղադրիչները)
և գործառույթները: Տեղեկատվական քաղաքականության մշակման և
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իրականացման առանձնահատկությունները: Թեմա 3` «Տեղեկատվական
անվտանգություն» հասկացությունը:
ԶԼՄ-ը պետական տեղեկատվական
քաղաքականության սուբյեկտ` համացանց, տպագիր մամուլ: Թեմա 4`
էլէկտրոնային և սոցիալական մամուլ, ռադիո, հանրային և մարզային
հեռուստատեսություններ:
Էլեկտրոնային
կառավարման
ընթացակարգի
ներդրումը պետական կառավարման համակարգում: Թեմա 5` Տեղեկատվական
քաղաքականության
իրավական
հիմքերը
ՀՀ–ում:
Տեղեկատվական
քաղաքականության
դերը
հակամարտությունների
կարգավորման
գործընթացում: Թեմա 6` Ադրբեջանի կողմից հայոց պատմության
զերծարարությանը և ՀՀ-ան պատասխան քայլերը: Թեմա 7` Սփյուռքի դերը
տեղեկատվական քաղաքականության մեջ: Թեմա 8` Քարոզչություն և
հակաքարոզչություն:
Թեմա
9`
Տեղեկատվական
քաղաքականության
հեռնկարները և այլն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M12. Տնտեսության արդի հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նվիրված է տնտեսական, քաղաքական ու զարգացման բազմաթիվ տեսությունների կողմից առաջ քաշված խնդիրների ուսումնասիրությանը, ինչպես նաև տնտեսական քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը: Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տարբեր երկրների
տնտեսական ցուցանիշների տարբերությունները և քննարկել դրանց պատճառները` կիրառելով միջդիսցիպլինար մոտեցում: Կուսումնասիրվեն երկարաժամկետ տնտեսական աճի նախապայմաններն ու տնտեսական և քաղաքական ինստիտուտների դերը արդյունավետ քաղաքական տնտեսության տեսանկյունից:
Դասընթացի ընթացքում զուգահեռներ կտարվեն տնտեսական աճի չափման
տարբեր մեթոդների և ցուցիչների կիրառման միջև` եվրոպական նախկին գաղութների քաղաքական տնտեսության ուսումնասիրության հիման վրա: Ուսանողների ակտիվ մասնակցությամբ կիրականացվեն վերլուծություններ` ներկայացնելով սոցիալական կոնֆլիկտը` որպես արդյունավետ տնտեսական ինստիտուտների, հետևաբար` երկարաժամկետ տնտեսական աճի կարևորագույն գործոն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.կիմանա տնտեսական աճի և զարգացման չափման մեթոդները, երկարաժամկետ տնտեսական աճի անմիջական փոխկախվածությունը քաղաքական ու տնտեսական ինստիտուտներից, ինչպես նաև սոցիալական
կոնֆլիկտի դերը արդյունավետ ինստիտուտների կերտման ու տնտեսական աճի ապահովման գործում,
2. կկարողանա իրականացնել տարբեր երկրների տնտեսական զարգացման և քաղաքական տնտեսության համեմատական վերլուծություն
տարբեր տեսությունների հիման վրա,
3.կկիրառի միջդիսցիպլինար մոտեցում երկարաժամկետ տնտեսական
աճի մեկնաբանման համար,
4.կունենա համապատասխան հմտություններ տվյալների ինքնուրույն
հավաքման և կիրառման համար` հանձնարարված գրավոր աշխատանքների մշակման նպատակով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տնտեսական աճ և տնտեսական զարգացում. չափման մեթոդները: Թեմա 2՝ Տնտեսական աճի կապը տնտեսական և քաղաքական ինստիտուտների հետ: Թեմա 3՝ Երկարաժամկետ տնտեսական աճի նախապայմանները: Թեմա 4՝ Եվրոպական նախկին գաղութներում բարեկեցության և տնտեսական ինստիտուտների միջև կապը: Թեմա 5՝ Ինստիտուտների տեսություններ
Թեմա 6՝ Ինստիտուտների անարդյունավետության հիմնական պատճառները:
Թեմա 7` Սոցիալական կոնֆլիկտը` որպես ժողովրդավարական հիմնական
արժեք տնտեսական աճի արձանագրման համար: Թեմա 8` Հայաստանի քաղաքական տնտեսության վերլուծություն
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M13. Հանրային դիվանագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հանրային
դիվանագիտության ծագման և զարգացման պատմությունը, ծանոթացնել դրա
նպատակներին, միջոցներին և մասնակիցների շրջանակին, լուսաբանել
հանրային դիվանագիտության շրջանակներում պետությունների և տարբեր
տիպի ոչ պետական ակտորների համագործակցության առանձնահատկություններն արդի փուլում, ներկայացնել հանրային դիվանագիտության
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ինստիտուտի կայացման և զարգացման առանձնահատկություններն ԱՄՆ-ում,
ԵՄ-ում, ՌԴ-ում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հանրային դիվանագիտության ծագման և զարգացման
պատմությանը, դրա նպատակներին, միջոցներին և մասնակիցների
շրջանակին,
2. կհասկանա հանրային դիվանագիտության էությունը, տեղը, դերն ու
կիրառական նշանակությունը,
3. ունակ կլինի վերլուծել հանրային դիվանագիտության նշանակությունը միջազգային ասպարեզում պետությունների վարկանիշի
ձևավորման գործում,
4. ներկայացնել ոչ պետական ակտորների դերը հանրային
դիվանագիտության շրջանակներում,
5. ներկայացնել համագործակցության արդի մեխանիզմները հանրային
դիվանագիտության շրջանակներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հանրային դիվանագիտության ծագման և զարգացման պատմությանը: Թեմա 2` Հանրային դիվանագիտության նպատակները, միջոցները,
մասնակիցների շրջանակը, մեթոդները: Թեմա 3` Հանրային դիվանագիտությունն որպես արդի արտաքին քաղաքականության իրականացման բաղկացուցիչ մաս: Թեմա 4` Հանրային դիվանագիտության դերն արդի աշխարհում:
Թեմա 5` Համագործակցության արդի մեխանիզմները հանրային դիվանագիտության շրջանակներում: Թեմա 6` Հանրային դիվանագիտությունն որպես
«փափուկ ուժի» կիրառման հիմնական միջոց: Թեմա 7` Հանրային
դիվանագիտությունը և միջազգային անվտանգությունը: Թեմա 8` Հանրային
դիվանագիտության ինստիտուտի կայացման և զարգացման առանձնահատկություններն ԱՄՆ-ում, ԵՄ-ում, ՌԴ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M14. Ընտրական գործընթացների կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ընտրությունների
և ընտրական համակարգերի, ինչպես նաև ընտրական տեխնոլոգիաների
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ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, ընտրական գործընթացների
հետ կապված բոլոր առանձնահատկություններին և տեխնոլոգիաներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համապատասխան գիտելիքներ ընտրական համակարգերի և
տեխնոլոգիաների հիմնահարցերի մասին,
2. կհասկանա ընտրությունների առարկայական տիրույթի ու կազմակերպման
մեթոդաբանության մասին,
3. կկարողանա ընտրական գործընթացների մասին քաղաքագիտական
վերլուծություններ կատարել
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ընտրությունների դերը ժողովրդավարական քաղաքական
համակարգում: Թեմա
2՝
Ընտրական իրավունք: Թեմա 3՝ Ընտրական
համակարգեր: Թեմա 4՝ Ընտրական գործընթաց: Թեմա 5՝ Ընտրարշավ: Թեմա 6՝
Ընտրական տեխնոլոգիաներ, ռազմավարություն և մարտավարություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M15. Քաղաքական գովազդ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքական
գովազդի պատմությանը, մեթոդականհիմքերին, տեսակներին և մոդելներին:
Դասընթացի շրջանակներում կվերլուծվի քաղաքական գովազդի տեղադրման և
ձևավորման առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա քաղաքական գովազդի տիպերը, օբյեկտները և մոդելները,
2. կտիրապետի քաղաքական գովազդի դասակարգմանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Քաղաքական գովազդի պատմությունը: Քաղաքական գովազդը
որպես քաղաքական հաղորդակցություն: Թեմա 2` Քաղաքական գովազդի
հաղորդագրության ստեղծում: Նեգատիվ քաղաքական գովազդ: Թեմա 3`
Քաղաքական կերպարի կառուցվածքը և քաղաքական գովազդը: Թեմա 4`
Նախընտրական գովազդային արշավի կազմակերպում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M16. Տնտեսական դիվանագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի ընթացքում ուսանողը կծանոթանա տնտեսական դիվանագիտության առանձնահատկություններին, կիրառման հնարավորություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կիմանա թե ինչ է տնտեսական դիվանագիտությունը, նրա առանձնահատկությունները,
5. կհասկանա տնտեսական դիվանագիտության անհրաժեշտությունը և գործունեությունը ժամանակակից աշխարհում,
6. կկարողանա զանազանել տնտեսական դիվանագիտությունը մյուս դիվանագիտական գործունեությունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տնտեսական դիվանագիտություն հասկացությունը: Թեմա 2՝ Տնտեսական դիվանագիտության նպատակները և կիրառման առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Տնտեսական դիվանագիտության դերն ու նշանակությունը
պետությունների տնտեսական մրցակցությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M17. Քաղաքական ճարտասանություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել ուսանողների մոտ խոսքի իրական
վարպետություն, մշակել հմտությունների համակարգ (հռետորի կեցվածքի և
ձայնի հետ կապված, ելույթի նախապատրաստում, հրապարակային ճառի
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կոմպոզիցիա, հռետորական փոխաբերությունների օգտագործում, բանավեճի
արվեստ, քաղաքական գործչի և քաղաքագետի խոսքին ներկայացվող
պահանջներ,
քաղաքական
ոլորտում
հաղորդակցության
յուրահատկություններ), որը անհրաժեշտ է արդյունավետ խոսքի գործնական
տիրապետման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա
տեսական
նյութը՝
հռետորականության
հիմնական
հասկացությունները, դրանց սահմանումները, հիմնական դրույթները,
սկզբունքները, կանոնները և օրենքները,
2.կկարողանա յուրացված տեսական գիտելիքները կիրառել կոնկրետ
իրավիճակում (ելույթ, ճառ, երկխոսություն, զրույց, բանակցություն, բանավեճ),
քննադատաբար ընկալել ընդդիմախոսի փաստարկումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հռետորական արվեստի դերը քաղաքական գործընթացներում:
Հռետորականության զարգացման պատմական ակնարկ: Թեմա 2` Ոչվերբալ
ազդեցության ձևերը հաղորդակցման գործընթացներում՝ արտաքին տեսք,
միմիկա, ժեստեր: Ազդեցության ձայնային գործոնները՝ ինտոնացիա, դիկցիա,
տեմբր,
տեմպ: Թեմա
3` Գրական լեզվի դերը հաղորդակցման
գործընթացներում: Հրապարակային խոսքին ներկայացվող պահանջները:
Գործնական հաղորդակցման ձևերը՝ զրույց, խորհրդակցություն, բանակցություն:
Թեմա
4` Փոխաբերությունները,
այլաբանությունները,
պատկերավոր
արտահայտությունները հռետորական արվեստում: Թեմա 5` Հրապարակային
ելույթ (ճառ), հռետոր, լսարան: Հրապարակային ելույթի կոմպոզիցիա՝ փուլեր,
սկզբունքներ, սխեմաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M18. Մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մանիպուլյացիոն
տեխնոլոգիաների
կառավարման
առանձնահատկություններին
տարբեր
պատմա-մշակութային պայմաններում, մեթոդական հիմքերին, տեսակներին և
մոդելներին:
Դասընթացի
շրջանակներում
ուշադրություն
կդարձվի
մանիպուլյացիոն
տեխնոլոգիաների
կառավարման
օգտագործմանը
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սոցիալական
համագործակցության
տարբեր
բնագավառներում:
Կուսումնասիրվի միջանձային փոխհարաբերությունների մեջ կիրառվող
մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաների կառավարումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը
1.կհասկանա մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաների կառավարման տիպերը,
օբյեկտները և մոդելները,
2.կկարողանա
մանիպուլյացիոն
տեխնոլոգիաների
կառավարումը
սոցիալական փոխհամագործակցության բնագավառում,
3.կկարողանա
կիրառել
մանիպուլյատիվ
խաղերը
միջանձային
համագործակցության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անձի թաքնված կառավարման ֆենոմենի վերլուծության
առանձնահատկությունները:
Անձի
թաքնված
կառավարումը
տարբեր
պատմամշակութային
պայմաններում:
Թեմա
2`
Մանիպուլյացիոն
տեխնոլոգիաների կառավարման մասին պատկերացումների էվոլյուցիան:
Թեմա 3` Մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաների կառավարման հիմնական
պատկերացումները: Թեմա 4` Հոգեբանական մանիպուլյացիաները որպես
թաքնված կառավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M19. Տարածաշրջանային անվտանգության հիմնահարցեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին պատկերացում տալ
տարածաշրջանային անվտանգության հիմնահարցերի մասին քաղաքական գիտության մեջ եղած մոտեցումներին: Հիմնարար գիտելիքներ են տրվում
տարածաշրջանային անվտանգության հիմնական դրույթների և դրանում
ազգային անվտանգության դերի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարածաշրջանային անվտանգության մասին տեսական
հիմնական մոտեցումները,
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2. կհասկանա տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման
նշանակությունը և էությունը,
3. կկարողանա իր ստացած գիտելիքների հիման վրա ներկայացնել
տարածաշրջանային
անվտանգության
ապահովման
արդի
հիմնախնդիրները Հայաստանում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Առարկայի դասավանդման նպատակները, խնդիրները: Թեմա 2՝
Ռեգիոն հասկացությունը: Թեմա 3՝ Տարածաշրջանային անվտանգություն
հասկացությունը և նրա բնույթը: Թեմա 4՝ Տարածաշրջանային անվտանգության
տեղը Միջազգային անվտանգության ժամանակակից համակարգում: Թեմա 5՝
Ազգային անվտանգության դերը Տարածաշրջանային անվտանգության մեջ: Թեմա 6՝ ՄԱԿ-ը միջազգային, տարածաշրջանային և ազգային անվտանգության
համակարգի գլխավոր դերակատար: Թեմա 7՝ Եվրոմիության ստեղծման ու
գործունեության ուսումնասիրության հիմնախնդիրները: Թեմա 8՝ Հարավային
Կովկասի անվտանգության ապահովման արդի խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ
Մագիստրոսական ծրագիր`
5. «Տարածաշրջանային քաղաքականություն»
1204/M05. Տարածաշրջանագիտության (ռեգիոնալիստիկայի) հիմունքներ (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի գլխավոր նպատակներն են՝ ուսանողներին ծանոթացնել
տարածաշրջանագիտության տեսահայեցակարգային և մեթոդաբանական հիմքերին, արդի միջազգային քաղաքականության մեջ տարբեր աշխարհագրական և
աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանների դերին ու նշանակությանը, տարածաշրջանայնացման և տարածաշրջանայնության ազդեցությանը համաշխարհայնացման գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կունենա գիտելիքներ տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների
հիմնական հայեցակարգային և մեթոդաբանական հիմքերի մասին,
2. կունենա գիտելիքներ աշխարհաքաղաքական զարգացումներում տարածաշրջանային գործոնների ազդեցության և նշանակության մասին,
3. կկարողանա
վերլուծել
տարբեր
աշխարհաքաղաքական
տարածաշրջանների կառուցվածքն ու ներուժը,
4. կկարողանա վերլուծել և գնահատել տարածաշրջանայնացման և
հատվածավորման արդի գործընթացները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքական տարածաշրջանագիտության օբյեկտը և առարկան:
«Տարածաշրջան» հասկացության արդի մեկնաբանություններն ու բնորոշումները: Թեմա 2` Աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանների տիպաբանության և դասակարգման հիմքերը: Թեմա 3` Աշխարհագրական և աշխարհաքաղաքական տարածաշրջաններ: Թեմա 4` Գլոբալացում, հատվածավորում,
գլոկալացում և տարածաշրջանայնացում: Թեմա 5` Աշխարհաքաղաքական
տարածաշրջանների դերն արդի միջազգային հարաբերություններում: Թեմա 6`
Տարածաշրջանայնության դրսևորումներն արդի միջազգային հարաբերություններում: Թեմա 7` Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային-աշխարհաքաղաքական հիմնական բնութագրերը
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M06. Հիբրիդային պատերազմներ. տեսություն և պրակտիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի գլխավոր նպատակն է՝ զարգացնել ուսանողների
գիտելիքներն
ու
հմտությունները
պատերազմների
արդի
առանձնահատկությունների և դրանց ուսումնասիրության հարցերում։ Այդ
նպատակի իրագործման համար՝ դասընթացի խնդիրներն են՝ ուսանողներին
ծանոթացնել հիբրիդային պատերազմների տեսահայեցակարգային հիմքերին,
ուսումնասիրության
մեթոդաբանական
մոտեցումներին
և
հիմնական
բաղադրիչներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք պատերազմի էության և դրա տիպերի մասին;
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2.

կունենա գիտելիքներ հիբրիդային պատերազմների հիմնական
հայեցակարգային և ուսումնասիրության մեթոդաբանական հիմքերի
մասին;
3. կունենա գիտելիքներ հիբրիդային պատերազմների հիմնական
բաղադրիչների, դրանց դերի ու համակցված ազդեցության մասին։
4. կկարողանա վերլուծել ժամանակակից պատերազմների օրինակները,
այդ թվում՝ վերհանելով դրանցում պատերազմի վարման մեթոդները;
5. կկարողանա գնահատել ռազմական ռազմավարությունները և կազմել
դրանց արդյունավետացմանն ուղղված առաջարկություններ:
6. կկարողանա օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
պատշաճ ձևով կիրառել հետազոտական մեթոդները և կանոնները;
7. կկարողանա վերլուծել առաջադրված խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները;
8. կկարողանա
պատրաստել
մասնագիտական
զեկուցումներ,
ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
9. կունենա Հայաստանի հարակից երկրների մասին երկրաքաղաքական
գիտելիքներ
10. կկարողանա վերլուծել և ներկայացնել ՀՀ հարակից երկրների
քաղաքական համակարգերը
Բովանդակություն
Թեմա 1` Պատերազմի էությունը, սահմանումները և առաջացման
տեսական բացատրությունները։ Թեմա 2` Պատմական և ժամանակակից
պատերազմներ․
համակցված
մեթոդների
կիրառումը
պատմական
պատերազմներում։ Թեմա 3` Ժամանակակից պատերազմների տիպերը և դրանց
առանձնահատկությունները։ Թեմա 4`
Հիբրիդային պատերազմի արդի
բնորոշումները։ Թեմա 5` Հիբրիդային պատերազմի հիմնական բաղադրիչները և
մեթոդները։ Թեմա 6` Ժամանակակից հիբրիդային պատերազմների գործնական
օրինակներ․
ռուս–վրացական,
ուկրաինական
և
սիրիական
հակամարտություններ։
Թեմա
7`
Արցախյան
հակամարտության
ռազմապաշտպանական, տեխնոլոգիական և տեղեկատվահոգեբանական
բաղադրիչները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M07. Միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության
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տեսահայեցակարգային հիմքերը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անվտանգության
ժամանակակից հիմնախնդիրների, դրանք ուսումնասիրող ժամանակակից տեսական մոտեցումների, անվտանգության ապահովման հիմնական բնագավառների և ռազմավարությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ անվտանգության ժամանակակից հիմնախնդիրների և դրանց դրսևորումների առանձնահատկությունների մասին,
2. կկարողանա վերլուծել անվտանգության ժամանակակից հիմնախնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անվտանգության տեսության հիմնադրույթները: Թեմա 2`
Անվտանգության ուսումնասիրման տեսական հիմքերը: Թեմա 3` Անվտանգության ոլորտներն ու առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Ռազմական
անվտանգություն,
տեղեկատվական
անվտանգություն,
տնտեսական
անվտանգություն, քաղաքական և սոցիալական անվտանգություն: Թեմա 5`
Էկոլոգիական անվտանգություն: Թեմա 6` Գլոբալ անվտանգության
ռազմավարությունները: Թեմա 7` Ռեգիոնալ անվտանգության համակարգերը:
Ժամանակակից սպառնալիքները և մարտահրավերները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M08. Մասնագիտական հետազոտության մեթոդները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել քաղաքական
հետազոտությունների
ժամանակակից
մեթոդների
ամբողջությանը
և
քաղաքագիտական
հետազոտությունների
իրականացման
հիմնական
բաղադրիչները և փուլերը, ինչպես նաև ծանոթացնել գիտական և
փորձագիտական
գրագրության
առանձնահատկություններին,
դրանց
նկատմամբ ներկայացվող ժամանակակից չափանիշներին։
Հատուկ
ուշադրություն է դարձվում հետազոտության քանակական և որակական
մեթոդների համեմատության, դրանց առավելությունների և թերությունների
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քննարկմանը, ինչպես նաև սահմանափակ միջոցներով հետազոտությունների
համար անհրաժեշտ տվյալներ հավաքագրելու խնդրին։ Առանձին բաժնով
քննարկվում է նաև քաղաքագետի մասնագիտական կարողությունների և
էթիկայի հարցը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կունենա
գիտելիքներ
ժամանակակից
քաղաքագիտական
հետազոտություններում կիրառվող գիտական մեթոդների ամբողջության
մասին,
2.կտիրապետի գիտելիքների քաղաքագիտական և փորձագիտական
գրագրության հիմնական չափանիշների մասին,
1. կկարողանա մասնագիտական մեթոդների ու մոտեցումների կիրառմամբ
իրականացնել քաղաքագիտական հետազոտություններ,
2. կկարողանա օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
պատշաճ ձևով կիրառել հետազոտական մեթոդները և կանոնները,
3. կկարողանա վերլուծել առաջադրված խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
4. ունակ կլինի պատրաստել մասնագիտական զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
Բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Հետազոտությունները հասարակական գիտություններում.
խնդիրներ և սահմանափակումներ։ Թեմա 2՝ Հետազոտության իրականացման
հիմնական փուլերը և կառուցվածքը: Թեմա 3՝ Փորձարարական և
համեմատական հետազոտոթյուններ։ Թեմա 4՝ Հանրային կարծիքի հարցումներ:
Ֆոկուս խմբեր և հարցազրույցներ: Դիտարկում: Թեմա 5՝ Տեքստային
վերլուծություն։ Թեմա 6՝ Գիտական և փորձագիտական գրագրություն։
Քաղաքագետի մասնագիտական էթիկա։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M09.Փոքր պետությունները միջազգային հարաբերություններում
(3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի գլխավոր նպատակն է՝ զարգացնել ուսանողների
գիտելիքներն ու հմտությունները միջազգային հարաբերություններում փոքր
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պետությունների նշանակության, նրանց արտաքին քաղաքականության
վերլուծության հարցերում։ Այդ նպատակի իրագործման համար՝ դասընթացի
խնդիրներն են՝ ուսանողներին ծանոթացնել փոքր պետությունների
ուսումնասիրության տեսահայեցակարգային և մեթոդաբանական հիմքերին,
նրանց տիպաբանման մոտեցումներին և արտաքին քաղաքականության
առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ փոքր պետությունների ուսումնասիրության
հիմնական հայեցակարգային և մեթոդաբանական հիմքերի մասին;
2. կունենա գիտելիքներ փոքր պետությունների բնորոշման և տիպաբանման
հիմնական մոտեցումների մասին;
3. կունենա
գիտելիքներ
փոքր
պետությունների
արտաքին
քաղաքականության առանձնահատկությունների մասին։
4.

կկարողանա
վերլուծել
փոքր
պետությունների
արտաքին
քաղաքականության վրա ազդող ընդհանրական և առանձնահատուկ
գործոնները;
5. կկարողանա վերլուծել փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական
վարքը միջազգային թատերաբեմում՝ ընդհանրապես, և միջազգային
կազմակերպությունների ներսում՝ մասնավորապես:
6. կկարողանա օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
պատշաճ ձևով կիրառել հետազոտական մեթոդները և կանոնները;
7. կկարողանա վերլուծել առաջադրված խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները;
8. կկարողանա պատրաստել մասնագիտական զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
Բովանդակություն
Թեմա 1` «Ուժերի» տիպաբանությունը միջազգային հարաբերությունների
տեսության մեջ․ միկրո, փոքր, միջին, տարածաշրջանային, համաշխարհային և
«ձևավորվող» ուժեր։ Թեմա 2`
«Ազգային ներուժ» հասկացությունը և փոքր
պետությունների սահմանման հիմնական մոտեցումները։ Թեմա 3` «Ուժեղ» և
«թույլ» փոքր պետություններ։ Թեմա 4` Փոքր պետությունների արտաքին
քաղաքականության վրա ազդող հիմնական ընդհանրական գործոնները։Թեմա
5` Փոքր պետությունները Տարածաշրջանային անվտանգության համալիրների
տեսության դիտանկյունից։ Թեմա 6`
Փոքր պետությունների արտաքին
քաղաքականության ընդհանրական առանձնահատկությունները։ Թեմա 7`
«Կոշտ», «փափուկ» և «խելացի» ուժ․ խելացի ուժը՝ որպես փոքր պետությանը
բնորոշ արտաքին քաղաքական վարք։ Թեմա 8`
Փոքր պետությունները
հակամարտային իրավիճակներում։ Թեմա 9`
Փոքր պետությունները և
ռազմական
դաշինքները։
Թեմա
10`
Փոքր
պետությունները
և
տարածաշրջանային ինտեգրացիոն խմբավորումները։ Թեմա 11-14` 1 Փոքր
պետությունների արտաքին քաղաքականության վերլուծության գործնական
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օրինակներ (Դանիա և Ավստրիա, Շվեյցարիա և Իսլանդիա, Իսրայել և
Սինգապուր, Հայաստան և Վրաստան)։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M10. ՀՀ և հարակից երկրների քաղաքական երկրագիտություն
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի հարևան երկրների
տարածքը, բնակչությունը, քաղաքական համակարգերը, վարչաքաղաքական
բաժանումները, քաղաքական ուժերի ներկա դասավորվածությունը, պետական
կառավարման համակարգը, օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության
մարմինները
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա Հայաստանի հարակից երկրների մասին երկրաքաղաքական
գիտելիքներ
2. կկարողանա վերլուծել և ներկայացնել ՀՀ հարակից երկրների
քաղաքական համակարգերը
Բովանդակություն
Թեմա 1` Թուրքիայի տարածքը, վարչաքաղաքական բաժանումները,
սահմանադրությունը, քաղաքական համակարգը, պետական կառավարման
համակարգը: Թեմա 2` Վրաստանի
տարածքը, վարչաքաղաքական
բաժանումները, սահմանադրությունը, քաղաքական համակարգը, պետական
կառավարման համակարգը: Թեմա 3` Իրանի տարածքը, վարչաքաղաքական
բաժանումները, սահմանադրությունը, քաղաքական համակարգը, պետական
կառավարման
համակարգը:
Թեմա
5`
Ադրբեջանի
տարածքը,
վարչաքաղաքական բաժանումները, սահմանադրությունը, քաղաքական
համակարգը, պետական կառավարման համակարգը: Թեմա 6`Ռուսաստանի
տարածքը,
վարչաքաղաքական
բաժանումները,
սահմանադրությունը,
քաղաքական համակարգը, պետական կառավարման համակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն ար-

– 336 –

ժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M11. Միջազգային հարաբերությունների տեսություններ և
հիմնախնդիրներ. քննադատական ներածություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
1. Ուսանողներին
սովորեցնել,
ընկալել
տալ
միջազգային
հարաբերությունների
տարածված
տեսությունների
հիմնադրույթները,
դրանց
մոտեցումները
միջազգային
հարաբերությունների հիմնախնդիրների շուրջ,
2. Զարգացնել
քննադատական
հմտություններ՝
միջազգային
հարաբերությունների տեսության, պատմության, ինստիտուտների և
հիմնախնդիրների տարբեր կողմերը դիտարկելու համար:
3. Ստեղծել
ակադեմիական
հարթակ՝
միջազգային
հարաբերությունների գլոբալ և արդիական խնդիրների քննարկման,
մեկնաբանման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանան միջազգային հարաբերությունների իրողությունների
մեկնաբանությունները կատարել վերլուծության համակարգային,
պետական և ինդիվիդուալ մակարդակներում,
2.
կկարողանան
միջազգային
հարաբերությունների
տարբեր
իրադարձություններ,
իրողություններ
մեկնաբանել
միջազգային
հարաբերությունների հակադիր տեսությունների դիրքերից,
3.համակողմանի պատկերացում կկազմեն միջազգային հարաբերությունների
գլոբալ և արդիական հիմնախնեիրների մասին,
4. կկարողանան մոդելավորել արտաքին քաղաքական որոշումների
ընդունման գործընթացը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Միջազգային հարաբերությունների գիտակարգը, միջազգային
հարաբերությունների պատմական համատեքստը: Թեմա 2` Միջազգային
հարաբերությունների վերլուծության մակարդակները. 1991թ. Ծոցի պատերազմը
որպես
դեպքային
ուսումնասիրություն:
Թեմա
3`
Միջազգային
հարաբերությունների ավանդական տեսությունները. ռեալիզմ, լիբերալիզմ,
մարքսիզմ: Դրանց մոտեցումները Առաջին և Երկրորդ Մեծ վեճերի սեղանին
դրված հարցերի շուրջ: Թեմա 4` Միջազգային հարաբերությունների
ավանդական տեսությունների էվոլյուցիան. Նեոռեալիզմ, նեոլիբերալիզմ,
ռադիկալիզմ:
Միջազգային
հարաբերությունների
ոչ
ավանդական
տեսություններ. կոնստրուկտիվիզմ, պոստմոդերնիզմ: Թեմա 5՝ Միջազգային
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հարաբերությունների
համակարգեր.
Միջազգային
համակարգն
ըստ
ռեալիստների, լիբերալների, ռադիկալների: Համակարգի բևեռայնության հարցը:
Թեմա 6`Պետությունը միջազգային հարաբերություններում: Պետության
ռեալիստական, լիբերալ և ռադիկալ ընկալումները: Պետության հզորության
տարրերը, հզորության գործադրումը, արտաքին քաղաքական որոշումների
ընդունման մոդելները: Թեմա 7` Մարդը միջազգային հարաբերություններում:
Միջազգային հարաբերությունների վրա ազդեցություն գործող անձինք.
լիդերներ, էլիտաներ, նրանց ազդեցության անձնային և ոչ անձնային
չափորոշիչները: Միջազգային հարաբերությունների վրա մարդու էութենական
հատկանիշների
ազդեցության
չափումները:
Թեմա 8` Միջազգային
անվտանգություն: Անվտանգության ապահովման ռեալիստական և լիբերալ
մոտեցումները. հավաքական անվտանգություն, զինաթափում, ուժային բալանս,
զսպում, խաղաղաշինություն: Պատերազմի առաջացման պատճառները,
պատերազմների տեսակները: Թեմա 9`Միջազգային քաղաքատնտեսություն:
Միջազգային քաղաքատնտեսության տեսությունները. տնտեսական ռեալիզմ
(ստատիզմ), տնտեսական լիբերալիզմ, տնտեսական ռադիկալիզմ: Լիբերալ
տնտեսության առանցքային հայեցակարգերը: Իշխանությունը, մրցակցությունը
և զարգացումը միջազգային քաղաքատնտեսությունում: Ինստիտուտների դերը
իշխանության, մրցակցության և զարգացման մենեջմենթի գործում: Թեմա 10`
Միջազգային հարաբերությունների գլոբալ հիմնախնդիրները: Շրջակա
միջավայրի խնդիրը.
Կոնցեպտուալ տեսակետները,
դեմոգրաֆիական
խնդիրները, բնական ռեսուրսների և աղտոտման խնդիրները: Մարդու
իրավունքների խնդիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M12.ՀՀ ազգային շահերը տարածաշրջանային քաղաքականության
առանձնահատկությունները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ արտաքին քաղաքականության տարածաշրջանային դրսևորումներին` մասնավորվելով այդ
երկրների հետ ՀՀ հարաբերությունների անցյալի և ներկայի օրինաչափություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա անվտանգության ոլորտում ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականության ուղղվածությունը և բնույթը,
2. կկարողանա վերլուծել ՀՀ ազգային շահերը Հարավային Կովկասում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Հարավային Կովկասում և հարակից տարածաշրջաններում ՀՀ
ազգային-պետական շահերի և դրանց վրա ազդող գործոնների ընդհանուր
բնութագիրը: Թեմա 2` Վրաստանը և Իրանը ՀՀ ազգային պետական շահերի համատեքստում: Թեմա 3` Հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական, Ջավախքի հիմնախնդիրների ազդեցությունը ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականության վրա:
Թեմա 4` ՀՀ ազգային-պետական շահերը և քաղաքականությունը Մերձավոր
Արևելքում: Թեմա 5` Սփյուռքի գործոնը ՀՀ ազգային-պետական շահերի համատեքստում: Թեմա 6` Ռուսական գործոնի ազդեցությունը ՀՀ տարածաշրջանային
քաղաքականության վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M13.
Ադրբեջանի
հանրապետության
տարածաշրջանային
քաղաքականությունը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ Ադրբեջանի
հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականության առաջնահերթությունների և առանձնահատկությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ Ադրբեջանի հանրապետության այսրկովկասյան
քաղաքականության մասին,
2. կկարողանա վերլուծել Ադրբեջանի հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ադրբեջանի հանրապետության և Իրանի երկկողմ հարաբերությունները: Ադրբեջանաթուրքական հարաբերությունները: Թեմա 2` Վրացադրբեջանական հարաբերությունները: Թեմա 3` Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահ պետությունների հետ հարաբերություններում: Թեմա 4` Ադրբեջանի հանրապետության հակահայկական գործունեության հիմնական ասպեկտները:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M14. Վրաստանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Վրաստանի տարածաշրջանային քաղաքականության առաջնահերթությունները, հիմնական
ուղղությունները, փոխակերպումներն ու դրանք պատճառավորող գործոնները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ Վրաստանի տարածաշրջանային քաղաքականության օրինաչափությունների, հիմնախնդիրների և հեռանկարների մասին,
2. կկարողանա վերլուծել Վրաստանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վրաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները և առաջնահերթությունները: Թեմա 2` Հետխորհրդային ժամանակահատվածում Վրաստանի տարածաշրջանային քաղաքականության հիմնական
ուղղությունները, փոխակերպման գործոնները: Թեմա 3` Վրաստանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը ՎՈՒԱՄ-ի շրջանակներում: Թեմա 4` Վրաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների շարժընթացը հետխորհրդային ժամանակահատվածում: Թեմա 5` Վրաստան-Թուրքիա, Վրաստան-Ադրբեջան համագործակցության երկկողմ և եռակողմ բաղադրիչները, հիմնական ձևաչափերը:
Թեմա 6` Վրաստան-Իրան փոխհարաբերությունների հիմնադրույթներն ու հիմնախնդիրները: Թեմա 7` Չկարգավորված հակամարտությունների գործոնը
Վրաստանի տարածաշրջանային քաղաքականությունում: Թեմա 8` Վրաստանի
տարածաշրջանային քաղաքականությունը 2008թ. օգոստոսյան պատերազմից
հետո: Թեմա 9` Վրաստան-Հայաստան փոխգործակցության հիմնատարրերը,
հիմնախնդիրները և հեռանկարները. Ջավախքի գործոնը հայ-վրացական հարաբերություններում
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն ար-
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ժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M15. ԵՄ-ի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել ԵՄ-ի հարավկովկասյան քաղաքականության հիմքերին, տարածաշրջանային զարգացումներում
ԵՄ-ի ունեցած դերակատարությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ԵՄ-ի արտաքին անվտանգության քաղաքականության մեջ
Հարավային Կովկասի դերի ու նշանակության մասին,
2. կունենա պատկերացում ԵՄ-ի հարավկովկասյան քաղաքականության պատճառականների, ծրագրային հիմքերի մասին,
3. կկարողանա վերլուծել և գնահատել ԵՄ-ի դերակատարությունը
հարավկովկասյան տարածաշրջանային գործընթացներում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Հարավային Կովկասի տեղն ու դերը ԵՄ-ի արտաքին անվտանգության
քաղաքականության
համատեքստում:
Թեմա
2`
ԵՄ-ի
հարավկովկասյան քաղաքականության պատճառականները: Թեմա 3` ԵՄ-ի
հարավկովկասյան քաղաքականության ծրագրային հիմքերը: Թեմա 4` ԵՄ-ի
էներգետիկ աշխարհաքաղաքական շահերը Հարավային Կովկասում: Թեմա 5`
ԵՄ-ն և տարածաշրջանային հակամարտությունները Հարավային Կովկասում:
Թեմա 6`
ԵՄ-ը և հարավկովկասյան արտատարածաշրջանային մյուս
դերակատարների փոխազդեցությունները հարավկովկասյան համատեքստում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M16. ԱՄՆ քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Հարավային Կովկասում
ԱՄՆ-ի շահերին, նրանց քաղաքականությունը պայմանավորող հիմնական
գործոններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կունենա գիտելիքներ Հարավային Կովկասում քաղաքականության
հիմնական ուղենիշների մասին,
2.
կկարողանա վերլուծել և գնահատել ԱՄՆ-ի հարավկովկասյան
քաղաքականությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Հարավային Կովկասը ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության
համատեքստում. շահեր և գործոններ: Թեմա 2` ԱՄՆ – Հայաստան հարաբերությունների արդի վիճակն ու զարգացման հեռանկարները: Թեմա 3` ԱՄՆ–Վրաստան հարաբերությունների արդի վիճակ զարգացման հեռանկարներ: Թեմա 4`
ԱՄՆ–Ադրբեջան հարաբերությունների արդի վիճակն ու զարգացման հեռանկարները: հեռանկարները: Թեմա 5` Հարավային Կովկասը ԱՄՆ–ՌԴ
հարաբերություններում. Համագործակցություն և մրցակցություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M17. ՌԴ քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի շահերին, նրանց քաղաքականությունը պայմանավորող
հիմնական գործոններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի քաղաքականության հիմնական ուղենիշների մասին,
2. վերլուծել և գնահատել ՌԴ-ի հարավկովկասյան քաղաքականությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Հարավային Կովկասը ՌԴ-ի արտաքին քաղաքականության համատեքստում. շահեր և գործոններ: Թեմա 2` ՌԴ–ՀՀ հարաբերությունների արդի
վիճակն ու զարգացման հեռանկարները: Թեմա 3` ՌԴ–Վրաստան հարաբերությունների արդի վիճակն ու զարգացման հեռանկարները: Թեմա 4` ՌԴ–
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Ադրբեջան հարաբերությունների արդի վիճակն ու զարգացման հեռանկարները:
Թեմա 5` Հարավային Կովկասը ԱՄՆ–ՌԴ հարաբերություններում. Համագործակցություն և մրցակցություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M18. Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Իրանի Իսլամական
Հանրապետության կողմից ԽՍՀՄ փլուզումից հետո հարավկովկասյան տարածաշրջանում վարվող արտաքին քաղաքականության պատմությանը և արդի հիմնախնդիրներին, Հարավային Կովկասում վերջինիս տարածաշրջանային քաղաքականության առաջնահերթություններին և առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ Հարավային Կովկասում ԻԻՀ ունեցած աշխարհաքաղաքական շահերի մասին,
2. կկարողանա վերլուծել ԻԻՀ և հարակից այսրկովկասյան երկրների
քաղաքական հարաբերություները, ինչպես նաև տարածաշրջանում
Իրանի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները
և առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան, օբյեկտը, մեթոդներն ու գործառույթները:
Թեմա 2` Իրանը որպես տարածաշրջանային գերտերություն: Թեմա 3` Իրանի
քաղաքական նպատակները Հարավային Կովկասում: Թեմա 4` Իրանի աշխարհաքաղաքական շահերը Հարավային Կովկասում: Թեմա 5` Ադրբեջանաիրանական
հարաբերությունները:
Թեմա
6`
Վրաց-իրանական
հարաբերությունները: Հայ-իրանական հարաբերությունները: Թեմա 7` Իրանի
մերձավորարևելյան քաղաքականությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M20. Տարածաշրջանային էներգետիկ աշխարհաքաղաքակություն(3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել
Կովկասյան-Կասպյան
տարածաշրջանի էներգետիկ աշխարհաքաղաքականության ձևագոյացման
հիմնական գործոնները, էներգակիրների և դրանց տարանցման դերը
տարածաշրջանային քաղաքական կլիմայի ձևավորման գործում:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
3. Տարածաշրջանային
քաղաքականության
էներգետիկ
բաղադրիչի
տնտեսաքաղաքական չափումների վերաբերյալ համալիր գիտելիքներ
4. կկարողանա վերլուծել և բացատրել տարածաշրջանային էներգետիկ
աշխարհաքաղաքականության ձևավորման և էվոլյուցիայի հիմնական
գործոններն ու օրինաչափությունները
Բովանդակություն
Թեմա 1` Էներգետիկ անվտանգության տեսական-հայեցակարգային
հիմքերը.
Էներգետիկ
անվտանգություն,
քաղաքականություն
և
աշխարհաքաղաքականություն: Թեմա 2` Հարավային Կովկասը ժամանակակից
էներգետիկ աշխարհաքաղաքականության համակարգում, Սևծովյան-Կասպյան
տարածաշրջանի
էներգետիկ
աշխարհաքաղաքականությունը
բնորոշող
գործոնները: Թեմա 3` Հարավկովկասյան պետությունների էներգետիկ
քաղաքականությունների առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Իրանը և
Թուրքիան տարածաշրջանային էներգետիկ աշխարհաքաղաքականության
համակարգում: Թեմա 6` ԱՄՆ-ը, ՌԴ-ը և ԵՄ-ը Կովկասյան-Կասպյան
տարածաշրջանի էներգետիկ աշխարհաքաղաքականության համակարգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M20. Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականությունը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Առարկայի նպատակն է ներկայացնել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուրվագծերը և հատկապես տարածաշրջանային քաղաքականության միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կունենա գիտելիքներ Հարավային Կովկասում և Մերձավոր
Արևելքում Թուրքիայի աշխարհաքաղաքական շահերի մասին,
2.
կկարողանա վերլուծել Թուրքիայի և հարակից այսրկովկասյան
երկրների
քաղաքական
հարաբերություները,
ինչպես
նաև
տարածաշրջանում
Թուրքիայի
արտաքին
քաղաքականության
հիմնական ուղղությունները և առանձնահատկությունները:
Բովանդակություն
Թեմա 1` Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը Սառը պատերազմի
ավարտից հետո: Թեմա 2` Թուրքիայի անվտանգային ու պաշտպանական
քաղաքականության հիմնական միտումները: Թեմա 3` Թուրքիա-ԱՄՆ, ԵՄ,
Ռուսաստան: Թեմա 4` Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության կովկասյանկենտրոնասիական ուղղությունը: Թեմա 5` Նեո-պանթյուրքիզմի և նեոօսմանականության հիմնական առանձնահատկությունները: Թեմա 6` ԹուրքիաԻսրայել և Թուրքիա-Իրան հարաբերությունները: Թեմա 7` Թուրքիայի արտաքին
քաղաքականության վրա ազդող ներքին գործոնները: Թեմա 8` Քրդական
գործոնը Թուրքիայի ներքին ու արտաքին քաղաքականության համատեքստում
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ
Մագիստրոսական ծրագիր`
6.«Հանրային կառավարում»
1203/M04. Կառավարական և քաղաքական հանրային հարաբերություններ, PR (6
կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել "PR" հասկացության
հիմնական սահմանումները, կոմունիկատիվ հիմքերը, նրա դերն ու
նշանակությունը հասարակության պետական կառավարման համակարգում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա PR-ի ռազմավարական ուղղությունները և կիրառման ոլորտները
1. կառավարական, ֆինանսական, քաղաքական,
կհասկանա PR-ում ընդունված հիմնական գործառույթները` «դիրքավորում»,
«միացում», «տարանջատում», «բարձրացում», «իջեցում», և այլն,
2. կկարողանա տալ ժամանակակից պետական կառավարման համակարգերի և
նրանցում
հասարակության
հետ
կապերի
դերի
ամբողջական
վերլուծությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից քաղաքականությունը եւ հանրության հետ
կապերը: Թեմա 2` Քաղաքական գովազդ: Թեմա 3՝ PR-ը ֆինանսատնտե-սական
ոլորտում, բիզնես PR: Թեմա 4՝ Իմիջմեյքինգ: Թեմա 5՝ PR գործիքաշարքը: Թեմա
6՝ Պրակտիկ PR: Թեմա 7՝ PR –ը եւ էթիկան: PR -ի իրավական ասպեկտները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M05. Կրթության կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել կրթության կառավարումը մակրո
և միկրո մակարդակներով: Ուսումնասիրել կրթության մակրոկառավարման
աստիճանները` համապետական, տարածքային և տեղական կրթության`
միկրոկառավարման: Առանաձնահատուկ շեշտադրվելու է «կառավարում» և
«ղեկավարում» հասկացությունների տարանջատումը, կառավարման դերը
կրթության զարգացման գործում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա համապարփակ պատկերացում գիտելիքի արտադրության,
տարածման և կիրառման վերաբերյալ,
2. ձեռք կբերի անհրաժեշտ գիտելիքներ Հայաստանի Հանրապետությունում
վերջին տարիներին կրթության ոլորտում կարևոր բարեփոխումների մասին:
Բովանդակությունը.

– 346 –

Թեմա 1՝ «Կառավարում» հասկացության ժամանակակից ըմբռնումները:
Թեմա 2՝ Կառավարման մակարդակները կրթության ոլորտում: Թեմա 3՝
Տեղեկատվության դերը կրթության կառավարման գործում: Թեմա 4՝ Գիտելիքի
կառավարման հիմնախնդիրը: Թեմա 5` Փոփոխությունների կառավարման
խնդիրը: Թեմա 6՝ Կրթության որակի կառավարում: Թեմա 7՝ Ներդրումների
գործընթացի և արդյունքի կառավարումը կրթության մեջ: Թեմա 8՝ Մարդկային
կապիտալի կառավարման մոտեցումները կրթության մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M06. Հանրային քաղաքականության տեսություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բացահայտել հանրային կառավարման
զարգացումներն ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական տեսանկյուններից:
Դասընթացի շրջանակներում կքննարկվեն այս ոլորտի պատմական, ինստիտուցիոնալ և քաղաքական համատեքստերը, ինչպես նաև ներկայիս վիճակը և
ապագա միտումները: Շեշտադրումը կկատարվի ինչպես բացահայտ, այնպես էլ
թաքնված արժեքների վրա` ընդգծելով հանրային կառավարման էվոլյուցիան:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ պատկերացում հանրային կառավարման տեսության և
պրակտիկայի հիմնական ուղղությունների մասին,
2. կկարողանա համեմատական վերլուծություն կատարել եվրոպական մի
շարք երկրների, ԱՄՆ-ի և ՀՀ-ի հանրային կառավարման համակարգերի միջև:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հանրային կառավարման հիմքերը: Թեմա 2՝ Հանրային կառավարումը քաղաքական, օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ տեսանկյուններից:
Թեմա 3` Հանրային կառավարումը և բյուրոկրատիան: Թեմա 4՝ Կազմակերպությունների
տեսությունները: Թեմա 5`
Մարդկային ռեսուրսների
կառավարումը: Թեմա 6 ՝ Կառավարման տարբեր մակարդակները: Թեմա 7 ՝
Հանրային և մասնավոր կառավարումը: Թեմա 8 `Հանրային քաղաքականության
ստեղծումը և գնահատումը: Թեմա 9` Արժեքները և էթիկան հանրային
կառավարման մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ

– 347 –

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M07. Քաղաքական որոշումների ընդունման մեթոդները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել քաղաքական
որոշումների ընդունման գործընթացը, այդ գործընթացի վրա ազդող
գործոնները: Վեր հանել իշխանության կենտրոնների, քաղաքական ինստիտուտների և որոշումների ընդունման գործընթացում ներգրավված անձանց
դերակատարությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա քաղաքական որոշումների ընդունման, իրականացման և
վերահսկողության գործընթացներին,
2. կկարողանա տարանջատել քաղաքական կայունության և անկայունության
վրա ազդող գործոնները,
3. կտիրապետի քաղաքական ռազմավարության և օպերատիվ քաղաքականության կերտման անհրաժեշտ հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական որոշումների ընդհանուր նկարագիը: Թեմա 2՝
Քաղաքական գործընթացի դասակարգումը և տեսակները: Թեմա 3`
Քաղաքական գործընթացի փուլերը: Թեմա 4՝ Քաղաքական գործընթացի վրա
ազդող գործոնները: Թեմա 5` Քաղաքական գործընթացում ներգրավված գործող
անձինք: Թեմա 6՝ Քաղաքական կարգի ձևավորումը: Թեմա7`Քաղաքական
համակարգի ձևավորման գործընթացը: Թեմա 8` Քաղաքական ինստիտուտի
ստեղծման գործընթացը: Թեմա 9` Քաղաքականության կերտման գործընթացը:
Թեմա 10` Քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացը: Թեմա 11`
Քաղաքական
կոնֆլիկտ:
Թեմա
12`Քաղաքական
զարգացում
և
արդիականացում: Թեմա 13` Դիսֆունկցիոնալ քաղաքական գործընթացներ:
Թեմա 14` Անցումային քաղաքական գործընթացներ: Թեմա 15` Քաղաքական
գործընթացները ՀՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
1203/M08. Ապակենտրոնացման բարեփոխումներն անցումային երկրներում (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթացվ
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ապահովել միջկառավարական
ֆինանսատնտեսական կապերի և կենտրոն-ծայրամաս փոխհարաբերությունների ընկալման համար անհրաժեշտ գիտելիքներով: Ըմբռնելի դարձնել
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասյան
երկրների ապակենտրոնացման և միջկառավարական համակարգերի
գործունեությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա վերլուծել ապակենտրոնացման դրական և բացասական
կողմերը,
2. կըմռնի ապակենտրոնացման դերը ազգային առաջնահերթությունների,
տնտեսական աճի և մակրոտնտեսական կայունության տեսանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ապակենտրոնացման առավելություններն ու թերությունները:
Թեմա 2՝ Ապակենտրոնացման հիմնական տեսակները: Թեմա 3՝ Օրենսդրական
շրջանակ: Թեմա 4՝ Ծառայությունների համակարգ և ֆինանսների բաշխում:
Թեմա 5` Եկամուտների բաշխում: Թեմա 6 ՝ Միջկառավարական տրանսֆերտներ: Թեմա 7 ՝ Տարածքային և վարչական կառուցվածքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M09. Ռազմավարական մենեջմենթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին` տալ այն գիտելիքները և
հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են
ուսումնական հաստատության
ռազմավարական կառավարմանն ու կրթության ոլորտի զարգացմանն ուղղված
ռազմավարությունների մշակման և իրականացման համար: Դասընթացն
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ընդգրկելու է նաև կրթության ոլորտի ռազմավարական օլանավորման
փաստաթղթերի ուսումնասիրում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
ռազմավարական
պլանավորման
հիմնական
սկզբունքները,
հիմնադրույթներն ու հասկացությունները,
2. կստանա գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են ուսումնական
հաստատության ռազմավարություն կամ կրթության ոլորտի զարգացման
ռազմավարություն մշակելու համար,
3. ռազմավարական պլանավորման և կառավարման ժամանակակից
մեխանիզմներն ու գործիքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պլանավորման տեսակները և ռազմավարական պլանավորումը:
Թեմա 2՝ Կազմակերպության տեսլականը, առաքելությունը, նպատակները և
խնդիրները: Թեմա 3՝Ռազմավարական պլանավորման գործիքները: Թեմա 4՝
Ռազմավարական մշակման մեթոդները: Թեմա 5` Ռազմավարական պլանավորման կազմակերպական միջավայրը: Թեմա 6՝ Ռազմավարական պլանավորման կառավարումը: Թեմա 7՝ Կազմակերպության կարողությունները:
Կանխատեսումների ժամանակահատվածը, ռազմավարական պլանավորման և
երկարաժամկետ պլանավորման տարբերությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M10. Պետական կառավարման արդյունավետություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել կոռուպցիայի
բնույթի, հետևանքների, պատճառների և տիպաբանության սահմանումները,
տալ դեմոկրատական հասարակությանը բնորոշ արդյունավետ քաղաքական
համակարգի կառուցման ամբողջականության բնութագրումը: Հատուկ
շեշտադրվելու են հանրային կարգավիճակի, մասնավոր շահերից ելնելով,
չարաշահումների դեպքերը: Դասընթացը հնարավորություն կտա վերլուծել
բարեվարքության բաղկացուցիչ տարրերը, ազգային համակարգը, ծանոթանալ
կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային առաջավոր փորձին և կոռուպիան
կանխարգելելու
ուղղությամբ
բազմակողմանի
ռազմավարությունների
հաջողված կիրարկումներին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
պետական
կառավարման
արդյունավետության
գնահատման
սկզբունքները,
չափանիշները
և
գործոնների
դասակարգումը,
2. կհասկանա պետական կառավարման արդյունավետության
բարձրացման սոցիալական միջոցառումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ամբողջականության տեսությունը հանրային կառավարման
համակարգում: Ամբողջականության բաղկացուցիչ տարրերը: Թեմա 2՝
Կոռուպցիայի պատճառները, հետևանքները և տիպաբանությունը: Թեմա 3՝
Կոռուպցիայի
դեմ
պայքարի
միջազգային
փորձը
և
միջազգային
կազմակերպությունները: Թեմա
4՝
Կոռուպցիոն հանցագործությունները
հանրային հատվածում: Թեմա 5` Կոռուպցիայի վերահսկումը, բազմակողմանի
հակակոռուպցիոն ռազմավարություն: Թեմա 6` Մարդու իրավունքներն ու
կոռուպցիան: Թեմա 7՝ Քաղաքական կոռուպցիան և լոբբիզմը: Թեմա 8՝ Շահերի
բախումը հանրային կառավարման ոլորտում: Թեմա 9՝ էթիկան հանրային
կառավարման մեջ: Թեմա 10՝ Հանրային կառավարման բազմազանությունը:
Թեմա 11՝ Ազգային բարեվարքության համակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներն էլ գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ առավելագույնը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M11. Համեմատական վարչարարություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին ժամանակակից
հանրային
կառավարման
համակարգերի
ընդհանրություններն
ու
առանձնահատկությունները,
պետական
կառավարման
համակարգի
բաղադրիչը հանդիսացող բյուրոկրատական կառույցների գործառութային և
քաղաքական
յուրահատկություններն
ու
համանմանությունները,
համեմատական
քաղաքականության
և
հանրային
կառավարման
հայեցակարգերը և մոտեցումները: Տվյալ դասընթացի շրջանակներում`
համեմատական համատեքստում, կվերլուծվեն զարգացած և զարգացող
երկրներում վարչարարության քաղաքական և բյուրոկրատական եզրերը,
վերափոխման և անցման շրջանի հիմնախնդիրը, տվյալ ոլորտում ուրվագծվող
փոխակերպումների հիմնական միտումները:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա համապարփակ գիտելիքներ` համեմատական դիտանկյունից
ընկալելու և հասկանալու աշխարհի տարբերեր երկների վարչականբյուրոկրատական
համակարգերի
հիմնական
տարրերը,
հանրային
կառավարման ազգային յուրահատկությունները,
2. կկարողանա համեմատել և զուգադրել տարբեր երկրներում գործող
հանրային կառավարման համակարգերի հիմքային «բաղադրիչները»,
3. կկարողանա քննել և գնահատել հանրային կառավարման համակարգերի
վրա ներազդող ներքին և արտաքին գործոնները (ենթատեքստը),
4.
ունակ կլինի տարբերակել և դասակարգել բյուրոկրատական
իշխանության դերն ու ազդեցությունը տարբեր ազգային պետություններում և
տարածաշրջաններում, ըմբռնել տարաբնույթ քաղաքական միջավայրերում
բյուրոկրատական գործունեության յուրատիպությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բյուրոկրատիան և քաղաքական պատասխանատվության
հիմնախնդիրները: Թեմա 2՝ Հանրային կառավարումը և բյուրոկրատական
հանրությունը պատմական հեռանկարում: Թեմա 3՝ Հանրային կառավարման
ոլորտում համակարգային փոխակերպումների հայեցակարգերը: Թեմա 4՝
Համեմատական հանրային քաղաքականություն: Թեմա 5` Զարգացած երկրների
հանրային կառավարման համակարգերը. Կառավարման «դասական» մոդելի
ընդհանուր
առանձնահատկությունները
(Ֆրանսիա
և
Գերմանիա),
«քաղաքացիական մշակույթի» երկրների կառավարման համակարգերը (Մ.
Բրիտանիա, ԱՄՆ): Թեմա 6՝ Չինաստանի և Ճապոնիայի հանրային
կառավարման համակարգերը: Թեմա 7՝ Զարգացող պետությունների հանրային
կառավարման համակարգերը: Թեմա 8՝ Վարչական-բյուրոկրատական և
կուսակցական հիմքի վրա գործող քաղաքական ռեժիմները: Թեմա 9՝
Քաղաքականությունը և մենեջմենթը` ընդհանուր ակնարկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1203/M12. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել թե ինչ է մարդկային
ռեսուրսների կառավարումը` խոսելով նրա էության, զարգացման, տարրերի,
սկզբունքների, մեթոդների մասին: Դասընթացի ընթացքում վերլուծվելու է ՄՌԿ
հայաստանյան և ամերկյան փորձը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Մարդկային ռեսուրսների էության վերաբերյալ,
2. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացի վերաբերյալ
3. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հայկական փորձի վերաբերյալ
գիտելիքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ինչ է ՄՌԿ: Թեմա2. ՄՌ կառավարչի հիմնական սխալները: Թեմա 3.
Աշխատանքի նկարագրությունը և պահանջները: Թեմա 4. Անձնական թերթիկը
և ռեզյումեն: Թեմա 5. Գովազդը ՄՌԿ տեսանկյունից: Թեմա 6. Թեկնածուների
ընտրությունը: Թեմա 7. Հարցազրույցը ՄՌԿ տեսանկյունից: Թեմա 8.
Աշխատանքի ընդունման որոշման կայացումը: Թեմա 9. Ադապտացիան և օնբորդինգը: Թեմա 10. Աշխատողների ուսուցանումը, վերապատրաստումը և
զարգացումը: Թեմա
11.
Աշխատավարձի
ձևավորումը:
Թեմա 12.
Աշխատանքային հիմնախնդիրները և հիմնախնդրային աշխատակիցները:
Թեմա 13. Աշխատանքի գնահատումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M13. Պետական ֆինանսներ և բյուջեի վերլուծություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել հանրային
ֆինանսների
կառավարման
էությունը,
ժամանակակից
ֆինանսական
հաստատությունների դերն ու նշանակությունը և բյուջետային գործընթացը:
Դասընթացի կազմման հիմքում դրված է ոլորտին առնչվող միջազգային փորձի
ուսումնասիրումը և Հայաստանի Հանրապետությունում անկախության
ձեռքբերումից ի վեր իրականացված կառուցվածքային փոփոխությունների և
բարեփոխումների առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կկարողանա ամբողջությամբ հասկանալ հանրային ֆինանսների
կառավարման էությունը,
2. կտիրապետի պետության դրամավարկային քաղաքականության և
բանկային համակարգի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ ՀՀ Օրենքը Կենտրոնական Բանկի մասին, ՀՀ Օրենքը ՀՀ բանկային
համակարգի մասին, ՀՀ Օրենքը ՀՀ արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին:
Թեմա 2՝ Փող. էությունը, նշանակությունը, գործառույթները: Թեմա 3`
Ժամանակակից փող, արժեթղթեր: Թեմա 4՝ Ժամանակակից ֆինանսական
հաստատություններ: Թեմա 5` ՀՀ բանկային համակարգը, առևտրային բանկեր:
Թեմա 6` Ֆինանսական գործառնություններ. ավանդներ, վարկեր, ֆինանսական
փոխանցումներ, երաշխիքային գործարքներ: Թեմա 7` ՀՀ Կենտրոնական բանկը.
դերն ու նշանակությունը, գործառույթները: Թեմա 8` Դրամավարկային
քաղաքականություն: Թեմա 9` Դրամաշնորհներ: Թեմա 10` Համապետական
բյուջե: Թեմա 11` Պետական պարտք. աղբյուրները: Բյուջետային դեֆիցիտ.
եկամուտներ, ծախսեր: Թեմա 12` Հարկաբյուջետային քաղաքականություն:
Թեմա 13` ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջետային գործընթացում առկա հիմնախնդիրները: Թեմա 14` Հարկեր և տուրքեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M14. Մենեջմենթի բարեփոխումներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հանրային մենեջմենթի ոլորտում
ժամանակակից բարեփոխումների փորձը` համեմատական հեռանկարում,
բարեփոխումների գերակա ուղղություններն ու առաջնահերթությունները,
տիրապետող միտումները և արդիական կիրառական մեթոդերը: Հատուկ
ուշադրություն է դարձվելու քաղաքական փոփոխականների ազդեցությանը
հանրային մենեջմենթի բարեփոխման գործընթացի և հանրային հատվածի
կառուցվածքային վերափոխման դինամիկայի վրա: Առանձնահատուկ
ուշադրության կենտրոնում են բարեփոխումների գլխավոր հետագծերն ու
մոդելային մոտեցումները` ֆինանսական, անձնակազմի, կազմակերպական,
ինչպես նաև կատարողականի գնահատման բնագավառներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կծանոթանա Եվրոմիության մի շարք երկրներում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում,
Նոր Զելանդիայում, Ավստրալիայում, ինչպես նաև Եվրոհանձնաժողովի կողմից
իրականացրած հանրային հատվածների բարեփոխումների արդյունքների հետ,
2. կկարողանա համադրել ավանդական կառավարման համակարգերը,
վարչա-քաղաքական ռեժիմները և հանրային հատվածի բարեփոխումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հանրային կառավարում և հանրային մենեջմենթ հասկացությունների նմանությունները և տարբերությունները: Թեմա 2՝ Հանրային
մենեջմենթի բարեփոխման մոդելները, բարեփոխումների իրագործման
մակարդակները: Թեմա 3՝ Հանրային բարեփոխումների իրականացման
հիմնական շարժիչ ուժերը: Թեմա 4՝ Հանրային մենեջմենթի բարեփոխման
հիմնական մոդելները: Թեմա 5` Գործադիր իշխանության համակարգի բնույթը:
Թեմա 6՝ Ֆինանսական մենջմենթի բարեփոխման այլընտրանքները: Թեմա 7՝
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի բարեփոխումները և նոր
մոդելների ներմուծման եղանակները: Թեմա 8՝ Հանրային բարեփոխումների
իրագործման արդյունքները: Թեմա 9՝ Քաղաքականությունը և մենեջմենթը`
ընդհանուր ակնարկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M15. Եվրոմիության կառավարման կառույցները և եվրոինտեգրացիա (6
կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել Եվրոպական
միության
քաղաքական
և
կառավարման
համակարգերի
առանձնահատկություններին: Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվում են
Եվրոպական միության կառավարման համակարգի
ձևավորման ու
փոխակերպման գործընթացների առանձնահատկություններն ու արդի
միտումները, վերպետական և միջպետական մոտեցումների պայքարի
արտացոլումն այդ գործընթացներում, ինչպես նաև որոշումների ընդունման
արդի ընթացակարգերը ԵՄ-ում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա խորը գիտելիքներ ԵՄ-ի կառավարման համակարգի ու դրա
առանձնահատկությունների, փոխակերպման արդի միտումների, ԵՄ-ի
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քաղաքական
համակարգում
կառավարման
ինստիտուտներ-ազգային
պետություններ-ոչ կառավարական դերակատարներ փոխհարաբերության
մասին,
2. ձեռք կբերի համապարփակ գիտելիքներ ԵՄ-ի սոցիալ-տնտեսական,
արտաքին, անվտանգության և պաշտպանության, ինչպես նաև ներքին գործերի
և արդարադատության ոլորտներում քաղաքականության, ինչպես նաև ԵՄ-ի
հարավկովկասյան քաղաքականության և դրա շրջանակներում՝ ԵՄ-ՀՀ
երկկողմ ու բազմակողմ համագործակցության ծրագրերի մասին,
3. ձեռք կբերի վերլուծական և հրապարակախոսական հմտություններ՝
թեմատիկ տեսական և գործնական վերլուծություններ կատարելու,
ակադեմիական բանավեճեր վարելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ներածություն. ԵՄ-ի բնութագրման երեք հիմնական
մոտեցումները:
Թեմա
2.
Եվրոպական
ինտեգրման
քաղաքական
տեսությունները: Թեմա 3. Եվրոպականացումը որպես հասարակականքաղաքական համակարգի փոխակերպում: Թեմա 4. Եվրոպայի վերպետական
միավորման ինստիտուցիոնալ զարգացումը. ԱՊԵԸ, ԵՏԸ, Եվրատոմ, ԵԸ, ԵՄ:
Թեմա 5. Եվրոպական տնտեսական ինտեգրման փուլերը: Միջպետական
տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման ձևերը: Եվրոպական ինտեգրման
տնտեսաքաղաքական
ճգնաժամերը:
Թեմա
6.
ԵՄ-ի
ընդլայնման
քաղաքականությունը. անդամակցության պաշտոնական պահանջներն ու
ընթացակարգը: Պաշտոնական և հավանական թեկնածու-պետությունները:
Եվրոպայի և ԵՄ-ի ընդալյնման սահմանների հարցը: «Ընդլայնում ընդ.
Խորացում» բանավեճը: Թեմա 7. ԵՄ իրավասուբյեկտությունը և ԵՄ-ի
առանձնահատկությունները: Թեմա 8. ԵՄ-ի իրավասությունները և դրանց
տիպավորումը: Թեմա 9. ԵՄ-ի իրավունքի սկզբունքները: Թեմա 10. ԵՄ
կառավարման հիմնական ինստիտուտները և օժանդակ մարմինները: Թեմա 11.
Որոշումների ընդունման մեթոդներն ու ընթացակարգերը ԵՄ-ում: Թեմա 12. ԵՄի քաղաքականությունը սոցիալ-տնտեսական, արտաքին, անվտանգության և
պաշտպանության, ներքին գործերի և արդարադատության ոլորտներում: Թեմա
13. Համաեվրոպական կուսակցությունները և դրանց դերը ԵՄ քաղաքական
համակարգում: Թեմա 14. ԵՄ-ի հարավկովկասյան քաղաքականության
ծրագրային և իրավապայմանագրային հիմքերը (ՏԱՍԻՍ, ԻՆՕԳԵՅԹ, ԳՀՀ,
ԵՀՔ/ԱլԳ, «Սևծովյան սիներգիա», «Հարավային գազային միջանցք»): Թեմա 15.
ԵՄ-ՀՀ համագործակցության քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար
չափումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

7. «Հանրային քաղաքականություն» մասնագիտություն
1203/M04. Ռիսկերի գնահատում և ծախք-շահույթ վերլուծություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հանրային
քաղաքականությունների գնահատման ամենատարածված մեթոդներից մեկը՝
ծախքեր-շահույթներ վերլուծությունը: Ծախքեր-շահույթներ վերլուծությունը
հանդես
է
գալիս՝
որպես
քաղաքականությունների
տնտեսական
արդյունավետության գնահատման և քաղաքականության այլընտրանքների
համեմատության ամենակիրառական եղանակներից մեկը հատկապես այնպիսի
ոլորտներում, ինչպիսիք են հանրային բարիքների արտադրությունը, պետական
կարգավորումները և հարկային քաղաքականությունը: Այս դասընթացի
նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել անհրաժեշտ հասկացութային հիմքեր
և
պրակտիկ
կարողություններ
ծախքեր-շահույթներ
վերլուծության
իրականացման համար: Դասընթացը հիմնվում է քանակական, որակական և
վերլուծական հմտությունների վրա: Դասընթացը ենթադրում է ուսանողների
մոտ նախնական գիտելիքների առկայություն վիճակագրությունից և
միկրոտնտեսագիտությունից: Դասընթացի շրջանակներում կներկայացվեն
հանրային քաղաքականությունների մշակման ընթացքում ռիսկերի, դրանց
պատճառների վերլուծության, հնարավոր կորուստների կանխատեսման,
ռիկսերի կառավարման մեթոդներն ու գործիքակազմը: Ծախքեր-շահույթներ,
ռիսկեր-շահույթներ վերլուծությունները կքննարկվեն՝ իբրև հանրային
քաղաքականությունների փոխլրացնող ռազմավարական մոտեցումներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա ամբողջական գիտելիքներ ծախքեր-շահույթներ, ռիսկերշահույթներ վերլուծական մոտեցումներից և այդ ռազմավարությունների
կիրառական սահմանափակումներից,
2. կկարողանա կիրառել տնտեսական արդյունավետության չափումները
հանրային քաղաքականությունների համեմատման գործընթացում,
3. ունակ կլինի իրականացնել տարբեր քաղաքական ծրագրերի ծախքերշահույթներ, ռիսկեր-շահույթներ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ծախքեր-շահույթներ վերլուծության հիմքերը. ներածություն: Թեմա
2՝
Ծախքեր-շահույթներ,
ռիսկեր-շահույթներ
վերլուծական
ռազմավարությունների առավելություններն ու սահմանափակումները: Թեմա 3՝
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Տնտեսական արդյունավետություն, մատակարարի, սպառողի և ընդհանուր
սոցիալական շահույթներ, հնարավորությունների ծախքեր: Թեմա 4՝
Արդյունավետ և անարդյունավետ շուկաներ: Թեմա 5` Հանրային
քաղաքականությունների ներդրումների, արդյունքների և ազդեցությունների
դրամականացում: Թեմա 6՝ Ծախքեր-շահույթներ, ծախքեր-արդյունավետություն
վերլուծությունների
իրականացում
օրինակների
միջոցով:
Թեմա 7՝
Եկամուտների վերաբաշխում: Թեմա 8՝ Մարդկային կյանքի արժեքի և կյանքի
որակի հիմնախնդիրները ծախքեր-շահույթներ վերլուծական ռազմավարության
շրջանակներում: Թեմա 9՝ Անորոշության պայմաններում որոշումների
կայացումը և քաղաքական ծրագրերում ռիսկերի կառավարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
1203/M05. Հանրային քաղաքականության հիմունքներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ քաղաքականության վերլուծության,
հանրային կառավարման տեսությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև
բացահայտել հանրային կառավարման զարգացումներն ինչպես տեսական,
այնպես էլ գործնական տեսանկյուններից: Դասերի ընթացքում կքննարկվեն այս
ոլորտի պատմական, ինստիտուցիոնալ և քաղաքական համատեքստերը,
ինչպես նաև անցյալ փորձը, ներկայիս իրավիճակը և ապագա միտումները:
Շեշտադրումը կդրվի ինչպես բացահայտ, այնպես էլ թաքնված արժեքների վրա`
ընդգծելով հանրային կառավարման էվոլյուցիան և դրա ապագան: Ուսանողները
կծանոթանան այս ոլորտում հայտնի գիտնականների և պրակտիկների
աշխատությունների հետ: Դասերի ընթացքում կհամեմատվեն հանրային
կառավարումը Հայաստանում, Եվրոպական մի շարք երկրներում և ԱՄՆ-ում:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Ծանոթ կլինի քաղաքականության վերլուծության հասկացության և
մեթոդաբանության հետ, ինչպես նաև քաղաքականության վերլուծության
փուլերի հետ` քաղաքականության մշակման, գնահատման, իրականացման,
արդյունքների գնահատման փուլեր: (
Ծանոթ կլինի նաև հանրային
կառավարման դասական և նորարար տեսությունների և դպրոցների հետ:
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2. Ի վիճակի կլինի վերլուծել եղած հայեցակարգերը և առաջարկել նորերը,
կիրառել
հանրային
կառավարման
հմտությունները
պետական
կազմակերպության մեջ:
3. Կկարողանա ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքներն առկա
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝
Քաղաքականության
վերլուծության
հասկացությունը,
մեթոդաբանությունը,
փուլերը:
Թեմա
2`
Հանրային
կառավարման
դիսցիպլինայի տեսությունները (Wilson, White, Waldo, Frederickson, Rosenbloom):
Թեմա3` Հանրային կառավարման քաղաքական համատեքստը (Goodnow,
Appleby, Kaufman): Թեմա4` Բյուրոկրատիայի հասկացությունը (Weber, Merton,
Bennis, Lipsky, Barzelay and Armajani): Թեմա5` Քաղաքականության
վերլուծությունը կազմակերպական մակարդակում (Taylor, Follet, Gulick, Barnard,
Simon, Selznick, Katz&Kahn, Ott, Eaton, Maslow, MacGregor, Mosher):Թեմա6`
Հանրային քաղաքականությունը և վերլուծությունը (Lindblom, Dror, Lowi,
Kingdon, Stone): Թեմա7` Հանրային քաղաքականության իրականացումը (Landau,
Pressman& Wildavsky): Թեմա8` Ծրագրերի գնահատումը (Rivlin): Թեմա9`
Միջկառավարական հարաբերությունները (Grodzins, Wright): Թեմա9`Հանրային
կառավարման էթիկան (Mosher, Thompson):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M06. Կարգավորիչ քաղաքականություն և վարչական գործիքներ (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պետական
կարգավորման տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և կազմակերպական
հիմնարար տեսություններին, հանրային քաղաքականության առանձին
ոլորտներում պետական կարգավորման նպատակներին, միջոցներին և
գործընթացներին: Դասընթացի շրջանակներում առանձնահատուկ ուշդրություն
կդարձվի
Հայաստանի
Հանրապետությունում
առանձին
ոլորտային
օրենսդրություններին, կառավարության որոշումներին և իրավական ակտերին՝
որպես պետական կարգավորիչ մոդելի առանձին բաղադրիչներ: Այսպիսի
համալիր մոտեցումը ուսանողներին հնարավորություն կընձեռի հասկանալու
օրենսդրական, տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական կարգավորումների
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կառավարչական չափումները: Վերլուծական քննարկման կենթարկվեն նաև
պետական կարգավորման մասշտաբների, ընդունելի եղանակների, պետական
կարգավորման և հասարակական-մասնավոր ինքնակարգավորման առկա
գլոբալ հասկացութային միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա ամբողջական գիտելիք և պատկերացում պետական
կարգավորման եղանակների, նպատակների և գործընթացների մասին,
2.
կկարողանա
իրականացնել
պետական
կարգավորիչ
քաղաքականությունների
համեմատական
վերլուծություններ
տարբեր
քաղաքական համակարգերի և սահմանադրական կարգերի դիտանկյունից,
3. ունակ կլինի համալիր ուսումնասիրել ՀՀ-ում հանրային կյանքի առանձին
ոլորտներում տարվող պետական կարգավորիչ քաղաքականությունների
առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1՝
Կարգավորիչ
քաղաքականությունների
զարգացում,
խնդրահարույց
քաղաքականությունների
վերաձևակերպում:
Թեմա 2՝
Կառավարության գործիքակազմը արդի տեղեկատվական դարաշրջանում:
Թեմա 3՝
Պետական կարգավորիչ քաղաքականությունների տնտեսական,
սոցիալական, քաղաքական ռազմավարական նպատակները: Թեմա 4՝
Հասարակական զարգացման ռազմավարական ուղղությունների հաստատումը
պետության
կողմից:
Թեմա
5`
Հանրային-մասնավոր
ոլորտների
համագործակցությունը, սեփականաշնորհման գործընթացները և կարգավորիչ
ռեժիմները: Թեմա 6՝ Բաշխիչ և վերաբաշխիչ քաղաքականություններ: Թեմա 7՝
Հանրային
քաղաքականությունների
տնտեսական,
քաղաքական,
ինստիտուցիոնալ և սոցիալ-մշակութային սահմանափակումները: Թեմա 8՝
Քաղաքականության գործընթացների դեմոկրատացման հայեցակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
1203/M07.Քաղաքականության հետազոտության մեթոդներ(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Տվյալ դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ինչպես
հետազոտության
գործընթացի
հետ
ընդհանրապես,
այնպես
էլ
քաղաքականության հետազոտության հետ մասնավորապես: Ներկայացված
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ուսումնական ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է ունկնդիրներին
ծանոթացնել հետազոտության գործընթացի հիմնական փուլերի հետ`
տեսության ձևակերպման և օպերացիոնալիզացիայի, հետազոտության
ադեկվատ մեթոդների ընտրության, վարքի դիտարկման և տվյալների
վերլուծության: Նախատեսված է տեսական ծանոթացում հետազոտության
գործընթացի հետ, ինչպես նաև ուսանողների նախապատրաստում ինքնուրույն
հետազոտության անցկացմանը:
Հատուկ ուշադրության են արժանանալու հասկացությունների միջև եղած
հարաբերությունների
հստակեցման
խնդիրը,
փոփոխականների
և
ցուցանիշների փոխհարաբերությունը տեսության մշակման ընթացքում,
տեսության ստուգումը և կատարելագործումը: Ուսանողները կծանոթանան
հետազոտության
զանազան
ծրագրերի
հետ:
Որպես
պրակտիկ
հանձնարարություններ առաջարկվում է ձևակերպել հետազոտության խնդիրը,
հիպոթեզները, իրականացնել օպերացիոնալիզացիա, բացահայտել կապը
հասկացության
փոփոխականի
և
չափումների
միջև,
ներկայացնել
այլընտրանքային
մրցակցող
հիպոթեզներ,
կիրառել
փորձնական
հետազոտության ծրագիր` օգտագործելով վերահսկող-խմբերը:
Դասընթացը ներկայացնում է տվյալների հավաքման, մշակման և
վերլուծության մեթոդները, մասնավորապես, հարցում, սանդղակավորում,
կոնտենտ-վերլուծություն: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում համեմատական
հետազոտություններին և քաղաքական գործընթացների մոդելավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը.
1. կկարողանակիրառելտարբերվերլուծականռազմավարություններհանրային
քաղաքականությունների վերլուծության նպատակով,
2. ունակկլինիիրականացնելու
հանրային
քաղաքականությունների
այլընտրանքային համեմատություններ,
3. կձևավորիհմտություններկոնկրետհիմնախնդիրներիշուրջքաղաքականությ
ան նախագծի կազմման և քաղաքականության խորհրդատվության տրամադրման
ոլորտում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Քաղաքականության հետազոտության հիմունքներ: Թեմա 2՝
Քաղաքականության
հետազոտության
հասկացութային
շրջանակները.
մակրոտնտեսական
հայեցակարգ:
Թեմա 3՝Տվյալների հավաքագրման
մեթոդները հետազոտական գործընթացում: Թեմա 4՝Հիպոթեզների ձևակերպում
և փոփոխականների հստակեցում: Թեմա 5` Հիպոթեզների ստուգում և
կատարելագործում: Թեմա 6՝Սանդղակավորում և կոնտենտ-վերլուծություն:
Թեմա 7՝Էմպիրիկ և էքսպերիմենտալ տվյալների վերլուծություն: Թեմա 8՝
Մոդելավորում, ինտուիտիվ և տեսական կանխատեսում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
1203/M08. Վիճակագրական և բազմաչափ վերլուծություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին վիճակագրական
վերլուծության հիմնական մեթոդներին և նրանց առանձնահատկություններին,
ինչպես նաև կոնկրետ խնդիրների լուծման համար արդյունավետ մեթոդի
ընտրության հիմունքներին: Տվյալ դասընթացի շրջանակներում կներկայացվեն
վիճակագրական
վերլուծության
հիմնական
հասկացությունները
և
սկզբունքները; վիճակագրական տեղեկատվության վրա հիմնված իրական
համակարգերի հետազոտման հիմնական սկզբունքները, ինչպես նաև մոդելների
ձևայնացման եղանակները, տվյալների մշակման և վերլուծության հիմնական
մոդելները։ Առանձնակի ուշադրություն է հատկացվելու ուսանողների մոտ
վիճակագրական գրագիտության և պետական կառավարման ոլորտում
տեղեկատվության հետ աշխատելու համար վիճակագրական մեթոդների
կիրառման հմտությունների ձևավորմանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վիճակագրական վերլուծության մեթոդաբանությունը և
հիմնական
մեթոդները,
նրանց
տեսական
և
պրակտիկ
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև կիրառման ոլորտները՝ կապված
տվյալների տեսակի և հետազոտական խնդրի հետ;
2. կկարողանա վերհանել և լուծել տվյալների վերլուծության խնդիրներ,
վիճակագրական վերլուծության ժամանակակից մեթոդների հիման վրա
վերհանել կապեր տարբեր երևույթների միջև; ներկայացնել և մեկնաբանել
վերլուծության արդյունքները։
3. ունակ կլինի կիրառել տվյալների մշակման և վերլուծության խնդիրների
լուծման տարբեր եղանակներ, ինչպես նաև կտիրապետի բարդ համակարգերի
հետազոտման եղանակներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մուտք դեպի վիճակագրություն, վիճակագրական հետազոտության
էությունը: Թեմա 2՝ Վիճակագրության հիմնական հասկացությունները,
վիճակագրական համախմբություն, վիճակագրական ցուցիչ: Թեմա 3՝
Վիճակագրական հետազոտության /դիտարկման/ էությունը և տեսակները:
Թեմա 4՝ Ընտրանքի էությունը և ընտրանքային հետազոտության
իրականացումը: Թեմա 5` Վիճակագրական վարկածներ, նրանց տեսակները և
ստուգման եղանակները։ Թեմա 6` Վիճակագրական տվյալների խմբավորումը,
վիճակագրական աղյուսակներ: Թեմա 7՝ Տվյալների կենտրոնական միտման
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արժեքները, միջիններ և վարիացիայի ցուցիչներ: Թեմա 8` Վարիացիոն շարքերի
մոդելավորում: Թեմա 9՝ Հատկությունների փոխկապվածություն, կորելյացիոն
վերլուծության հիմքեր: Թեմա 10՝ Դինամիկայի շարքերի էությունը և
վերլուծության սկզբունքները։ Թեմա 11՝
Մուտք դեպի բազմաչափ
վիճակագրական վերլուծություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
1203/M10.Լիդերության հոգեբանություն(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացինպատակնէ ուսումնասիրելկառավարման ոլորտում ղեկավարլիդերի և լիդերության հոգեբանական հիմքերը,լիդերության, իշխանության և
ղեկավարման
հոգեբանական
մակարդակում
նմանություններն
ու
տարբերությունները, լիդերությունն ուսումնասիրել որպես ինտեգրալային
գործընթաց, լիդերության գիտական տեսությունները,լիդերի անձի անհատական
առանձնահատկությունները,
տիպերն
ու
տեսակները:
Համեմատական
վերլուծության է ենթարկվելու աշխարհի առաջատար տնտեսահամակարգ
ունեցող երկրների կառավարչական գործունեությունում ղեկավար-լիդերի
հոգեբանական
առանձնահատկությունները,
վարքային
մակարդակում
ներգործության մեխանիզմները:Քննարկվելու է նաև լիդերության կենսաբանական
և սոցիալական, ինչպես նաև՝ պաթոլոգիական կողմը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը.
1. կծանոթանա լիդերին և լիդերության հոգեբանական հիմքերին,
ղեկավար-լիդերի
անձի հոգեբանական առանձնահատկություններին, նաև
լիդերության
ախտաբանական
կողմին,կկարողանա
հոգեբանական
մակարդակում տարբերել ղեկավարման, իշխանության և լիդերության
հոգեբանական առանձնահատկությունները,
2. ի վիճակի կլինի վերլուծել կառավարման գործընթացում լիդերի
հոգեգրամման,
3. կկարողանա համադրել
կառավարման տարբերմոդելներում
(ամերիկյան, եվրոպական և ճապոնական)ղեկավար-լիդերի հոգեբանական
յուրահատկություններն ու ներգործության մեխանիզմները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝Կառավարչական գործընթացի հոգեբանական բնութագիրը:
Ղեկավարում, իշխանություն և լիդերություն հասկացությունները:Թեմա
2՝Լիդերության
հոգեբանական
գիտական
տեսություններն
ու
հայեցակարգերը:Թեմա
3՝Հոգեգրամմա
և
պրոֆեսոգրաֆիա:
Լիդերի
հոգեբանական
բնութագիրը:
Լիդերի
տիպերն
ու
տեսակները:Թեմա
4՝Լիդերության
ոճերն
ու
կառավարման
գործունեության
արդյունավետությունը:Թեմա 5`Լիդերի դրդապատճառվածության հիմնախնդիրը:
Դրդապատճառների հիերարխիան:Թեմա 6՝Լիդերության ախտաբանական կողմը.
(Ստալինի, Հիտլերի հոգեբանական բնութագրերը որպես լիդեր):Թեմա
7՝Արդյունավետ լիդերության տեխնոլոգիաները և հոգեբանական ներգործության
մեխանիզմները:Թեմա 8՝Ամերիկյան, եվրոպական և ճապոնական կառավարման
մոդելներում ղեկավար-լիդերի
հոգեբանական յուրահատկությունները,
ներգործելու և վարքային առանձնահատկությունները:Թեմա 9՝Հոգեբանական
վարժություն և թրեյնինգ՝ ուղղվածխմբում լիդերի «առաջադրմանն» ու վարքային
դրսևորումների մեկնաբանմանը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M11. Հանրային ֆինանսներ և հարկաբյուջետային քաղաքականություն (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացինպատակնէ ներկայացնել և ուսումնասիրել հանրային
հատվածի դերակատարումը ընդհանուր տնտեսության ոլորտում: Հատուկ
ուշադրության կենտրոնում կլինեն հարկային/մաքսային քաղաքականության
առանձնահատկությունները: Հարկային քաղաքականության վերլուծությունը
կքննվի ավելի
լայն` ֆիսկալ և
տնտեսական քաղաքականության
համատեքստում:
Մասնավորապես,
հարկային
քաղաքականությունը
կդիտարկվի բյուջետային գործընթացի համապատկերում: Դասընթացի
շրջանակում կուսումնասիրվեն հարկային քաղաքականության տնտեսական
ներազդեցության էֆֆեկտները. տնտեսվարող սուբյեկտների վրա, բիզնեսի
ոլորտում որոշումների ընդունման, միջոցների և ռեսուրսների (վերա)բաշխման
գործընթացի և ընդհանուր ֆիսկալ ու մակրոտնտեսական իրադրության վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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2.
3.

կծանոթանա պետական միջամտության հիմնական ձևերին և եղանակներին`
ներառյալ ժամանակակից գործիքակազմի կիրառման յուրահատկությունը,
ի վիճակի կլինի վերլուծել հանրային ֆինանսների և հարկային
քաղաքականության
հայեցակարգային
և
մոդելային
մոտեցումները,
առանձնացնել հարկային քաղաքականության ներազդեցության ձևերն ու
եղանակները,
3. կկարողանա տարբերակել և վերլուծել հարկային քաղաքականության բաշխիչ
և վերաբաշխիչ գործառույթները ընդհանուր հանրային քաղաքականության
հոլովույթում:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1՝
Հանրային
ֆինանսներ
և
հարկաբյուջետային
քաղաքականություն.
ընդհանուր
նկարագիրը
և
փոխազդեցության
մեխանիզմները:Թեմա 2՝ Հարկաբյուջետային քաղաքականության բարեփոխման
փորձն ու հետագծերը, բարեփոխումների իրագործման մակարդակները: Թեմա
3՝Հակերի տեսակները և դրանց ազդեցությունը միջոցների և ռեսուրսների
բաշխման վրա:Թեմա 4՝Միջազգային ֆինանսներ և ֆիսկալ քաղաքականություն:
Թեմա 5`Գործադիր իշխանության համակարգի բնույթը և բյուջետային
գործընթացը:Թեմա
6՝
Ֆինանսական
մենեջմենթի
բարեփոխման
այլընտրանքները:Թեմա
7՝Հարկային/մաքսային
քաղաքականության
ներազդեցության
գնահատման
եղանակները:
Թեմա
8՝
Հանրային
բարեփոխումների իրագործման արդյունքները: Թեմա 9՝ Քաղաքականությունը և
հանրային ֆինանսները` ընդհանուր ակնարկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M12.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և տվյալների վերլուծություն (6
կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Տվյալ
դասընթացի
նպատակն
է
ծանոթացնել
ուսանողներին
քաղաքականության հետազոտության գործընթացում տվյալների վերլուծության
հիմնական մեթոդների հետ: Ուսանողները կծանոթանան SPSS ծրագրի միջոցով
տվյալների ստանդարտացման տեխնիկաներին, կենտրոնական միտման և
սփռվածության դուրսբերմանը, հաճախականության բաշխմանը, խաչաձև
աղյուսակավորմանը, ինչպես նաև տվյալների մանիպուլյացիայի մեթոդներին:
Կրթականարդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանաստեղծել տվյալների բազա, գնահատել տվյալների տեսակն ու
որակը, ինչպես նաև դուրս բերել պոտենցիալ խնդիրները քաղաքականության
հետազոտության գործընթացում,
2. կկարողանա կոդավորել փոփոխականները, կիրառել հիմնարար
նկարագրողական վիճակագրական մեթոդները հետազոտական հարցերին
պատասխանելու նպատակով,
3. կձևավորիհմտություններգնահատելու հիպոթեզների վալիդությունն ու
ներկայացնելու արդյունքները գրաֆիկների միջոցով,
4. կձևավորի հմտություններ կիրառելու SPSS ծրագիրը տվյալների մշակման
նպատակով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տվյալների ստանդարտացում և տվյալների բազայի ստեղծում:
Թեմա 2՝ Փոփոխականների կոդավորում: Թեմա 3՝ Կենտրոնական միտման և
սփռվածության դուրսբերում: Թեմա 4՝ Հաճախականության բաշխում և խաչաձև
աղյուսակավորում: Թեմա 5`
Տվյալների մանիպուլյացիա: Թեմա 6՝
Հիպոթեզների վալիդության ստուգում և գրաֆիկների կազմում: Թեմա 7՝ SPSS
ծրագրի
կիրառման
հիմունքներ:
Թեմա
8՝
Փոփոխականների
փոխհարաբերությունների դուրսբերում, վերլուծական տեքստի կազմում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
1203/M13. Արդիականացման ռազմավարություններ և գլոբալ կառավարման
հիմնախնդիրներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական (4) ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին գլոբալ
կառավարման հիմնահարցին վերաբերյալ գլխավոր հայեցակարգային
մոտեցումները, արդիական միտումներն ու հետազոտական հարացույցները։
Առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում կլինեն գլոբալ կառավարման
ձևերը, դերակատարները, իշխանության և հզորության փոփոխականները,
դրանց փոխկապվածությունն ու ներազդեցությունը գլոբալ կառավարման
գործընթացի և կառուցվացքային պարամետրերի վրա։ Դասընթացի նպատակն է
պատրաստել ուսանողներին ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք
կատարելու գլոբալ կառավարման բնագավառում։ Դասընթացի շրջանակներում
կզարգացվեն ուսանողների կարողությունները քննադատաբար արժևորելու
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տեսական և հայեցակարգային մոտեցումները՝ վերջիններիս գլոբալ
քաղաքականության և գլոբալ քաղաքականության էմպիրիկ իրականության
նկատմամբ կիրարառելու պարագայում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.ունակ
կլինի
նկարագրելու
գլոբալ
կառավարման
հիմնական
տեսահայեցակարգային կանխադրույթները, համեմատելու դրանք և
համադրելու միջազգային հարաբերությունների ավելի լայն շրջապատկերի
հետ։
2. կկարողանա վերլուծել գլոբալ կառավարման ժամանակակից մոտեցումների
կիրառելիությունը համաշխարհային քաղաքականության հանգուցային
բնագավառների հետ,
3. ձեռք կբերի հմտություններ որոշակիացնելու գլոբալ կառավառման
հիմնական դերակատարների (պետական, մասնավոր, քաղաքացիական
հասարակություն) նպատակները, փոխգործակցության եղանակները և
շահերը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գլոբալիզիայի ժամանակակից տեսություններ։ Թեմա 2՝
Միջազգային վերազգային կառույցները և գլոբալ կառավարման հարցը։ Թեմա 3`
Մոդերնիզացման տեսությունը և զարգացման առանձնահատկությունները
տարբեր տարածաշրջաններում։ Թեմա 4` Գլոբալ կառավարումը քաղաքական
բնագավառում։ Թեմա 5` Գլոբալ կառավարումը ֆինանսատնտեսական
հատվածում։ Թեմա 6` Գլոբալ անվատնգության կառավարման ձևաչափերը։
Թեմա 7` Գլոբալ կառավարումը էկոլոգիայի ոլորտում։ Թեմա 8`
Ռազմաքաղաքական հարաբերությունները և գլոբալ փոխգործակցությունը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
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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4. Կամընտրական դասընթացներ
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Միջազգային հարաբերություններ»

1906/M22. Միջազգային պայմանագրերի իրավունք (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով 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 ավարտին ուսանողը.
1. ունակ կլինի տալ միջազգային պայմանագրի հասկացությունը, ընկալել
միջազգային պայմանագրերի իրավունքի առանձնահատկությունները և
տեղը միջազգային իրավունքի համակարգում,
2. տարբերակել միջազգային պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու իրավաբանական հիմքերը,
3. կտիրապետել միջազգային պայմանագրերի կնքման կարգին, դրանց
գործողության դադարաման առանձնահատկություններին, միջազգային պայմանագրերի կատարման ապահովման միջոցներին և եղանակներին:
4. կկարողանա օգտվել միջազգային իրավունքին վերաբերող տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ):
Բովանդակությունը.
Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի ձևավորումը, զարգացումը և
հասկացությունը: Միջազգային պայմանագրի հասկացությունը և իրավաբանական բնույթը: Միջազգային պայմանագրերի կնքումը: Միջազգային պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելը և գործողությունը: Միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ վերապահումը: Միջազգային պայմանագրերի կատարման ապահովումը:
Միջազգային պայմանագրերի մեկնաբանումը: Միջազգային պայմանագրերի
գործողության դադարումը: Միջազգային պայմանագրերի գրանցումը և հրապարակումը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հի-
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ման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1201/M22. Լոբբինգը միջազգային հարաբերություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել լոբբինգ երևույթին և
աշխարհի լոբբիստական կազմակերպություններին: Վերլուծվում են այդ
կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպման մեխանիզմները,
ձևերն ու մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. պատկերացում կունենա լոբբիզմի մասին,
5. կըմբռնի լոբբիստական կազմակերպությունների գործունեության
սկզբունքները,
6. կկարողանա վերլուծել լոբբիստական կազմակերպությունների դերը
միջազգային հարաբերություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքական լոբբիզմ հասկացությունը և լոբբիզմի
նախապատմությունը: Թեմա 2` լոբբիստական գործունեության իրավական
կարգավորումը: Թեմա 3` Հրեական լոբբիստական կազմակերպությունները և
դրանց գործունեությունն ԱՄՆ-ում: Թեմա 4` Հրեական լոբբիստական
կազմակերպությունները և դրանց գործունեությունը Եվրոպայում: Թեմա 5`
Հայկական լոբբիստական կազմակերպությունները: Թեմա 6` Այլ լոբբիստական
կազմակերպություններ: Թեմա 7` Լոբբիզմ և հանրային դիվանագիտություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M23.
Միջազգային
հարաբերությունների
տարածաշրջանային
համակարգեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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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.
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 տեսա-մեթոդաբանական 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` Հարավարևելյան Ասիան` որպես միջազգային հարաբերությունների
տարածաշրջանային ենթահամակարգ: Թեմա 9` Միջազգային հարաբերությունների միջամերիկյան ենթահամակարգը: Թեմա 10` Աֆրիկան` որպես
միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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/M23. Միջազգային և ազգային անվտանգության ժամանակակից
համակարգեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անվտանգության ինստիտուտի ուսումնասիրման եղանակներն ու սկզբունքային ուղղությունները, անվտանգության համակարգի և դրա մեջ մտնող հիմնական
տարրերի բնորոշումները, լուսաբանել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության համակարգի քաղաքական-իրավական հիմնադրույթները և կառուցվածքը, ապահովման ներպետական համակարգն ու
արտաքին անվտանգային քաղաքականության հիմնական ուղենիշները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են՝ պետության և
հասարակության զարգացման պատմական ուղիում անվտանգության
ինստիտուտի ձևավորված քաղաքագիտական գնահատականները,
անվտանգության համակարգի և դրա մեջ մտնող հիմնական տարրերի
բնորոշումները, ուսումնասիրման եղանակներն ու քաղաքականության մշակման մեթոդները,
2. ունակ կլինի կատարել ՌԴ-ի, ԱՄՆ-ի, հետխորհրդային ու եվրոպական
որոշ պետությունների անվտանգությունը համակարգող մարմինների
քաղաքական-իրավական կարգավիճակների վերաբերյալ համեմատականների անցկացում,
3. կկարողանա կատարել ազգային անվտանգության ապահովման
բազմակողմ ձևաչափի՝ ըստ առանձին ուղղությունների վերլուծություն, մասնավորապես, Հայաստանի ինտեգրումը միջազգային
անվտանգության կազմակերպություններին՝ ԵԱՀԿ, ՀԱՊԿ և ՆԱՏՕ,
4. ազգային անվտանգության համատեքստում Ղարաբաղյան հակամարտության առանձնացված դիտարկում՝ անդրադառնալով ծագմանը
և հետագա պատմական զարգացումներին, ինչպես նաև Մինսկի խմբի
շրջանակներում հակամարտության կարգավորման հնարավոր
հեռանկարներին:
Բովանդակությունը.
Անվտանգության ինստիտուտի ձևավորված քաղաքագիտական գնահատականներ, անվտանգության համակարգի և դրա մեջ մտնող հիմնական
տարրերի բնորոշումներ: Ազգային անվտանգության համակարգի քաղաքական-իրավական հիմքերը և կառուցվածք, ապահովման ներպետական
համակարգ: ՌԴ-ի, ԱՄՆ-ի, հետխորհրդային ու եվրոպական որոշ
պետությունների անվտանգությունը համակարգող մարմինների քաղաքականիրավական կարգավիճակներ: Ազգային անվտանգության ապահովման
բազմակողմ ձևաչափ, ինտեգրում միջազգային անվտանգության կազմակերպություններին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

– 371 –

Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M24. Մարդու իրավունքները միջազգային հարաբերություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մարդու և քաղաքացու
իրվունքներին միջազգային հարաբերություններում, այդ իրավունքի դրսևորման
յուրահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մարդու և քաղաքացու իրավունքի ձևավորման հիմունքներին ու
նպատակներին,
2. կհասկանա թե ինչ իրավունքներ ունի մարդը ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում,
3. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել միջազգային իրավունքի բարդ հարաբերություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մարդու իրավունքի ձևավորման պատմությունը: Թեմա 2՝ Մարդու
և քաղաքացու իրավունքի հիմնահարցերը և նպատակները: Թեմա 3՝ Մարդու և
քաղաքացու իրավունքները որպես միջազգային իրավունքի բաղկացուցիչ մաս:
Թեմա 4՝ Մարդու իրավունքը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1906/M24. Միջազգային մարդասիրական իրավունք (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ճանոթացնել 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 պատերազմ վարելու միջոցները և մեթոդների ուսումմասիրմանը 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. պատերազմ վարելու մեթոդները և միջոցները,
6. պատերազմի մասնակիների իրավական կարգավիճակը,
7. պատասխանատվությունը միջազգային մարդասիրական իրավունքի
խախտման համար:
Բովանդակությունը
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 պաշտպանության ուղղված նորմեր Թեմա 10. պատասխանատվությունը միջազգային իրավունքում
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1201/M25. Արտաքին քաղաքականության տեղեկատվական ապահովումը (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արտաքին
քաղաքականության կարեւորագույն բաղադրիչներից մեկի՝ տեղակատվական
աշխատանքի առանձնահատկությունները, դրա ձեւերը եւ հնարավորությունները, հանրային դիվանագիտության իրականացման մեթոդները և
հնարքները, տեղեկատվական պատերազմների էությունն ու բնույթը, պարզաբանելու ճշգրիտ և ժամանակին մատուցված տեղեկատվության կարևորությունը քաղաքական որոշումների ընդունման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա արտաքին քաղաքականության համար
տեղեկատվության կարևորության, տեղեկատվական ապահովման
մեթոդների և ուղիների, նպատակների, հանրային դիվանագիտության
կանոնների և գործնական կիրառման ձևերի մասին,
2. կտեղեկանա արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների և դիվանագիտական ներկայացուցչությունների լրատվական ծառայությունների աշխատանքի առանձնահատկություններին, ասուլիսների, ճեպազրույցների և հարցազրույցների տեսակների և դրանց կազմակերպման
ու անցկացման նրբություններին, համացանցում և սոցիալական
ցանցերում դիվանագիտական գործունեությանը, լրագրողական
փաթեթների կազմելու կանոններին,
3. ունակ կլինի կազմել մամլո հաղորդագրությունների, ասուլիների
հայտարարությունների, արտաքին քաղաքական թեմաներով մեկնաբանությունների նախագծեր, մասնակից դառնալ սոցիալական ցանցերում արտաքին քաղաքական շահերի առաջ մղման նպատակով
իրականացվող արշավներին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`
Տեղեկատվության
հասկացությունը և նրա սահմանումը:
Թեմա 2` Տեղեկատվության կառավարման և մատուցման
հիմնական
միջոցները: Թեմա 3` Տեղեկատվության կարևորությունըերկրի արտաքին քաղաքականության համար: Թեմա 4` Տեղեկատվական աշխատանքի կազմակերպումը դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և հյուպատոսական
հիմնարկներում: Թեմա 5` Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների հա-
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մագործակցությունը պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, օրենսդիր և դատական իշխանությունների ԶԼՄերի և հասարակայնության հետ կապերի ստորաբաժանումների հետ: Թեմա 6`
ԱԳՆ և դիվանագիտական ներկայացուցչությունների գործունեությունը միջազգային բեմահարթակում և ընդունող պետություններում երկրի վարկանիշի
բարձրացման ուղղությամբ: Թեմա 7` Մամլո քարտուղարի և լրատվության և
հասարակայնության հետ կապերի աշխատանքի առանձնահատկությունները:
Թեմա 8` Աշխատանքը սոցցանցերում, բլոգոսֆերայում. Համագործակցությունը
սոցցանցերում և բլոգոսֆերայում համապատասխան հասարակական կարծիք
ձեւավորող ներկայացուցիչների հետ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M25. Տեղեկատվական պատերազմները և դիվանագիտությունը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ապագա դիվանագետներին
տեղեկատվական պատերազմների էությանը և նրբություններին, ներկայացնել
տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների և հաղորդակցության ձևերի
տեղը, դերը և նշանակությունը արդի միջազգային անցուդարձերում, ուսուցանել
տեղետվական պատերազմների իրականացման մեթոդնրը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի՝ ինչ է իրենից ներկայացնում տեղեկատվական
պատերազմները և տեղեկատվական անվտանգությունը,
2. կիմանա հասարակական կարծիք ձևավորելու հմտությունները,
կըմբռնի թե ինչպիսին է հաղորդկացության միջոցների կիրառումը
անցյալում և ներկայում,
3. Տեղեկատվական պատերազմների իրականացումը միջազգային
անցուդարձերում, դիվանագիտության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ի՞նչ է տեղեկատվական պատերազմը և տեղեկատվական
անվտանգությունը: Թեմա 2՝ Աշխարհաքաղաքական տեղեկատվական պատերազմներ և ներքին տեղեկատվական պատերազմներ: ԶԼՄ-գործառույթները
տեղեկատվական պատերազմներում և էլիտար լրատվամիջոցները: Թեմա 3՝
Տեղեկատվական անվտանգությունը միջազգային հարաբերությունների պրակ-
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տիկայում: Ինֆոգեն սպառնալիքները և դրանց միջազգային վերահսկողության
հիմնախնդիրները: Թեմա 4՝ Տեղեկատվական պատերազմնրը և դիվանագիտությունը: Տեղեկատվական պատերազմները և միջազգային իրավունքը:
Թեմա 5՝ Տեղեկատվական գործողություններն անցյալում: Թեմա 6՝ Տեղեկատվական պատերազմների իրականացման մեթոդները (քարոզ, ենթաքարոզչություն, լոբբինգ): Մանիպուլիացիայի տեսակները: Թեմա 7 ՝ Մամուլի, ռադիոյի,
հեռուստատեսության դերը տեղեկատվական պատերազմներում: ԱՄՆ-ի,
Իսրայելի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Իրանի փորձը: Թեմա
8՝ ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը ինտերնետ ոլորտում: Համացանցի հնարավորությունները տեղեկատվական պատերազմներում: Կիբեռպատերազմներ:
Թեմա 9՝Հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական տեղեկատվական պատերազմներ: Թեմա 10՝ Իրանաամերիկյան տեղեկատվական պատերազմներ: Թեմա 11՝
Նոր Մեդիայի կիրառման հայկական և իրանական փորձը: Թեմա 12՝
Տեղեկատվական պատերազմները Իրաքում, Լիբիայում, Սիրիայում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված են 2 ընթացիկ գրավոր քննություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր: Քննական հարցատոմսը պարունակում է 2 տեսական հարց` յուրաքանչյուրը առավելագույնը 2 միավոր,
միավորների քայլը 0,5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M26. Ժամանակակից կոնֆլիկտներ և նրանց լուծման մեխանիզմներ
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի ընթացքում ուսանողը կծանոթանա ժամանակակից կոնֆլիկտների ծագումնբանությանը, նրանց լուծման հնարավորություններին ու մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հակամարտությունների վրա ազդող սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական ուժերի մասին,
2. կհասկանա հակամարտությունների փոխակերպումները մասնավոր և
ինստիտուցիոնալ մակարդակներում,
3. կկարողանա զանազանել և ըմբռնել հակամարտությունների մեջ ներգրավված տրբեր դերակատարների կողմից հակամարտությունների
տարբեր որակումներն ու ընկալումները և դրանց տարբեր կերպ արձագանքելու առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Կոնֆլիկտի ընկալման էվոլյուցիան պատմության ընթացքում: Թեմա 2՝ Հակամարտությունների դասակարգումը, տարածաշրջանային գաղափարախոսական, տարախքային ու ժամանակային չափումները: Թեմա 3՝ Տարածքային ու սահմանային խնդիրներն ու իռռենդենցիզմի դրսևորումները: Թեմա 4՝ Միջէթնիկական և կրոնական հակամարտությունները: Թեմա 5՝ Հակամարտությունների վերահսկելիությունը մինչբանակցային և բանակցային փուլերում: Թեմա 6՝ «Ոչ պատերազմի ոչ խաղաղության» իրավիճակն ու հակամարտությունների զարգացման հնարավոր տարբերակները: Թեմա 7՝ Միջնորդի և միջնորդական առաքելությունների դերը հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում: Թեմա 8՝ Հակամարտությունների կարգավորման Ազգերի լիգայի և ՄԱԿ-ի մեխանիզմները: Թեմա 9` Խաղաղություն և խաղաղապահ առաքելությունները: Թեմա 10` Խաղաղության հաստատման ընկալումներն ու հակամարտությունների կարգավորման Արևմտյան և արևելյան մոդելները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M26.
Համաշխարհային
քաղաքականության
ոչ
պետական
դերակատարները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել համաշխարհային
քաղաքականության մեջ նոր՝ ոչ պետական մասնակիցների, դերակատարությանն ու դրա՝ արդի միջազգային հարաբերությունների համակարգի
փոխակերպման վրա ունեցած ազդեցությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա համաշխարհային քաղաքականության նոր՝
ոչ պետական դերակատարների գործունեության մասին,
2. կըմբռնի նոր՝ ոչ պետական դերակատարների ու պետական
դերակատարների փոխգործակցության մեթոդներն ու ձևերը,
3. կկարողանա վերլուծել և իմաստավորել համաշխարհային քաղաքական և տնտեսական համակարգի փոխակերպման վրա նոր
դերակատարների ազդեցութունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Համաշխարհային
քաղաքականության
անդրազգային
մասնակիցների դերակատարության ընդլայնման արդի տենդեցները: Թեմա 2`
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Համաշխարհային քաղաքականության գլոբալ ֆինանսական համակարգը.
բանկեր և օֆշորներ: Թեմա 3` Լոգիստիկ կազմակերպություններն որպես
միջազգային հարաբերությունների ոչ պետական դերակատարներ: Թեմա
4`Համացանցային կազմակերպություններն որպես համաշխարհային քաղաքականության նոր դերակատարներ: Թեմա 5` Համալսարաններն որպես
համաշխարհային քաղաքականության նոր դերակատարներ: Թեմա 6` ԶԼՄները որպես համաշխարհային քաղաքականության սուբյեկտներ: Թեմա 7`
Կրոնական գործոնը ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում:
Թեմա 8՝ Երիտասարդական կազմակերպություններն որպես համաշխարհային
քաղաքականության մասնակիցներ: Թեմա 9՝ Ընդդիմադիր ինստիտուտների
դերը համաշխարհային քաղաքականության մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M27. Հանրային դիվանագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հանրային
դիվանագիտության ծագման և զարգացման պատմությունը, ծանոթացնել դրա
նպատակներին, միջոցներին և մասնակիցների շրջանակին, լուսաբանել
հանրային դիվանագիտության շրջանակներում պետությունների և տարբեր
տիպի ոչ պետական ակտորների համագործակցության առանձնահատկություններն արդի փուլում, ներկայացնել հանրային դիվանագիտության
ինստիտուտի կայացման և զարգացման առանձնահատկություններն ԱՄՆ-ում,
ԵՄ-ում, ՌԴ-ում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
6. կիմանա հանրային դիվանագիտության ծագման և զարգացման
պատմությանը, դրա նպատակներին, միջոցներին և մասնակիցների
շրջանակին,
7. կհասկանա հանրային դիվանագիտության էությունը, տեղը, դերն ու
կիրառական նշանակությունը,
8. ունակ կլինի վերլուծել հանրային դիվանագիտության նշանակությունը միջազգային ասպարեզում պետությունների վարկանիշի
ձևավորման գործում,
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9.

ներկայացնել ոչ պետական ակտորների դերը հանրային
դիվանագիտության շրջանակներում,
10. ներկայացնել համագործակցության արդի մեխանիզմները հանրային
դիվանագիտության շրջանակներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հանրային դիվանագիտության ծագման և զարգացման պատմությանը: Թեմա 2` Հանրային դիվանագիտության նպատակները, միջոցները,
մասնակիցների շրջանակը, մեթոդները: Թեմա 3` Հանրային դիվանագիտությունն որպես արդի արտաքին քաղաքականության իրականացման բաղկացուցիչ մաս: Թեմա 4` Հանրային դիվանագիտության դերն արդի աշխարհում:
Թեմա 5` Համագործակցության արդի մեխանիզմները հանրային դիվանագիտության շրջանակներում: Թեմա 6` Հանրային դիվանագիտությունն որպես
«փափուկ ուժի» կիրառման հիմնական միջոց: Թեմա 7` Հանրային
դիվանագիտությունը և միջազգային անվտանգությունը: Թեմա 8` Հանրային
դիվանագիտության ինստիտուտի կայացման և զարգացման առանձնահատկություններն ԱՄՆ-ում, ԵՄ-ում, ՌԴ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M10. Իսլամի գործոնը միջազգային հարաբերություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի սովորող ուսանողներին ծանոթացնել այն կարևորագույն դերի հետ, որ ունի իսլամական կրոնը արդի միջազգային հարաբերություններում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իսլամական աշխարհի ընդհանուր միջազգային իրադրությունը,
2. կհասկանա թե ինչպիսի դերակատարություն ունի իսլամը միջազգային
հարաբերություններում,
3. կկարողանա կողմնորոշվել միջազգային հարաբերությունների բարդ իրադրությունների մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Իսլամը որպես արտաքին քաղաքականության իրականացման
գործոն: Թեմա 2՝ Իսլամական աշխարհակարգ հասկացությունը: Թեմա 3՝ Մի-
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ջազգային հարաբերությունների իսլամական տեսությունը և իսլամական դիվանագիտությունը: Թեմա 4՝ Միջազգային իսլամական կազմակերպությունները,
նրանց գործունեությունը և ազդեցությունը մահմեդական պետությունների արտաքին քաղաքականության վրա: Թեմա 5՝ Իսլամական գործոնի օգտագործումը
արևմտյան տերությունների արտաքին քաղաքականության մեջ: Թեմա 6՝ Իսլամական արմատականությունը: Իսլամական վեկտորը միջազգային ահաբեկչության մեջ: Թեմա 7՝ Պանիսլամիզմի և նեոպանիսլամիզմի գաղափարախոսությունը և նրա օգտագործումը իսլամական երկրների արտաքին քաղաքականության
մեջ: Թեմա 8՝ Մարդու իրավունքները իսլամի մեջ: Թեմա 9՝ Իսլամը և Գլոբալիզացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Կամընտրական դասընթացներ
2. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Համաշխարհային քաղաքականություն»
1201/M23. Հռետորության հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողներին ծանոթացնելու հռետորական
արվեստին, ձևավորելու խոսքի կուլտուրա, մտքերը ճիշտ կառուցելու և արտահայտելու հմտություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հաղորդակցման և հռետորության կիրառման մասին տեղեկություններ,
2. կհասկանա ավանդական և ժամանակակից հռետորության կանոնները,
3. կկարողանա ելույթներ նախապատրաստել և արդյունավետ հաղորդակցվել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հաղորդակցում, հռետորություն և պերճախոսություն: Թեմա 2՝ Հ-
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ռետո-րության և միջանձնային հաղորդակցման հիմնահարցերը համաշխարհային փիլիսոփայական մտքի պատմության մեջ: Թեմա 3՝ Հռետորիկան որպես գիտություն և արվեստ: Թեմա 4՝ Արդյունավետ հաղորդակցման նախադրյալներն
ու կանոնները: Թեմա 5՝ Ապակառուցողական հնարներն ու սխալները հաղորդակցման ընթացքում: Թեմա 6՝ Ապակառուցողական հնարքների դիմագրավման
և սխալների հաղթահարման ուղիները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M23. Միջազգային էներգետիկ անվտանգություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջազգային
էներգետիկ անվտանգության ժամանակակից հիմնախնդիրներին: Ներկայացվում և քննարկվում են միջազգային էներգետիկ անվտանգության ապահովման
հիմնական մեխանիզմները, վերլուծվում է արդի միջազգային հարաբերություններում էներգետիկ հիմնախնդիրների գործոնը, միջազգային էներգետիկ
անվտանգության ապահովման ուղղիները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա միջազգային էներգետիկ անվտանգության
ժամանակակից հիմնախնդիրների մասին,
2.
կպատկերացնի
միջազգային
էներգետիկ
անվտանգության
ապահովման ժամանակակից մեխանիզմները,
3. կկարողանա վերլուծել միջազգային էներգետիկ անվտանգությանը
սպառնացող մարտահրավերների տեսակն ու աստիճանը,
4.
հստակ պատկերացում կունենա միջազգային էներգետիկ
անվտանգության ապահովման մեխանիզմների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Միջազգային էներգետիկ անվտանգության ուսումնասիրության
առարկան: Թեմա 2՝ Միջազգային էներգետիկ անվտանգության ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը: Թեմա 3՝ Միջազգային էներգետիկ անվտանգության ապահովման մեխանիզմները: Թեմա 4՝ Միջազգային էներգետիկ
անվտանգության ապահովման իրավական և քաղաքական հիմնախնդիրները:
Թեմա 5՝ ՌԴ էներգետիկ անվտանգության հիմնախնդիրները, ՌԴ էներգետիկ
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քաղաքականությունը Եվրոպայում, Հարավային Կովկասում, Միջին Ասիայում և
Հեռավոր Արևելքում: Թեմա 6՝ ԵՄ էներգետիկ անվտանգության ապահովման
հիմնախնդիրները: Թեմա 7՝ ԱՄՆ էներգետիկ անվտանգության ապահովման
հիմնախնդիրները: Թեմա 8՝ Հարավային Կովկասի էներգետիկ անվտանգության
խնդիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M24. Համաշխարհային քաղաքականության դերակատարները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից
համաշխարհային քաղաքականության դերակատարների տեսակները, տիպերն
ու դրանց գործառութային բնագավառները, լուսաբանել համաշխարհային
քաղաքականության դերակատարների ազդեցությունը միջազգային գործընթացների վրա, համեմատական հեռանկարում ծանոթացնել դերակատարների
փոխգործակցության առանձնահատկությունները համաշխարհային զարգացումների հարթության մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա
համաշխարհային
քաղաքականության
դերակատարների
տեսակների
և
տիպերի
հետ,
դրանց
համաշխարհային նշանակության, միջազգային գործառույթների,
համաշխարհային
թատերաբեմում
գործող
այլ
խմբերի
փոխազդեցության և փոխկախվածության յուրահատկությունների
հետ,
2. ունակ կլինի բացատրել և ներկայացնել համաշխարհային
դերակատարների
էությունը,
գործառույթները
միջազգային
հարաբերությունների
տարաբնույթ
մակարդակներում
և
սեկտորներում, վերլուծել համաշխարհային քաղաքականության
դերակատարների ազդեցությունը միջազգային գործընթացների վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արդի համաշխարհային քաղաքականության դերակատարների
միջազգային հարաբերությունների համակարգում գործունեության
առանձնահատկությունների մեկնաբանման և վերլուծության հիմնական
մեթոդները: Թեմա 2` Համաշխարհային քաղաքականության դերակա-
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տարի կարգավիճակ ձեռք բերելու տեսական և գործնական հիմնահարցերի վերլուծում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M24. Իսլամի գործոնը միջազգային հարաբերություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի սովորող ուսանողներին ծանոթացնել այն կարևորագույն դերի հետ, որ ունի իսլամական կրոնը արդի միջազգային հարաբերություններում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իսլամական աշխարհի ընդհանուր միջազգային իրադրությունը,
2. կհասկանա թե ինչպիսի դերակատարություն ունի իսլամը միջազգային
հարաբերություններում,
3. կկարողանա կողմնորոշվել միջազգային հարաբերությունների բարդ իրադրությունների մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Իսլամը որպես արտաքին քաղաքականության իրականացման
գործոն: Թեմա 2՝ Իսլամական աշխարհակարգ հասկացությունը: Թեմա 3՝ Միջազգային հարաբերությունների իսլամական տեսությունը և իսլամական դիվանագիտությունը: Թեմա 4՝ Միջազգային իսլամական կազմակերպությունները,
նրանց գործունեությունը և ազդեցությունը մահմեդական պետությունների արտաքին քաղաքականության վրա: Թեմա 5՝ Իսլամական գործոնի օգտագործումը
արևմտյան տերությունների արտաքին քաղաքականության մեջ: Թեմա 6՝ Իսլամական արմատականությունը: Իսլամական վեկտորը միջազգային ահաբեկչության մեջ: Թեմա 7՝ Պանիսլամիզմի և նեոպանիսլամիզմի գաղափարախոսությունը և նրա օգտագործումը իսլամական երկրների արտաքին քաղաքականության
մեջ: Թեմա 8՝ Մարդու իրավունքները իսլամի մեջ: Թեմա 9՝ Իսլամը և Գլոբալիզացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M25. Ժամանակակից կոնֆլիկտները և նրանց լուծման մեխանիզմները (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի ընթացքում ուսանողը կծանոթանա ժամանակակից կոնֆլիկտների ծագումնբանությանը, նրանց լուծման հնարավորություններին ու մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կիմանա հակամարտությունների վրա ազդող սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական ուժերի մասին,
5. կհասկանա հակամարտությունների փոխակերպումները մասնավոր և
ինստիտուցիոնալ մակարդակներում,
6. կկարողանա զանազանել և ըմբռնել հակամարտությունների մեջ ներգրավված տրբեր դերակատարների կողմից հակամարտությունների
տարբեր որակումներն ու ընկալումները և դրանց տարբեր կերպ արձագանքելու առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կոնֆլիկտի ընկալման էվոլյուցիան պատմության ընթացքում: Թեմա 2՝ Հակամարտությունների դասակարգումը, տարածաշրջանային գաղափարախոսական, տարախքային ու ժամանակային չափումները: Թեմա 3՝ Տարածքային ու սահմանային խնդիրներն ու իռռենդենցիզմի դրսևորումները: Թեմա 4՝ Միջէթնիկական և կրոնական հակամարտությունները: Թեմա 5՝ Հակամարտությունների վերահսկելիությունը մինչբանակցային և բանակցային փուլերում: Թեմա 6՝ «Ոչ պատերազմի ոչ խաղաղության» իրավիճակն ու հակամարտությունների զարգացման հնարավոր տարբերակները: Թեմա 7՝ Միջնորդի և միջնորդական
առաքելությունների դերը հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում: Թեմա 8՝ Հակամարտությունների կարգավորման Ազգերի լիգայի և ՄԱԿ-ի
մեխանիզմները: Թեմա 9` Խաղաղություն և խաղաղապահ առաքելությունները:
Թեմա 10` Խաղաղության հաստատման ընկալումներն ու հակամարտությունների կարգավորման Արևմտյան և արևելյան մոդելները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M25. Քաղաքական բանակցություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը ծանոթացնում է քաղաքական բանակցությունների տեսության
հիմնական սկզբունքների և կատեգորիաների հետ, ինչպես նաև օգնում է ձևավորելու բանակցային որոշակի պրակտիկ հմտություններ ու փորձ։ Դասընթացը ներառում է այնպիսի հիմնահարցերի ուսումնասիրությունը, ինչպիսիք են՝ բանակցային տեխնոլոգիաների կիրառման պատմական զարգացման, հասարակության
քաղաքական կյանքում բանակցությունների տեղի և դերի բացահայտման, նրանց
կառուցվածքի և էական բնութագրիչների ներկայացման, բանակցային սուբյեկտների շահերի և պահանջմունքների բացահայտման, նրանց կարգավիճակի, լիազորությունների և իրավասությունների ճշգրտման, իշխանական համակարգում
բանակցությունների դրսևորման, միջնորդական գործունեության առանձնահատկությունների բացահայտման հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական բանակցությունների տեսության հիմնական կատեգորիաների մասին,
2. կհասկանա բանակցային տեխնոլոգիաների կիրառման պատմական
զարգացման փուլերը,
3. կկարողանա տիրապետել բանակցային որոշակի պրակտիկ հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բանակցությունների դերը հասարակության քաղաքական կյանքում: Թեմա 2՝ Բանակցությունների կառուցվածքը: Թեմա 3՝ Բանակցությունների վարման գործընթացը: Թեմա 4` Բանակցային ռազմավարություն և մարտավարություն: Թեմա 5՝ Միջնորդական գործունեության առանձնահատկությունները բանակցային գործընթացում: Թեմա 6՝ Բանակցային որոշումների ընդունման մեխանիզմը: Թեմա 7՝ Բանակցային մշակույթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M24. Անվտանգություն մարտահրվերները 21-րդ դարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջազգային
անվտանգությանը սպառնացող մարտահրավերներին XXI դարում: Վերլուծվում
են միջազգային անվտանգության «ավանդական մարտահրավերները», դրանց
կերպափոխումները և «նոր մարտահրավերները»:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա միջազգային անվտանգության մարտահրավեր
երևույթի մասին,
2. կըմբռնի միջազգային անվտանգության` XXI դարին բնորոշ հիմնական
մարտահրավերների էությունը,
3. կկարողանա
վերլուծել
միջազգային
անվտանգության
մարտահրավերների կերպափոխումները և էությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային անվտանգություն և միջազգային անվտանգության
սպառնալիք հասկացությունները, միջազգային անվտանգություն հասկացության
զարգացման փուլերը: Թեմա 2` Պատերազմները և միջազգային անվտանգությունը: Թեմա 3` Գլոբալ անվտանգության համակարգի ձևավորումը XX
դարում: Թեմա 4` Միջազգային անվտանգությունը և ուժերի հավասարակշռության գաղափարը, միջազգային անվտանգության սպառնալիքները «Սառը
պատերազմի» շրջանում: Թեմա 5` Միջուկային զենքը և միջազգային անվտանգությունը: Թեմա 6` Միջազգային իրադրությունը և անվտանգության
մարտահրավերները XXI դարի սկզբին: Թեմա 7` Ահաբեկչությունը որպես
միջազգային անվտանգության XXI դարի մարտահրավեր: Թեմա 8`
Գլոբալիզացիայի մարտահրավերները միջազգային անվտանգությանը XXI
դարում: Թեմա 9` Ուժով սպառնալիք և ուժ կիրառելը որպես միջազգային
անվտանգության XXI դարի մարտահրավեր: Թեմա 10` Համաշխարհային
տնտեսական ճգնաժամերը և միջազգային անվտանգությունը: Թեմա 11`
Միջազգային անվտանգության «խաղաղ մարտահրավեր» հասկացությունը:
Թեմա 12` Տեղեկատվական անվտանգության խնդիրները և միջազգային
անվտանգությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M26. Համաշխարհային քաղաքականության սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել միջազգային
հարաբերությունների եւ համաշխարհային քաղաքականության սոցիոլոգիան:
Միջազգային եւ միջպետական հարաբերությունները դիտարկվում են
սոցիոլոգիական կատեգորիաների եւ օրենքների պրիզմայով. ուշադրություն է
դարձվում համաշխարհային հասարակական կարգի սոցիալ-քաղաքական
կառուցվածքի վրա, միջպետական հարաբերությունները վերլուծվում են
առաջատար սոցիալական խմբերի փոխազդեցության տեսանկունից և նրանց
ազդեցությունը միջազգային իրավունքի և սոցիալական կանոնների վրա:
Լուսաբանվում է Հայաստանի Հանրապետության դերը համաշխարհային
քաղաքականության
մեջ՝հաշվի
առնելով
նրա
սոցիալ-քաղաքական
կառուցվածքը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են՝ միջազգային
հարաբերությունների
սոցիոլոգիայի
սահմանումը,
համաշխարհային
քաղաքականության
տարբեր
մեկնաբանությունների
եւ
տեսական
չափանիշներով
հիմնավորված
վելուծությունների,միջազգային
հարաբերությունների
սոցիոլոգիայի
հիմնական
ժամանակակից
տեսությունների և պարադիգմերի:
2. ունակ կլինի կիրառել սոցիոլոգիական մեթոդները միջազգային
համակարգի վերլուծության եւ կանխատեսման համար, կընդլայնի
գիտելիքների բազան, ճիշտ կգնահատի Հայաստանի տեղն ու դերը
ժամանակակից գլոբալ համակարգում:
3.
կկարողանա տարբերակել
սոցիոլոգիական
դպրոցները
եւ
ուղղությունները միջազգային հարաբերություններիգիտական ընկալման մեջ,
կտարբերիսոցիալական դերակատարների և սուբյեկտների թաքցված
շահերը.
4.
ձեռք կբերի հմտություններ՝ աշխատելու գիտական գրականության հետ,
վերլուծելմիջազգային հարաբերությունների տեսական փորձը, կկարողանա
քննադատաբար
մտածել,
գնահատականներ
տալ,
առաջ
քաշել
վարկածներ,միջազգային իրավիճակի կանխատեսումները բացահայտել: Նա
պետք է հասնի նրան, որիր ձեռք բերած գիտելիքների փորձի միջոցով
բացահայտի նորարարություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Միջազգային հարաբերությունները որպես մի շարք
հասարակական
փոխհարաբերությունների
տեսակ:
Միջազգային
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հարաբերությունների սոցիոլոգիայի օբյեկտի և սուբյեկտի սահմանումը:Թեմա 2՝
Հիմնական հասկացությունները եւ վերլուծական տարրերը: Թեմա 3՝
Միջազգային հանրության սոցիալական կառուցվածքը:Թեմա 4՝ Միջազգային
ինտեգրման եւ գլոբալացման սոցիոլոգիական հարթություններ:Թեմա 5՝
Հակամարտություններն ու պատերազմները, սանձազերծումը եւ հաշտեցումը
որպես սոցիալական գործընթացներ:Թեմա 6՝ Միջազգային ոչպետական
կազմակերպություններ, ֆորումներ, մասնավոր բանակներ, ահաբեկչական
խմբեր:Թեմա 7՝ Սոցիալական տեխնոլոգիաները, գլոբալ ռազմավարությունները,
փոփոխման ալգորիթմները միջազգային հարաբերություններում: Թեմա 8՝
Հայաստանը ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների համակարգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1201/M27. ՀՀ միջազգային հարաբերությունների և արտաքին քաղաքականության ժամանակակից խնդիրները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասնթացի նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ արտաքին քաղաքականության
հիմնական խնդիրները. ՀՀ ինքնիշխանության պահպանման, երկրի անվտանգության ապահովումը, տնտեսական զարգացման, ժողովրդավարական բարեփոխումների համար բարենպաստ արտաքին պայմանների ձևավորումը: Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և արդարացի կարգավորումը, ՀայաստանՍփյուռք փոխհարաբերությունների հետագա զարգացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թե ինչ խնդիրներ են ծառացած մեր երկրի արտաքին քաղաքականության առաջ, որոնք են գերակա ուղղությունները,
2. կհասկանա ցեղասպանության ճանաչման, Ղարաբաղյան հիմնահարցի
արդարացի կարգավորման անհրաժեշտությունը ՀՀ անվտանգության
ապահովման հարցում,
3. կկարողանա տարբերակել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հետ փոխլրացման
քաղաքականությունը ՀՀ առաջ ծառացած մյուս գերակա ուղղություններից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Երկրի անվտանգության և տնտեսական զարգացման գերխնդիրը և
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արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 2՝ Ղարաբաղյան հիմնահարցի արդարացի կարգավորման գերխնդիրը ՀՀ արտաքին քաղաքականության հոլովույթում: Թեմա 3՝ Ցեղասպանության ճանաչման գերխնդիրը և ՀՀ անվտանգության
ապահովման հարցը: Թեմա 4՝ Փոխլրացման քաղաքականությունը Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև ու դրա արդյունքները: Թեմա 5՝ Եվրաինտեգրման քաղաքականությունը և ՆԱՏՈ-ի հետ համագործակցությունը: Թեմա 6՝ Թուրքիայի հետ
հարաբերությունների կարգավորման խնդիրը, ֆուտբոլային դիվանագիտությունը: Թեմա 7՝ ՀՀ տարածաշրջանային քաղաքականությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M27. Տնտեսական դիվանագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի ընթացքում ուսանողը կծանոթանա տնտեսական դիվանագիտության առանձնահատկություններին, կիրառման հնարավորություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թե ինչ է տնտեսական դիվանագիտությունը, նրա առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա տնտեսական դիվանագիտության անհրաժեշտությունը և գործունեությունը ժամանակակից աշխարհում,
3. կկարողանա զանազանել տնտեսական դիվանագիտությունը մյուս դիվանագիտական գործունեությունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տնտեսական դիվանագիտություն հասկացությունը: Թեմա 2՝ Տնտեսական դիվանագիտության նպատակները և կիրառման առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Տնտեսական դիվանագիտության դերն ու նշանակությունը պետությունների տնտեսական մրցակցությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Ազգային անվտանգություն»
1204/M21. ՀՀ ընթացիկ քաղաքական գործընթացների վերլուծություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում ուսումնասիրվում են ՀՀ ներքաղաքական գործընթացները կապված ՀՀ նախագահի, ՀՀ ազգային ժողովի ու կառավարության գործունեության հետ: Առանձնակի տեղ է հատկացվում արտաքին քաղաքական իրադարձությունների վերլուծությանը: Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին տալ քաղաքական վերլուծության կարողություններ ու հմտություններ
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական իրավիճակների
վերլուծության գիտական մեթոդների մասին,
2. կհասկանա ներքաղաքական իրավիճակների վերլուծության դերը քաղաքական գործընթացում,
3. կկարողանա զբաղվել ՀՀ ընթացիկ քաղաքական գործընթացների վերլուծությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական վերլուծության կանոնները Հայաստանում: Թեմա 2՝
Տեղեկատվության ձեռք բերման, տվյալների բազայի ստեղծման ու ստուգման
գործընթացը: Թեմա 3՝ ՀՀ նախագահի գործունեության վերլուծություն: Թեմա 4՝
ՀՀ Ազգային ժողովի ընթացիկ նստաշրջաններում քննարկված հարցերի և ընդունած որոշումների վերլուծություն և մեկնաբանում: Թեմա 5 ՝ ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացուցչություն ունեցող քաղաքական կուսակցությունների գործունեության վերլուծություն: Թեմա 6` ՀՀ Վարչապետին կառավարության ընթացիկ գործունեության
վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M21. Քաղաքական ընդդիմություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքական ընդդիմության հասկացության և բովանդակության հետ: Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն կունենան խորապես ծանոթանալ և
ուսումնասիրել քաղաքական ընդդիմությունը` որպես քաղաքական ինստիտուտ, ինչպես նաև ծանոթանալ քաղաքական ընդդիմության տարատեսակներին, առանձնահատկություններին, հետազոտության հարացույցներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կհասկանա քաղաքական ընդդիմության` որպես իշխանության այլընտրանքային ուժի կարևորությունը և նրա` որպես քաղաքական և գաղափարախոսական պլյուրալիզմի սուբյեկտի անհրաժեշտությունը,
5. կկարողանա վերլուծել իշխանության և ընդդիմության փոխհարաբերակցությունը, ինչպես նաև քաղաքագիտության շրջանակներում կատարել
որոշ կանխատեսումներ հնարավոր զարգացնումների վերաբերյալ,
6. կկարողանա ինքնուրույն ուսումնասիրել և հետազոտել քաղաքական
ընդդիմությունը որպես քաղաքական գործընթացների կարևոր դերակատար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դասընթացի ընդհանուր նկարագրություն: «Օպոզիտոլոգիան»
որպես քաղաքագիտական հետազոտության նոր ուղղություն: Թեմա 2՝ Քաղաքական ընդդիմության պատմական ձևավորման փուլերը: Քաղաքական ընդդիմության տեղը և դերը հասարակությունում:Թեմա 3՝ Քաղաքական ընդդիմության հետազոտության հարացույցները: Քաղաքական ընդդիմության տարատեսակները: Թեմա 4՝ Քաղաքական ընդդիմության դրսևորման ձևերը և առանձնահատկությունները քաղաքական գործընթացներում: Թեմա 5՝ Քաղաքական ընդդիմությունը քաղաքական մասնակցության համատեքստում: Թեմա 6՝ Իշխանության և ընդդիմության փոխգործակցության վերլուծության մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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1202/M22. Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության
համեմատական վերլուծություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում տարբեր
երկրներում և միջազգային մակարդակով տարվող հակակոռուպցիոն քաղաքականության դրսևորումներին` համեմատելով Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս տարվող հակակոռուպցիոն քաղաքականության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կպատկերացնի հակակոռուպցիոն քաղաքականության գլոբալ բնույթը,
նրա կործանարար ազդեցությունը մեր պետության և հասարակության
վրա,
2. հաշվի առնելով համաշխարհային փորձը` կկարողանա գնահատել հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և ներդրման կարևորությունը,
3. կկարողանա գնահատել կոռուպցիայի քայքայիչ դերը համաշախարհային քաղաքական գործընթացների և տնտեսության վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2՝ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության դրսևորումները
Հայաստանի Հանրապետությունում: Թեմա 3՝ Հակակոռուպցիոն միջազգային
իրավական ակտերը: Թեմա 4՝ Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում և ԱՊՀ այլ երկրներում: Թեմա 5՝ ԱՄՆ-ում տարվող
հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը: Թեմա 6՝ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատագիտական (կոմպառակտիվիստիկական) ընդհանուր
վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1201/M22. Հանրային դիվանագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հանրային
դիվանագիտության ծագման և զարգացման պատմությունը, ծանոթացնել դրա
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նպատակներին, միջոցներին և մասնակիցների շրջանակին, լուսաբանել
հանրային դիվանագիտության շրջանակներում պետությունների և տարբեր
տիպի ոչ պետական ակտորների համագործակցության առանձնահատկություններն արդի փուլում, ներկայացնել հանրային դիվանագիտության
ինստիտուտի կայացման և զարգացման առանձնահատկություններն ԱՄՆ-ում,
ԵՄ-ում, ՌԴ-ում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հանրային դիվանագիտության ծագման և զարգացման
պատմությանը, դրա նպատակներին, միջոցներին և մասնակիցների
շրջանակին,
2. կհասկանա հանրային դիվանագիտության էությունը, տեղը, դերն ու
կիրառական նշանակությունը,
3. ունակ կլինի վերլուծել հանրային դիվանագիտության նշանակությունը միջազգային ասպարեզում պետությունների վարկանիշի
ձևավորման գործում,
4. ներկայացնել ոչ պետական ակտորների դերը հանրային
դիվանագիտության շրջանակներում,
5. ներկայացնել համագործակցության արդի մեխանիզմները հանրային
դիվանագիտության շրջանակներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հանրային դիվանագիտության ծագման և զարգացման պատմությանը: Թեմա 2` Հանրային դիվանագիտության նպատակները, միջոցները,
մասնակիցների շրջանակը, մեթոդները: Թեմա 3` Հանրային դիվանագիտությունն որպես արդի արտաքին քաղաքականության իրականացման բաղկացուցիչ մաս: Թեմա 4` Հանրային դիվանագիտության դերն արդի աշխարհում:
Թեմա 5` Համագործակցության արդի մեխանիզմները հանրային դիվանագիտության շրջանակներում: Թեմա 6` Հանրային դիվանագիտությունն որպես
«փափուկ ուժի» կիրառման հիմնական միջոց: Թեմա 7` Հանրային
դիվանագիտությունը և միջազգային անվտանգությունը: Թեմա 8` Հանրային
դիվանագիտության ինստիտուտի կայացման և զարգացման առանձնահատկություններն ԱՄՆ-ում, ԵՄ-ում, ՌԴ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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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1202/M23. Արմատականությունը և ժամանակակից հասարակական - քաղաքական միտքը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում ժամանակակից ֆունդամենտալիզմի մասին, որը հանդես է գալիս որպես յուրահատուկ մտածողության ձև և քաղաքական գործունեության նախադրյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գնահատել համաշխարհային զարգացումների անդրադարձը ֆունդամենտալիստական քաղաքական մտքում,
2. կհասկանա աշխարհում ծավալվող արմատականության գաղափարական հիմքերի բովանդակությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆունդամենտալիզմի էությունը և դրա ուսումնասիրման մեթոդական հիմքերը: Թեմա 2` Ֆունդամենտալիզմի դրսևորումները ԱՄՆ հասարակական-քաղաքական ուսմունքներում: Թեմա 3` Ֆունդամենտալիզմը հրեական հասարակական-քաղաքական ուսմունքներում: Թեմա 4` Իլամական ֆունդամենտալիզմ: Թեմա 5` Ֆունդամենտալիզմը կաթոլիկ հասարակական-քաղաքական
ուսմունքներում: Թեմա 6` Կրոնը և ազգայնականությունը Հնդկաստանում: Թեմա 7` Ժամանակակից Ռուսաստանի քաղաքական ուսմունքներում դրսևորվող
ֆունդամենտալիզմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M23. Քաղաքական հաղորդակցության հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքականության ոլորտում կոմունիկացիոն գործընթացների և առանձնահատկությունների,
քաղաքական կոմունիկացիայի կառուցվածքի, զանգվածային քաղաքական կոմունիկացիայի տարաբնույթ խնդիրների հետ: Ներկայացնել ներկայիս զարգացման միտումներով պայմանավորված արդյունավետ քաղաքական կոմունիկացիայի ձևավորման տարատեսակ մեխանիզմների յուրացման կարևորությունը:
Քննարկել և բացատրել, որ կոմունիկացիան դարձել է քաղաքականության ամբողջական համակարգի ձևավորման կարևորագույն բաղադրամաս` ստանալով
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գոյաբանական (օնտոլոգիական) կարգավիճակ: Քաղաքական-կոմունիկացիոն
խնդիրների բնութագրումները ներկայացնել որպես քաղաքականության վերաբերյալ տարբեր գիտությունները միավորող յուրատեսակ օղակներ: Քննարկել և ներկայացնել, որ «քաղաքականություն-կոմունիկացիա-սոցիում-մշակույթ» առանցքի ուսումնասիրումը թելադրում է քաղաքականության աշխարհի նկատմամբ հատուկ հետազոտական մոտեցում, ստեղծելով գիտական որոնումների
յուրահատուկ պարադիգմա, որն այսօր կարիք ունի տեսական և կիրառական իմաստավորման
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական կոմունիկացիայի հիմնական հասկացությունների, կայացման ու զարգացման պատմության, տեսական մոտեցումների և
հիմնախնդիրների, գիտական դրույթների, ինչպես նաև քաղաքական երևույթների, ինչպես նաև քաղաքական երևույթների, օբյեկտների տեսական մոդելավորման հիմնական մեթոդների հետ,
2. կհասկանա համապատասխան գիիտելիքներ քաղաքական կոմունիկացիայի հայեցակարգային վերլուծությունների մասին,
3. կկարողանա բացատրել և ներկայացնել քաղաքական կոմունիկացիայի
դասակարգմանն առնչվող տարբեր հարցեր, քաղաքական-կոմունիկացիոն գործողությունում սուբյեկտ-օբյեկտ կապերի ձևավորման հիմնախնդիրները, խաղը և կեղծ խաղը որպես քաղաքական կոմունիկացիայի
մեխանիզմների և այլն,
4. կձևավորի ստեղծագործական մտածողություն և քաղաքական իրականությունը վերլուծելու հմտությունների կարողություն, սոցիալ քաղաքական գործունեության հիմքերի կառուցվածքային (կոնստրուկտիվ) ըմբռնում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական կոմունիկացիայի պատմական և տեսական մեթոդաբանական հիմքերը: Թեմա 2՝ Ժամանակակից քաղաքական կոմունիկացիայի էությունը և սոցիո-մշակութային առանձնահատկությունները : Թեմա 3՝ Քաղաքական կոմունիկացիայի կառուցվածքը: Թեմա 4՝ Տարածությունը և ժամանակը քաղաքական կոմունիկացիայում (նրանց փոխազդեցության հիմնախնդիրները): Թեմա 5՝ Քաղաքական-կոմունիկացիոն գործողությունում սուբյեկտ-օբյեկտ կապերի ձևավորման հիմնախնդիրները: Թեմա 6՝ Զանգվածային
քաղաքական կոմունիկացիայի էությունը և առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/ M24. Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները ազգային անվտանգության
համատեքստում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ՀայրենիքՍփյուռք հարաբերություններին առչվող արդի առանցքային տեսական հայեցակարգերը, այդ հարաբերությունների կարգավորման առկա մոտեցումները ու միտումներն և առանձին դեպքերի համեմատությունը։ Նշված թեմաները ներկայացվելու են ազգային անվտանգության համատեքստում և հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին և դրանց քաղաքագիտական վերլուծությանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա սահմանել Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների կարգավորման հիմնական մոտեցումները և ուղղությունները, վերլուծել
դրանց ազդեցությունը ազգային անտվանգության ապահովման տեսանկյունից,
2. կկարողանա առանձնացնել ազգային անվտանգության այն հիմնական և
երկրորդական բաղադրիչները, որոնք պայմանավորված են ՀայրենիքՍփյուռք հարաբերություններով (Հայաստանի օրինակով),
3. կկարողանա վերլուծել և գնահատել միջնաժամկետ և երկարաժամկետ
հատվածում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանն հիմնական սպառնալիքները և արդի հայկական Սփյուռքի ազդեցությունը դրանց վրա։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սփյուռքի և հարակից այլ հասկացությունների սահմանումը։
Թեմա 2՝ Սփյուռքի տիպաբանության հիմնական մոտեցումները։ Թեմա 3՝ Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների կարգավորման հիմնական տեսական հայեցակարգերը։ Թեմա 4՝ Միգրացիա, դիասպորիզացիա, ուծացում, վերադարձ։
«Վանող» և «ձգող» գործոնների սահմանում։ Թեմա 5՝ Ազգային անվտանգության
տնտեսական, դեմոգրաֆիական և քաղաքական բաղադրիչները և Սփյուռքի ազդեցությունը դրանց վրա։ Թեմա 6՝ Հայրենիքի և հյուրընկալող երկրի քաղաքականության վրա Սփյուռքի ազդեցության հիմնական մոդելները։ Թեմա 7՝ Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների էվոլյուցիան և գլոբալիզացիայի ազդեցությունը։ Թեմա 8՝ Արդի հայկական սփյուռք. Քաղաքական բնութագիրը։ Թեմա 9՝
Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների արդի փուլը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
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միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` առավելագույնը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1202/M24. Պետաիրավական մարմինների գործառույթները ազգային անվտանգության ոլորտում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել պետաիրավական մարմինների կառուցվածքի և գործունեության մասին պատկերացումները, անհատական ազատության ապահովման համար անհրաժեշտ պայմանների իմացությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պետաիրավապահ մարմինների գործառնության խնդիրները և
հասարակության ներսում կարգ ու կանոնի հաստատման առավել արդյունավետ ուղիների բովանդակությունը,
2.
կկարողանա օգտագործել լրատվական հստակ աղբյուրների նյութերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պետաիրավապահ մարմինների մասին ՀՀ օրենքները: Թեմա 2`
Պետաիրավապահ ոլորտի գործառնության ժողովրդավարական սկզբունքները:
Թեմա 3` ՀՀ դատական համակարգը: Թեմա 4` Վերաքննիչ դատարան: Թեմա 5`
Վճռաբեկ դատարան: Թեմա 6` Սահմանադրական դատարան: Թեմա 7` ՀՀ դատախազության մարմինները: Թեմա 8` Արդարադատության նախարարություն:
Թեմա 9` Փաստաբանական մարմիններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M25. Քաղաքական բանակցություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացը ծանոթացնում է քաղաքական բանակցությունների տեսության հիմնական սկզբունքների և կատեգորիաների հետ, ինչպես նաև օգնում է
ձևավորելու բանակցային որոշակի պրակտիկ հմտություններ ու փորձ։ Դասընթացը ներառում է այնպիսի հիմնահարցերի ուսումնասիրությունը, ինչպիսիք են՝
բանակցային տեխնոլոգիաների կիրառման պատմական զարգացման, հասարակության քաղաքական կյանքում բանակցությունների տեղի և դերի բացահայտման, նրանց կառուցվածքի և էական բնութագրիչների ներկայացման, բանակցային սուբյեկտների շահերի և պահանջմունքների բացահայտման, նրանց կարգավիճակի, լիազորությունների և իրավասությունների ճշգրտման, իշխանական
համակարգում բանակցությունների դրսևորման, միջնորդական գործունեության
առանձնահատկությունների բացահայտման հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական բանակցությունների տեսության հիմնական կատեգորիաների մասին,
2. կհասկանա բանակցային տեխնոլոգիաների կիրառման պատմական
զարգացման փուլերը,
3. կկարողանա տիրապետել բանակցային որոշակի պրակտիկ հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բանակցությունների դերը հասարակության քաղաքական
կյանքում: Թեմա 2՝ Բանակցությունների կառուցվածքը: Թեմա 3՝ Բանակցությունների վարման գործընթացը: Թեմա 4` Բանակցային ռազմավարություն և մարտավարություն: Թեմա 5՝ Միջնորդական գործունեության առանձնահատկությունները բանակցային գործընթացում: Թեմա 6՝ Բանակցային որոշումների
ընդունման մեխանիզմը: Թեմա 7՝ Բանակցային մշակույթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M25. Ազգ և ազգային գաղափարախոսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
«Ազգայնականություն և ազգային գաղափարախոսություն» դասախոսության ընթացքում պարզաբանվում են ազգայնականության ընկալման և սահմանման հիմնւսխնդիրները ժամանակակից քաղաքագիտական ձեռքբերումների մակարդակով (է. Սմիթ, Է. Գելներ, Բ.Անդրեասյան և այլն): Քննարկվում են ազգայ-
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նականության տեսակները, Էթնիկ ինքնության, ազգամիջյան հակամարտությունների, ազգային ընտրախավի, ազգային ավանդույթների, ազգայնականության գործառույթների, հայոց ազգային գաղափարախոսության, ազգային փոքրամասնությունների տիպաբանության, սփյուռք-հայրենիք առնչությունների հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա «ազգայնականություն» հասկացության սահմանման մասին,
2. կհասկանա ի՞նչ է ազգը և ազգայնականությունը,
3. կկարողանա ինքնուրույն մեկնաբանել ու վերլուծել ազգայնականության դրսևորումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Ազգայնականության ընկալումը և սահմանումը: Թեմա 2՝ Ազգայնականության տիպերը: Թեմա 3` Ազգայնականությունը և ազգամիջյան հակամարտությունները: Թեմա 4` Էթնիկ ինքնության տիպաբանությունը: Թեմա 5՝
Ազգայնականությունը և ազգային ընտրախավը: Թեմա 6՝ Ազգային առաքելություն և ազգային խառնվածք: Թեմա 7՝ Ազգայնականության դրսևորման կապերը
և գործառույթները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M26.Ռազմա-քաղաքական անվտանգություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հիմնավորել պաշտոնական հայացքներն ու
դրույթները, որոնք կարգավորում են ռազմական շինարարությունը Հայաստանում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի ՀՀ ռազմական դոկտրինայի մասին,
2. կծանոթանա Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր ռազմական սպառնալիքների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ՀՀ ռազմական դոկտրինան: Թեմա 2` ՀՀ սոցիալ-քաղաքական
փոխակերպումները և դրանց հետևանքները ռազմական ոլորտում: Թեմա 3` Հարավկովկասյան տարածաշրջանի երկրների ռազմական դոկտրինաները: Թեմա
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4` Թուրքիայի և Պարսկաստանի արտաքին քաղաքական ռազմավարությունը:
Թեմա 5` ՀՀ համագործակցությունը ռազմա-քաղաքական միավորումների հետ:
Թեմա 6` Ռազմական դոկտրինայի իրավական հիմքերը: Թեմա 7` Ժամանակակից պատերազմների և ռազմական կոնֆլիկտների բովանդակության համակարգային վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M26.Համակեցություն և կոնֆլիկտ. Օսմանյան կայսրությունը XIX-XX
դարերում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննել էթնոսի, կրոնի, լեզվի և մշակույթի
տեսանկյունից
խայտաբղետ
պատկեր
ներկայացնող
Օսմանյան
կայսրության
ժողովուրդների
համակեցության
և
կոնֆլիկտների
առանձնահատկությունները` կենտրոնանալով հատկապես XIX-XX դդ. վրա:
Մարոնիտ-դրուզական,
հայ-քրդական
բախումների,
հունականբուլղարական
եկեղեցիների
տարաձայնությունների
օրինակով
ոսանողներին ցույց տալ, թե ինչպես է օսմանյան պետությունը փորձում
կառավարել այդ բազմազանությունը: Դասընթացը նպատակ ունի քննել, թե
ինչպես միաէթնիկ պետության մոդելը խախտեց քանի դար շարունակ
խաղաղ
իրար
հետ
բնակվող
էթնո-կրոնական
համայնքների
հավասարակշռությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
3. կհասկանա
Օսմանյան
կայսրությունում
պետությունկրոնադավանական համայնքներ հարաբերությունների կարգավորման
մեխանիզմներն ու մուսուլման և ոչ մուսուլման համայնքների
հարաբերությունների առանձնահատկությունները,
4. կհասկանա միաէթնիկ պետություն ստեղծելու նախադրյալներն ու
հետևանքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Դասընթացի
ներածություն`
մեթոդաբանություն,
արդիականություն, գրականության համառոտ տեսություն: Թեմա 2` Էթնոկրոնական կոնֆլիկտի տեսություն Թեմա 3`Օսմանյան կայսրության էթնոկրոնական քաղաքականությունը. Միլլեթների համակարգը որպես բազմազգ և
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բազմակրոն հասարակության կառավարման մոդել: Թեմա 4` Լոկալ էթնոկրոնական համակարտություններն Օսմանյան կայսրությունում: Թեմա 5`
բազմազգ և բազմակրոն պետությունից միաէթնիկ պետության անցնելու
նախադրյալներն ու հետևանքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Քաղաքական տեխնոլոգիաներ և մարքեթինգ»
1202/M20. Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության
համեմատական վերլուծություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում տարբեր
երկրներում և միջազգային մակարդակով տարվող հակակոռուպցիոն քաղաքականության դրսևորումներին` համեմատելով Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս տարվող հակակոռուպցիոն քաղաքականության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կպատկերացնի հակակոռուպցիոն քաղաքականության գլոբալ բնույթը,
նրա կործանարար ազդեցությունը մեր պետության և հասարակության
վրա,
2. հաշվի առնելով համաշխարհային փորձը` կկարողանա գնահատել հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և ներդրման կարևորությունը,
3. կկարողանա գնահատել կոռուպցիայի քայքայիչ դերը համաշախարհային քաղաքական գործընթացների և տնտեսության վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2՝ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության դրսևորումները
Հայաստանի Հանրապետությունում: Թեմա 3՝ Հակակոռուպցիոն միջազգային
իրավական ակտերը: Թեմա 4՝ Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում և ԱՊՀ այլ երկրներում: Թեմա 5՝ ԱՄՆ-ում տարվող հա-
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կակոռուպցիոն քաղաքականությունը: Թեմա 6՝ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատագիտական (կոմպառակտիվիստիկական) ընդհանուր վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M20. Բանակցային տեխնոլոգիաներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը ծանոթացնում է քաղաքական բանակցությունների տեսության հիմնական սկզբունքների և կատեգորիաների հետ, ինչպես նաև օգնում է
ձևավորելու բանակցային որոշակի պրակտիկ հմտություններ ու փորձ։ Դասընթացը ներառում է այնպիսի հիմնահարցերի ուսումնասիրությունը, ինչպիսիք են՝
բանակցային տեխնոլոգիաների կիրառման պատմական զարգացման, հասարակության քաղաքական կյանքում բանակցությունների տեղի և դերի բացահայտման, նրանց կառուցվածքի և էական բնութագրիչների ներկայացման, բանակցային սուբյեկտների շահերի և պահանջմունքների բացահայտման, նրանց կարգավիճակի, լիազորությունների և իրավասությունների ճշգրտման, իշխանական
համակարգում բանակցությունների դրսևորման, միջնորդական գործունեության
առանձնահատկությունների բացահայտման հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա քաղաքական բանակցությունների տեսության հիմնական կատեգորիաների մասին,
2.կհասկանա բանակցային տեխնոլոգիաների կիրառման պատմական զարգացման փուլերը,
3.կկարողանա տիրապետել բանակցային որոշակի պրակտիկ հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բանակցությունների դերը հասարակության քաղաքական
կյանքում: Թեմա 2՝ Բանակցությունների կառուցվածքը: Թեմա 3՝ Բանակցությունների վարման գործընթացը: Թեմա 4` Բանակցային ռազմավարություն և մարտավարություն: Թեմա 5՝ Միջնորդական գործունեության առանձնահատկությունները բանակցային գործընթացում: Թեմա 6՝ Բանակցային որոշումների
ընդունման մեխանիզմը: Թեմա 7՝ Բանակցային մշակույթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M21. Քաղաքական խորհրդատվություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին ծանոթացնել քաղաքական
խորհրդատվության մոդելներին ու տեսակներին: Առանձնակի կիրառական գիտելիքներ են տրվում քաղաքական իրադրության ախտորոշման, հոգեբանական
օգնության, քաղաքական խորհրդատվության հնարքների ու մեթոդների մասին:
Ներկայացվում է նաև քաղաքական խորհրդատվությունը հանրային կապերի ու
տեղեկատվական հաղորդակցման գործընթացների համակարգում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թե ինչ գործառույթներ է իրականացնում քաղաքական խորհրդատվությունը,
2. կհասկանա նախընտրական արշավանքների ժամանակ քաղաքական
խորհրդատվության նշանակությունն ու դերը,
3. կկարողանա համապատասխան խորհրդատվական ծառայություններ
մատուցել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական խորհրդատվության կայացումն ու զարգացումը: Քաղաքական խորհրդատվության կայացումն ու զարգացումը: Թեմա 2՝ Քաղաքական խորհրդատվության մոդելները և տեսակները: Թեմա 3՝ Քաղաքական իրադրության և լարվածության իրավիճակի ախտորոշումը: Թեմա 4՝ Հոգեբանական
օգնություն պատվիրատուին քաղաքական խորհրդատվության ընթացքում: Թեմա 5՝ Քաղաքական հաղորդակցման ընթացքում համոզող հոգեբանական ներազդեցության հնարքներն ու մեթոդները: Թեմա 6՝ Էլեկտորալ վարքի մոնիթորինգի անցկացման մեթոդաբանությունը: Թեմա 7՝ Քաղաքական գովազդի
խորհրդատվական ծառայություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M21. Քաղաքական հաղորդակցության արդի հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքականության ոլորտում կոմունիկացիոն գործընթացների և առանձնահատկությունների,
քաղաքական կոմունիկացիայի կառուցվածքի, զանգվածային քաղաքական կոմունիկացիայի տարաբնույթ խնդիրների հետ: Ներկայացնել ներկայիս զարգացման միտումներով պայմանավորված արդյունավետ քաղաքական կոմունիկացիայի ձևավորման տարատեսակ մեխանիզմների յուրացման կարևորությունը:
Քննարկել և բացատրել, որ կոմունիկացիան դարձել է քաղաքականության ամբողջական համակարգի ձևավորման կարևորագույն բաղադրամաս` ստանալով
գոյաբանական (օնտոլոգիական) կարգավիճակ: Քաղաքական-կոմունիկացիոն
խնդիրների բնութագրումները ներկայացնել որպես քաղաքականության վերաբերյալ տարբեր գիտությունները միավորող յուրատեսակ օղակներ: Քննարկել և ներկայացնել, որ «քաղաքականություն-կոմունիկացիա-սոցիում-մշակույթ» առանցքի ուսումնասիրումը թելադրում է քաղաքականության աշխարհի նկատմամբ հատուկ հետազոտական մոտեցում, ստեղծելով գիտական որոնումների
յուրահատուկ պարադիգմա, որն այսօր կարիք ունի տեսական և կիրառական իմաստավորման
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
5. կիմանա քաղաքական կոմունիկացիայի հիմնական հասկացությունների, կայացման ու զարգացման պատմության, տեսական մոտեցումների և
հիմնախնդիրների, գիտական դրույթների, ինչպես նաև քաղաքական երևույթների, ինչպես նաև քաղաքական երևույթների, օբյեկտների տեսական մոդելավորման հիմնական մեթոդների հետ,
6. կհասկանա համապատասխան գիիտելիքներ քաղաքական կոմունիկացիայի հայեցակարգային վերլուծությունների մասին,
7. կկարողանա բացատրել և ներկայացնել քաղաքական կոմունիկացիայի
դասակարգմանն առնչվող տարբեր հարցեր, քաղաքական-կոմունիկացիոն գործողությունում սուբյեկտ-օբյեկտ կապերի ձևավորման հիմնախնդիրները, խաղը և կեղծ խաղը որպես քաղաքական կոմունիկացիայի
մեխանիզմների և այլն,
8. կձևավորի ստեղծագործական մտածողություն և քաղաքական իրականությունը վերլուծելու հմտությունների կարողություն, սոցիալ քաղաքական գործունեության հիմքերի կառուցվածքային (կոնստրուկտիվ) ըմբռնում:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Քաղաքական կոմունիկացիայի պատմական և տեսական մեթոդաբանական հիմքերը: Թեմա 2՝ Ժամանակակից քաղաքական կոմունիկացիայի
էությունը և սոցիո-մշակութային առանձնահատկությունները : Թեմա 3՝ Քաղաքական կոմունիկացիայի կառուցվածքը: Թեմա 4՝ Տարածությունը և ժամանակը
քաղաքական կոմունիկացիայում (նրանց փոխազդեցության հիմնախնդիրները):
Թեմա 5՝ Քաղաքական-կոմունիկացիոն գործողությունում սուբյեկտ-օբյեկտ կապերի ձևավորման հիմնախնդիրները: Թեմա 6՝ Զանգվածային քաղաքական կոմունիկացիայի էությունը և առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M22.Կանանց քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը ներառում է գենդերի հիմնահարցին նվիրված հայեցակարգերի
լուսաբանմանը ժամանակակից քաղաքական տեսության մեջ: Մագիստրանտներին հնարավորություն է տրվում տիրապետել կանանց քաղաքական մասնակցության հիմնահարցերին: Քննարկվում է գենդեր հասկացությունը հասարակական - քաղաքական դիսկուրսի ու սոցիալ-քաղաքական մտքի պատմության մեջ:
Դասընթացը նպատակ ունի կիրառական հմտություններ հաղորդել մագիստրանտներին կանանց քաղաքական մասնակցության ակտիվացման համար: Դասընթացը կոչված է ուսումնասիրել հետևյալ խումբ հիմնահարցերը.
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գենդերային հետազոտությունների մասին,
2. կհասկանա քաղաքական գործընթացներում կանանաց մասնակցության
նշանակության մասին,
3. կկարողանա ինքիուրույն կատարել գենդերային հետազոտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գենդեր հասկացությունը հասարակական–քաղաքական դիսկուրսի մեջ : Թեմա 2՝ Գենդերի հասկացությունը քաղաքագիտության մեջ: Թեմա 3՝ Գենդերի հիմնահարցը սոցիալ-քաղաքական մտքի պատմության մեջ: Թեմա 4՝ Գենդերի հիմնահարցը և քաղաքական ինստիտուտների գործառնությունը: Թեմա 5՝ Գենդեր և քաղաքական լիդերություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1203/M22.Պետական քաղաքական կառավարման ինստիտուտները ՀՀ-ում (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն է պարզաբանել պետական-քաղաքական
կառավարման ինստիտուտների առանձնահատկությունները Հայաստանում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա Հայաստանում քաղաքական ինստիտուտների կայացման և
զարգացման պատմական գործընթացի մասին,
2. կկարողանա հետազոտել Հայաստանի պատմական անցյալի քաղաքական
ինստիտուտներն ու կառավարման գործընթացը:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1՝
Հայաստանի
պետական
կառուցվածքը
Արտաշեսյան
թագավորության ժամանակաշրջանում: Թեմա 2՝ Հայկական պետականքաղաքական կազմավորումները Օսմանյան կայսրությունում: Թեմա 3՝
Պետական-քաղաքական ինստիտուտները Ռուսաստանի տիրապետության
տակ գտնվող Արևելյան Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M23. Քաղաքական լիդերության ինստիտուտը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
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Դասընթացի նպատակներն են.
1. քաղաքական լիդերության
գիտելիքների ֆոնի վրա ուսանողի մոտ ձևավորել ընդունակություններ`
բացահայտելու իր ուժա-կամային պոտենցիալը, 2. ձևավորել հմտություններ`
դիսցիպլինի շրջանակներում արծարծվող հիմնահարցի մակարդակից
բարձրանալ
մինչև
որոշումների
ընդունման
գործունեութենական,
միջդիսցիպլինար և միջսեկտորալ մակարդակ, 3. քաղաքական լիդերության
համատեքստում նոր, հիմնարար գիտելիքների մատուցում, որոնք ուղղակիորեն
կնպաստեն աշխարհայացքի ընդլայնմանը, 4. ծանուցում հաղորդակցման
հմտությունների և հնարավորությունների հետ, 5. կիրառական ընդունակությունների վերհանում` կապված որոշումների ընդունման և կատարման հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական լիդերության հիմնարար հասկացությունները,
կայացման և զարգացման պատմությունը, տեսական և կիրառական
մոտեցումները,
2. կհասկանա ինչպես լիդերության տեսության տեսական և կիրառական
մոտեցումների տարբերությունները, այնպես էլ դրանց դրսևորման
տարբերություններն իրական կյանքում,
3. կկարողանա բացատրել և ներկայացնել քաղաքական լիդերությանն
առնչվող տարբեր հիմնահարցեր և մոտեցումներ,
4. կձևավորի առաջնորդին բնորոշ մտածողության ըարրեր, ինչպես նաև
քաղաքական դաշտում գործող լիդերների քաղաքական բնութագրերը
վերլուծելու հմտություններ և կարողություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Լիդերության տեսությունը: Լիդերությունն իբրև սոցիալական
ֆենոմեն: Լիդերության գաղափարական էվոլյուցիան հասարակականքաղաքական մտքի պատմության մեջ: Լիդերը անտիկ շրջանում, միջին
դարերում և նոր ժամանակներում: Պատմական զուգահեռներ և ժամանակակից
օրինակներ (շեշտադրում հայկական իրականությանը): Թեմա 2` Հարիզմատիկ
առաջնորդ: Լիդերն իբրե ընդօրինակման օբյեկտ և կուռք: Քաղաքական և այլ
ոլորտների լիդերության կոնցեպցիաներ: Լիդերությունը քաղաքականության
մեջ, մշակույթում, տնտեսության մեջ և այլն: Ժամանակակից լիդերի օրինակներ.
Միտումներ համաշխարհային քաղաքականության մեջ, տնտեսական և
սոցիալական ոլորտներում: Թեմա 3` Լիդերի գործողությունները և սոցիալական
կողմնորոշումները միջավայրի փոփոխության պայմաններում: Նորմատիվարժեքային
համակարգ,
հիմնահարցերը:
Պրոբլեմի
հասկացումը
և
հաղթահարման
ուղիները:
Բանակցության
արվեստը:
Միջանձնային
հարաբերություններ: Թեմա 4` Լիդերության տեսության և պրակտիկայի
կոնկրետ հետազոտություններ (case studies): Լիդերի վարքի տեսական մոդելի
կիրառում սոցիալ-քաղաքական, տնտեսական և այլ փոփոխությունների
պայմաններում: Կառուցվածքների վերաձևավորում, ստրատեգիական և
տակտիկական որոծումների ընդունում: Կադրերի ընտրություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1202/M23. Սոցիալական գործընկերություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը
նպատակն
է
ուսանողներին
սոցիալական
գործընկերության որպես հասարակական երևույթի վերաբերյալ գիտելիքների,
դրա ուսումնասիրության կարողությունների ու հմտությունների ձևավորումը,
ինչպես
նաև
սոցիալական
կոնֆլիկտաբանության
և
մենեջմենտի
գործիմացության զարգացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
«սոցիալական
գործընկերություն»
հասկացության
սահմանումների, ձևակերպման մասն կազմող հասկացությունների
մասին,
2. կիմանա սոցիալական գործընկերության բաղկացուցիչ տարրերի ու
հիմնական գործառույթների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Կոնֆլիկտաբանության և միգրացիայի ուսումնասիրությունների
համակարգում սոցիալական գործընկերության դերը: Թեմա 2` Սոցիալական
գործընկերության սուբյեկտների, հանրային քաղաքականության մշակման և
իրականացման սոցիալական չափումներիը: Թեմա 3` Սոցիալական
կոնֆլիկտների հաղթահարման գործընկերային առանձնահատկությունները:
Արդյունավետ
սոցիալական
կառավարմուն
ու
սոցիալական
պատասխանատվություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1205/M24.Դիվանագիտական արարողակարգ և էթիկետ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ծանոթացնել
դիվանագիտական
արարողակարգի և վարվելակերպի պահպանման սկզբունքների և այդ
բնագավառում միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին: Ներկայացվում են
դիվանագիտական
արարողակարգին
բնորոշ
գծերն
ու
առանձնահատկությունները և վարվելակերպի նրբությունները բոլոր տեսակի
ընդունելություների ժամանակ, հաշվի առնելով նաև այս հարցում հայ ժողովրդի
ազգային սովորույթներն ու ավանդույթները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիվանագիտական արարողակարգի և վարվելակերպի պահպանման
հիմնական սկզբունքների մասին,
2. կհասկանա դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների կազմակերպման
ժամանակ
արարողակարգի
առանձնահատկությունները
և
վարվելակերպի նորմերը,
3.
կկարողանա
Ճիշտ
ընկալել
դիվանագիտական
վարվելակերպի
նրբությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դիվանագիտական արարողակարգի նշանակությունը
միջազգային
հարաբերություններում:
Թեմա
2՝
Դիվանագիտական
արարողակարգը դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու մասին
փաստաթղթերի
կազմման
ժամանակ:
Թեմա
3՝
Դիվանագիտական
ներկայացուցչության ղեկավարի նշանակման և պարտականությունների
անցկացման արարողակարգը: Թեմա 4՝ Դիվանագիտական արարողակարգը ՀՀ
օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների այցերի ժամանակ: Թեմա 5՝
Արարողակարգը օտարերկրյա պետություններ ՀՀ նախագահի այցերի
ժամանակ: Թեմա 6 ՝ ՀՀ արարողակարգային միջոցառումների անցկացումը
դիվանագիտական անձնակազմի մասնակցությամբ: Թեմա 7՝ ՀՀ արտաքին
գարծերի նախարարության «Պետական արարողակարգի ծառայություն
գործակալությունը»: Թեմա 8՝ ՀՀ պետական արարողակարգի հիմնադրույթները:
Թեմա 9՝ ՀՀ «Պետական արարողակարգի ծառայություն» գործակալության
կանոնադրությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M24. Քաղաքական հրապարակախոսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը ներառում է քաղաքական հրապարակախոսության էությանը,
կառուցվածքին, առանձնահատկություններին նվիրված հիմնահարցերի ուսումնասիրությանը: Լուսաբանվում են հին, միջին, նոր, նորագույն ժամնակների հայ
քաղաքական հրապարակախոսության ականավոր դեմքերի հայացքները: Հրապարակախոսությունը կարևոր դեր է խաղում հասարակության քաղաքական
կյանքում, կատարում դաստիարակչության, համախմբման, նպատակամղման,
քարոզչության, տեղեկատվության, հաղորդակցության, կազմակերպման գործառույթներ։
Դասախոսության ընթացքում նախ քննարկվում են հրապարակախոսության տեսության ու մեթոդի հիմնահարցերը, այնուհետև հայ քաղաքական հրապարակախոսության ու նոր պատմության հիմնախնդիրները։ Հատկապես կարևորվել են շրջադարձային պահերը՝ վերածննդի, լուսավորիչների, հեղափոխությունների դարաշրջանների, քաղաքական հոսանքների ու քաղաքական կուսակցությունների հրապարակախոսության մեջ հռչակված գաղափարներն ու
սկզբունքները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ քաղաքական հրապարակախոսության դասական աշխատությունների մասին,
2. կհասկանա Հայ քաղաքական գործիչների ժառանգության նշանակության մասին,
3. կկարողանա ինքնուրույն հետազոտել քաղաքական հրապարակախոսության աշխատությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքական հրապարակախոսության էությունը, տեսությունը
կառուցվածքը: Թեմա 2՝ Հայ հրապարակախոսությունը հին և միջին դարերում:
Թեմա 3՝ Հայ քաղաքական հրապարակախոսության սկզբնավորումը: Թեմա 4՝ Հայ քաղաքական հրապարակախոսությունը 19-րդ դարի 2-րդ կեսի: Թեմա 5՝ Հայ քաղաքական կուսակցությունների հրապարակախոսությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1202/M25. Կոնֆլիկտային իրավիճակների կարգավորման տեխնոլոգիաներ (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին քաղաքական
կոնֆլիկտի էությունն ու դրսեւորման ձևերը մեկնաբանող տեսական մոտեցումների բովանդակությանը, այդ կոնֆլիկտների դերը, առաջացման պատճառները,
ընթացքը և կարգավորումն ու լուծումը բացատրող ժամանակակից տեսություններին, ինչպես նաև ներքաղաքական և միջազգային հարաբերություններին ու
պատերազմի և խաղաղության հիմնախնդիրներին վերաբերող կոնֆլիկտաբանական հայեցակարգերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական կոնֆլիկտի ժամանակակից տեսությունների և հայեցակարգերի առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա քաղաքական կոնֆլիկտի ժամանակակից տեսությունների ու
հայեցակարգերի ձևավորման հետազոտական և գործնական նշանակությունը,
3. կկարողանա քննադատական վերլուծության ենթարկել քաղաքական
կոնֆլիկտի տեսությունները,
4. կտիրապետի սեփական կոնֆլիկտային տեսա-հայեցակարգային մոտեցումները մշակելու ունակություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից սոցիալ-քաղաքական կոնֆլիկտների ուսումնասիրման տեսա-մեթոդաբանական հիմքերը և քաղաքական կոնֆլիկտի տեսությունների տիպաբանության հիմնախնդիրը: Թեմա 2՝ Քաղաքական կոնֆլիկտի
սոցիոլոգիական տեսություններ: Թեմա 3՝ Քաղաքական կոնֆլիկտի հոգեբանական տեսություններ : Թեմա 4՝ Քաղաքական կոնֆլիկտի քաղաքագիտական տեսություններ: Թեմա 5՝ Էթնոքաղաքական կոնֆլիկտների տեսական հայեցակարգեր: Թեմա 6՝ Աշխարհաքաղաքական և գլոբալ կոնֆլիկտների հայեցակարգեր: Թեմա 7՝ Քաղաքական բռնության տեսություններ և հայեցակարգեր: Թեմա
8՝ Պատերազմի հայեցակարգեր և քաղաքական կոնֆլիկտի ուժգնացման և լուծման բացատրական մոդելներ ու վերլուծական մոտեցումներ: Թեմա 9` Խաղաղության հայեցակարգը և խաղաղության մշակույթը ներքաղաքական ու միջազգային հարաբերություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
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քանչյուրը` առավելագույնը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M25. Ինտերնետ-տեխնոլոգիաները քաղաքական գործընթացներում (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին տարբեր
քաղաքական գործընթացներում ինտերնետ-տեխնոլոգիաների կիրառման
առանձնահատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչպես են ժամանակակից քաղաքական գործընթացներում
տարածվում և կիրառվում ինտերնետ-տեխնոլոգիաները,
2. կտիրապետի տարբեր քաղաքական ուղղություններում ինտերնետտեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկություններին,
3. կկարողանա
օգտագործել
ինտերնետ-տեխնոլոգիաները
իր
մասնագիտական գործունեության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինտերնետ-տեխնոլոգիաների ազդեցությունը ժամանակակից
քաղաքական գործընթացների վրա:
Թեմա 2` Ինտերնետի քաղաքական
ազդեցության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 3` Կարծիքի ձևավորման
սուբյեկտները ինտերնետում: Թեմա 4` Ինտերնետ-տեխնոլոգիաները և
պետական կառավարման արդիականացումը: Թեմա 5` Ինտերնետտեխնոլոգիաները PR-ում և ընտրական գործընթացներում: Թեմա 6`Ինտերնետտեխնոլոգիաները աշխարհաքաղաքականության մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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 քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Տարածաշրջանային քաղաքականություն»
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1204/M21.Արցախյան հակամարտությունը որպես տարածաշրջանային
անվտանգության գործոն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Արցախյան հակամարտության պատմության, շարժընթացի և դրսևորումներին, ներկա բանակցային գործընթացի առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ Արցախյան հիմնախնդրի նախապատմության,
պատմության և դրա կարգավորման գործընթացի մասին,
2. կկարողանա վերլուծել Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման
բանակցային ներկա գործընթացի առանձնահատկությունները:
Բովանդակություն
Թեմա 1` Արցախյան հակամարտության ծագումը և դրսևորման
հիմնական ասպեկտները: Թեմա 2` Արցախը Հայաստանի առաջին
հանրապետության գոյության տարիներին: Թեմա 3` Արցախը ԽՍՀՄ կազմում:
Թեմա 4` ԽՍՀՄ փլուզումը և Արցախյան խնդրի նոր օրակարգ մտնելը: Թեմա 1`
Արցախի ազատագրման գործընթացը: Թեմա 5` Հրադադարի հաստատումը և
բանակցային գործընթացի մեկնարկը: Թեմա 6` Աշխարհաքաղաքական շահերը
և
Արցախյան
հակամարտության
բանակցային
լուծման
առանձնահատկությունները
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
1204/M21. Տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական կազմակերպություններ
(ՀԱՊԿ և ՆԱՏՕ) (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարածաշրջանային անվտանգային կազմակերպություններին, դրանց դերակատարմանը ռազմաքաղաքական հարաբերակցման ոլորտում և գործունեության առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կունենա գիտելիքներ Հարավային Կովկասյան ռազմաքաղաքական
կազմակերպությունների քաղաքականության առանձնահատկությունների մասին,
2. կկարողանա վերլուծել և գնահատել տարածաշրջանային գործընթացներում ռազմաքաղաքական կազմակերպությունների դերակատարությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` ՆԱՏՕ-ի զարգացման և փոխակերպման գործընթացը նոր
իրողությունների պայմաններում: Թեմա 2` ՆԱՏՕ-ի կառուցվածքային և
գործառնական բնութագիրը հետխորհրդային իրողությունների ներքո: Թեմա 3`
ՆԱՏՕ. ընդլայնման նոր ռազմավարությունը և միջազգային անվտանգության
հիմնախնդիրները: Թեմա 4` ՆԱՏՕ-ն և Հարավային Կովկասը: Թեմա 5` ՀԱՊԿ-ն
և տարածաշրջանային անվտանգության օրակարգը: Թեմա 6` ՀԱՊԿ
կառուցվածքը, հայեցակարգային առանձնահատկությունները և գործունեության
ոլորտները:
Թեմա
7`
Տարածաշրջանային
անվտանգային
մյուս
կազմակերպությունները և ՀՀ անվտանգության հիմնահարցը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
1204/M22. Էթնոժողովրդագրական քաղաքականության արդի հիմնահարցերը
Հարավային Կովկասում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մեր տարածաշրջանի էթնոժողովրդագրական քաղաքականության ներկան ու զարգացման միտումները: Դասընթացում հատուկ տեղ է հատկացված Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում բնակվող և պետական համակարգում գրեթե չներկայացված ժողովուրդների քաղաքական նկրտումներին ու հեռանկարներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կունենա գիտելիքներ Հարավային Կովկասի էթնոժողովրդագրական
կազմի և գործընթացների մասին,
2.
կկարողանա
վերլուծել
Հարավային
Կովկասում
էթնոժողովրդագրական գործընթացներն ու առանձին պետությունների
էթնոժողովրդագրական քաղաքականությունը:
Բովանդակություն
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Թեմա 1`Դասընթացի առարկան և հայեցակարգերը: Թեմա 2`Հարավային
Կովկասի ժողովուրդները: Վրաստանի էթնոքաղաքականությունը: Թեմա 3`
Ադրբեջանի էթնոքաղաքականությունը: Թեմա 4` Հայաստանի էթնոքաղաքականությունը: Թեմա 5` Հարավային Կովկասի ժողովուրդներն իբրև տարածաշրջանային քաղաքականության գործոն: Թեմա 6` Հարավային Կովկասի էթնոքաղաքական խնդիրների միջազգայնացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M22. ՀՀ և հարակից երկրների արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի և հարևան երկրների
արտաքին տնտեսական հարաբերությունների հիմնական ուղղությունները և
դրանց զարգացման միտումները, դիտարկել տարածաշրջանային տնտեսական
ինտեգրման հնարավորությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
5. կունենա գիտելիքներ տարածաշրջանի երկրների արտաքին տնտեսական
հարաբերությունների զարգացման հիմնական ուղղությունների ու
հնարավորությունների մասին,
6. կկարողանա վերլուծել և ներկայացնել տնտեսական վիճակագրական
տվյալներ, գնահատել տարածաշրջանի առանձին երկրների և ամբողջ
տարածաշրջանի տնտեսական ներուժը:
Բովանդակություն
Թեմա 1` ՀՀ արտաքին տնտեսական հարաբերությունները: Թեմա 2`
Վրաստանի արտաքին տնտեսական հարաբերությունները: Թեմա 3` Իրանի
արտաքին տնտեսական հարաբերությունները: Թեմա 4` Թուրքիայի արտաքին
տնտեսական հարաբերությունները: Թեմա 5` Ադրբեջանի արտաքին տնտեսական հարաբերությունները: Թեմա 6` Տարածաշրջանի տեղն ու դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ: Թեմա 7` Հայաստանի և հարևան երկրների միջև տարածաշրջանային ինտեգրման հնարավորությունները: Թեմա 8` Տարածաշրջանի
երկրների մասնակցությունն ինտեգրման գործընթացներին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M23.Տարածաշրջանային ընթացիկ քաղաքական գործընթացների
վերլուծություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել Հարավային
Կովկասի, Մերձավոր և Միջին Արևելքի պետությունների և Ռուսաստանի
արտաքին ու ներքին ընթացիկ քաղաքական գործընթացները: Առանձնակի տեղ
է հատկացվում տարածաշրջանում գործող միջազգային կառույցների գործունեության հետ կապված իրադարձությունների վերլուծությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ տարածաշրջանային ներքաղաքական և արտաքին
քաղաքական իրավիճակների վերլուծության գիտական մեթոդների
մասին,
2. կկարողանա կատարել տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացների ընթացիկ վերլուծություն:
Բովանդակություն
Թեմա 1` Քաղաքական վերլուծության կանոնները: Թեմա 2` Տեղեկատվության ձեռքբերման, տվյալների բազայի ստեղծման ու ստուգման գործընթացը:
Թեմա 3` Տարածաշրջանի պետությունների ընթացիկ արտաքին քաղաքականության վերլուծություն: Թեմա 4` Տարածաշրջանի պետությունների ընթացիկ
ներքաղաքական գործընթացներ գործունեության վերլուծություն: Թեմա 5`
Օրենսդիր և գործադիր իշխանության մարմինների ընթացիկ նստաշրջաններում
քննարկված հարցերի և ընդունած որոշումների վերլուծություն և մեկնաբանում:
Թեմա 6` Խորհրդարաններում ներկայացուցչություն ունեցող քաղաքական կուսակցությունների գործունեության վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
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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1204/M23. Էթնոհոգեբանական գործոնը տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական գործընթացներում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական գործընթացներում, մասնավորապես առկա հակամարտությունների ծագման, ընթացքի և հատկապես կարգավորման գործում
էթնոհոգեբանական գործոնի դերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ տարածաշրջանային հակամարտությունների ծագումնաբանության ու կարգավորման մեջ էթնոհոգեբանական գործոնի
մասին,
2. կկարողանա կատարել էթնոքաղաքական հակամարտությունների էթնոհոգեբանական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժամանակակից էթնոհոգեբանության առարկան, խնդիրները:
Թեմա 2` Էթնիկական ինքնագիտակցության հիմնախնդիրը էթնիկական
հակամարտությունների համատեքստում: Թեմա 3` Հայրենիքի մասին
էթնոսների պատկերացումները և էթնիկական հակամարտությունները:
Էթնիկական ագրեսիայի: Թեմա 4` Ցեղասպանությունն իբրև էթնիկական
ագրեսիայի ծայրահեղ դրսևորում: Էթնիկական բնավորություն. «ցեղասպան»
ազգի ֆենոմենը: Թեմա 5` Էթնոսների պատկերացումները միմյանց մասին:
Էթնիկական
ստերեոտիպեր.
ձևավորման
օրինաչափություններն
ու
ազդեցությունն էթնիկական հակամարտությունների ծագման, ընթացքի և
կարգավորման վրա: Թեմա 6` Էթնիկական հոգեկերտվածքի հիմնախնդիրն
էթնիկական հակամարտության համատեքստում: Թեմա 7` Հոգեբանական
պաշտպանական մեխանիզմների դերը էթնիկական հակամարտությունների
ծագման, ընթացքի և կարգավորման գործում: Թեմա 8` Էթնիկական
հակամարտությունների կարգավորման հիմնախնդիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M24.Աշխարհաքաղաքական գործընթացները հետխորհրդային տարածքում
(3 կրեդիտ)
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Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին հետխորհրդային
տարածքում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական գործընթացների ընդհանրությունն ու առանձնահատկությունները, նշմարել դրանց զարգացման հիմնական միտումները և կանխատեսել ապագա հնարավոր զարգացումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ հետխորհրդային տարածքում աշխարհաքաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունների մասին,
2. կկարողանա վերլուծել աշխարհաքաղաքական գործընթացները
հետխորհրդային երկրներում:
Բովանդակություն
Թեմա 1` Հետխորհրդային տարածքը որպես աշխարհաքաղաքական իրականություն: Թեմա 2` Ռուսաստանը հետխորհրդային տարածքում: Թեմա 3` Բելառուսը, ՈՒկրաինան և Մոլդովան: Թեմա 5` Կենտրոնական Ասիան: Թեմա 6`
Հարավային Կովկասը: Թեմա 7` Ազգամիջյան հակամարտությունները հետխորհրդային տարածքում: Թեմա 8` Հետխորհրդային տարածքը գլոբալ և տարածաշրջանային տեսանկյունից:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M21.Աշխարհաքաղաքական գործընթացները Միջին Արևելքում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ներկայացնել
հետգաղութատիրական
մերձավորարևելյան
երկրների
քաղաքական
համակարգերի
ձևավորման
հոլովույթը,
ներհամակարգային
ու
միջինստիտուցիոնալ կոնֆլիկտների առաջացման դրդապատճառներն ու դրանց
արտացոլումը արտաքին քաղաքականության վրա, կայուն զարգացման
պետական քաղաքականության բացակայության պատճառները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա պատկերացում տարածաշրջանային քաղաքական դերակատարում ունեցող մի շարք երկրների (Իրան, Թուրքիա, Իսրայել, Եգիպտոս,
Սիրիա, Հորդանան, Ծոցի երկրներ, Իրաք) ներպետական, ներքաղա-
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քական ու միջազգային իրադրության, ներքին ու արտաքին քաղաքական
սպառնալիքների ու մարտահրավերների հոլովույթի մասին;
2. կկարողանա վերլուծել ու գնահատել մերձավորարևելյան աշխարհաքաղաքական գործընթացները:
Բովանդակություն
Թեմա 1`Միջին Արևելքի տարածաշրջանային ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2`
Քաղաքական Իսլամի վերելքը. «իսլամական ժողովրդավարություն»: Թեմա 3`
Համաշիիթական գաղափարախոսության ձևավորման հիմքերը: Թեմա 4`
Հյուսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարության հիմնահարցը: Թեմա 5`
Արաբաիսրայելական հակամարտության հիմքերն ու ներկայիս վիճակը: Թեմա
6` «Արաբական գարուն». շարժառիթներ և արդյունքներ: Թեմա 7` «Հակաահաբեկչական» ու «ժողովրդավարացման» պատերազմները Միջին Արևելքում
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M25.Քրդական գործոնը տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական
զարգացումներում (3կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քրդական հարցի
էությանը, դրա ազդեցությանը մակրոտարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական գործընթացներում
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կունենա
գիտելիքներ
քրդական
հարցի
էության
և
տարածաշրջանային գործընթացներում դրա տեղի ու դերի մասին,
2.
կունենա գիտելիքներ Թուրքիայում, Իրանում, Սիրիայում և
Իրաքում քրդական խնդրի դրսևորումների առանձնահատկությունների
մասին:
3.
կկարողանա վերլուծել ու գնահատել տարածաշրջանային արդի
զարգացումներում քրդական գործոնի դերակատարումը և միտումները:
Բովանդակություն
Թեմա 1` Քրդերի ծագման վերաբերյալ հայեցակարգերն ու «Քուրդիստան»
հասկացությունը: Թեմա 2`Քրդական ցեղերն ու ցեղային կառուցվածքը, դրանց
տարածքային էքսպանսիան ու ներկայիս տեղաբաշխումը: Թեմա 4`Քրդական
հարցը (ծագումը, զարգացումը և ներկա իրադրությունը) և դրանում կարևորվող
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հիմնական գործոնները: Թեմա 5` Քրդական շարժման փուլերն ու տիպաբանությունը: Քրդական գործոնը Թուրքիայում, Սիրիայում և Իրանում: Թեմա 6`
Իրաքյան Քրդստանը տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M25. Տեղեկատվահոգեբանական պատերազմները տարածաշրջանային
հակամարտությունների համատեքստում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տեղեկատվական
պատերազմների պատմությանը, մեթոդական հիմքերին, տեխնոլոգիաներին և
հակամարտությունների ժամանակ տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմներ վարելու գործիքներին: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում նաև
հակամարտող կողմերի տեղեկատվական անվտանգության խնդիրներին, դրանց
լուծման հնարավոր եղանակներին, տեղեկատվական ներքին ու արտաքին
սպառնալիքներին և դրանց չեզոքացմանն ուղղված միջոցներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կունենա գիտելիքներ տեղեկատվական պատերազմի էության և
հակամարտությունների ընթացքում նրա նպատակների, մեթոդների ու
գործիքների մասին,
2.
կունենա պատկերացում տեղեկատվական-հոգեբանական զենքերի
տեսակների,
տեղեկատվական-հոգեբանական
պատերազմներին
դիմակայելու սկզբունքների մասին,
3.
կկարողանա վերլուծել և գնահատել տեղեկատվական-քարոզչական
հոսքերը,
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Տեղեկատվական պատերազմ. հասկացությունը և էությունը,
մեթոդական հիմքերը, տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմներ վարելու
տեխնոլոգիաները և գործիքները. ինֆորմացիոն զենք: Թեմա 2` Հակամարտությունների տեղափոխումը տեղեկատվական դաշտ. տեղեկատվական պատերազմները որպես արդի հակամարտությունների անբաժան և կարևոր մաս: ԶԼՄի և տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմների դերը հակամարտությունների ծագման, զարգացման, ընթացքի և դրանց հետագա հնարավոր հանգուցալուծման հարցում: Թեմա 3` Այսրկովկասյան տարածաշրջանի արդի հակամար-
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տությունները:
Թեմա
4` Տարածաշրջանային հակամարտությունների
ընթացքում տեղեկատվական և հոգեբանական պատերազմների դրսևորումները
և
դրանց
առանձնահատկությունները:
Թեմա
5`
Տեղեկատվական
անվտանգություն հասկացությունը, էությունը և մոդելները: Թեմա 6`
Տեղեկատվական
անվտանգության
հետ
կապված
խնդիրները
հակամարտությունների
ընթացքում:
Թեմա
7`
Տարածաշրջանային
հակամարտությունների
ընթացքում
տեղեկատվական
անվտանգության
ապահովման
համար
կիրառվող
մեխանիզմները,
դրանց
առանձնահատկությունները, հակամարտությունների ընթացքում տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և ԶԼՄ-ի վերահսկողության խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M26. Իսլամական գործոնը միջազգային հարաբերություններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ցույց տալ Իսլամի դերը միջազգային հարաբերություններում արդի փուլում` անդրադառնալով Իսլամի մեծացող ազդեցությանը գլոբալացվող աշխարհի համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ միջազգային-քաղաքական գործընթացներում
իսլամական գործոնի նշանակության մասին,
2. կկարողանա վերլուծել իսլամական գործոնի տեղն ու դերը միջազգային հարաբերություններում:
Բովանդակություն
Թեմա 1` Քաղաքական Իսլամի ներածություն: Թեմա 2` Իսլամի հայեցակարգը պատերազմի և խաղաղության վերաբերյալ: Թեմա 3` Իսլամական ցանցերը որպես միջազգային հարաբերությունների գործոն: Թեմա 4` Ժամանակակից
իսլամական միջազգային կազմակերպություններ: Թեմա 5` Իսլամական շարժումներն Արևմուտքում: Թեմա 6` Իսլամ և ահաբեկչություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1204/M26.Հատուկ ծառայությունները միջազգային հարաբերություններում (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հատուկ ծառայությունների դերակատարությունը միջազգային հարաբերություններում: Հատուկ շեշտադրում կստանա Հարավկովկասյան տարածաշրջանում ակտիվ դերակատարություն ունեցող երկրների հատուկ ծառայությունների գործունեությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա համապատասխան գիտելիքներ Հարավկովկասյան տարածաշրջանում գործող հատուկ ծառայությունների մասին,
2. կկարողանա վերլուծել հատուկ ծառայությունների գործունեության
արդյունքները,
3. կհասկանա և պատկերացում կկազմի արտաքին հարաբերություններում
հատուկ ծառայությունների աշխատանքի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Ազգային անվտանգության համակարգը,
նրա գործառնության սկզբունքները: Թեմա 3` Անվտանգության մարմինների
տեղն ու դերը ԱԱ ապահովման գործում: Թեմա 4` Անվտանգության մարմինների հակահետախուզությունը և նրա դերը միջազգային հարաբերություններում:
Թեմա 5` Արտաքին հետախուզությունը և դրա դերը միջազգային հարաբերություններում: Թեմա 6` ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների ազդեցությունը միջազգային գործընթացների վրա: Թեմա 7` Եվրոպական երկրների (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա) հատուկ ծառայությունների ազդեցությունը միջազգային գործընթացների վրա: Թեմա 8` Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների
ազդեցությունը միջազգային գործընթացների վրա: Թեմա 9` Թուրքիայի և Իրանի հատուկ ծառայությունները և նրանց ազդեցությունը միջազգային գործընթացների վրա: Թեմա 10` Հարավային Կովկասի երկրների հատուկ ծառայությունները և նրանց ազդեցությունը արդի միջազգային և տարածաշրջանային գործընթացների վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
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քանչյուրը` առավելագույնը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

6. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հանրային կառավարում»
1203/M16. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ և հանրային
կարգավորում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսագիտության
հիմնական հասկացություններին և սովորեցնել դրանք կիրառել հանրային
քաղաքականության իրողությունները վերլուծելիս: Դասընթացի շրջանակներում
հիմնական շեշտադրումը կկատարվի շուկայական համակարգերի, մասնավոր և
հանրային ոլորտների, տնային տնտեսությունների, գործարար ընկերությունների և միջազգային հատվածի վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա վերլուծել առաջարկի և պահանջարկի առաձգականությունը,
առաջարկի և պահանջարկի գործիքների կիրառման առանձնահատկությունները կառավարության քաղաքականությունը վերլուծելիս,
2. ամբողջությամբ կընկալի ժամանակակից տնտեսության մեջ հանրային
հատվածի գործառույթները և կառավարության դերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ներածություն, հիմնական հասկացությունները, արտադրության
գործոնների շրջանառության մոդելը, արտադրական հնարավորությունների
կորը: Թեմա 2՝ Շուկայի մոդելները. կատարյալ մրցակցություն, մենատիրություն: Թեմա 3՝ Ժամանակակից տնտեսություն` գլոբալացում և ինտեգրում:
Թեմա 4՝ ՀՀ Կառավարությունը, կառավարումն այլ տնտեսական համակարգերում, կառավարության քաղաքականությունը, հակամենաշնորհային քաղաքականությունը և կարգավորումը, կառավարությունը և բիզնեսը: Թեմա 5`
Հանրային բարիքներ. բարեկեցություն և հանրային բարիքների մատուցում,
աշխատանքի շուկա, վաստակ և եկամուտների անհավասարություն, Լորենցի
կորը, աղքատություն: Թեմա 6՝ ՀՀ տնտեսության նկարագիրը անցումային
շրջանում. Զարգացաման Ծրագրեր (մաս 1): Թեմա 7՝ ՀՀ տնտեսության
նկարագիրը անցումային շրջանում. Զարգացման Ծրագրեր /մաս2/:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ

– 423 –

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M16. Սոցիալական կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել սոցիալական
կառավարման տեսական-մեթոդոլոգիական հիմքերը, սոցիալական կառավարման համակարգերի և հայեցակարգերի էվոլյուցիան: Հատուկ շեշտադրում
կստանա սոցիալական կառավարումը` իբրև պրոֆեսիոնալ և հասարակական
գործունեություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա սահմանել սոցիալական կառավարման սկզբունքներն ու
մեթոդները,
2. ամբողջությամբ կըմբռնի սոցիալական կանխատեսման դերը հանրային
կառավարման մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Սոցիալական կառավարման մեխանիզմներն ու կառուցվածքը:
Թեմա 2՝ Սոցիալական կառավարման ֆունկցիաները: Թեմա 3՝ Սոցիալական
կոնֆլիկտ: Թեմա 4՝ Սոցիալական աշխատանք: Թեմա 5` Սոցիալական
էքսպերիմենտ: Թեմա 6՝ Ստրատեգիական և իրավիճակային կառավարում:
Թեմա 7՝ Սոցիալական որոշումների ընդունման գործընթացը: Թեմա 8՝ Ռիսկի
գործոնը սոցիալական կառավարման համտեքստում: Թեմա 9՝ Սոցիալական
վերահսկողություն: Թեմա 10՝ Սոցիալական ինքնակազմակերպում և կառավարում: Թեմա 11՝ Ինքնակառավարում: Թեմա 12՝ Կիբերնետիզացիան,
ինֆորմատիզացիան և կոմունիկացիան սոցիալական կառավարման մեջ: Թեմա
13՝ Համակարգային տեսությունը և համակարգային մոտեցումը սոցիալական
կառավարման մեջ: Թեմա 14՝ Սոցիալական կանխատեսում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
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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1203/M17. Կազմակերպական վարք (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին մարդու վարքի և նրա
կառավարման սոցիալական գործոնը, վարքաբանական տեսությունները և
դրանց զարգացումը, ինչպես նաև հասկանալ կազմակերպական կառավարման
մեխանիզմները, վերլուծել վարքի առանձնահատկությունները երեք մակարդակներում(մակրոմակարդակ, խմբային կամ մեզոմակարդակ, անձի կամ
միկրոմակարդակ): Կքննարկվեն նաև վարքը վերլուծելու կարևորությունը,
կառավարման պահանջմունքները և լիդերության հմտությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը.
1. կհասկանա և կզարգացնի կառավարման հմտությունները` ներառյալ
հաղորդակցությունը, մոտիվացիան, խմբային աշխատանքը,
2. ձեռք կբերի խմբային աշխատանքի, խմբի զարգացման, որոշումների
ընդունման հմտություններ, առաջնորդի հատկություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կազմակերպական վարքի էությունը և կազմակերպական
կառավարման զարգացման փուլերը:
Թեմա 2՝ Ինքնաճանաչումը և
ինքնակառավարումը: Թեմա 3՝ Ստեղծագործականությունը և կառավարումը:
Թեմա 4՝ Սթրեսի կառավարումը: Թեմա 5՝ Որոշումների ընդունումը: Թեմա 6`
Մոտիվացիա: Թեմա 7՝
Լիդերությունը և կառավարումը: Թեմա 8՝
Իշխանությունը
և
կազմակերպության
կառավարումը:
Թեմա
9՝
Հաղորդակցությունը: Թեմա 10՝ Թիմային աշխատանքը: Թեմա 11՝ Կոնֆլիկտի
կառավարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M17. Զարգացման իրավունքի հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել միջազգային
հարաբերությունների մասնակիցների՝ մասնավորապես պետությունների
զարգացման իրավունքի առաջացման պատմական գործընթացը, զարգացման
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իրավունքի նորմատիվային բովանդակությունը և զարգացման իրավունքի
իրականացման եղանակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների, պետականակերպ կազմավորումների և իրենց անկախության համար պայքարող
ազգերի ու ժողովուրդների զարգացման իրավունքի իրականացման
իրավական միջոցերի վերաբերյալ,
2. զարգացման գործընթացի իրավական բնորոշումների վերաբերյալ,
3. Հայաստանի Հանրապետության՝ որպես զարգացող պետության,
միջազգային իրավական զարգացման գործընթացի մասնակցությամ
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Զարգացման իրավունքի ձևավորումը ժամանակակից
միջազգային իրավունքում: Թեմա 2՝
Զարգացման իրավունքի նորմատիվ
իրավական բովանդակությունը: Թեմա 3՝ Զարգացման իրավունքի իրացման
հիմնախնդիրները: Թեմա 4՝ Զարգացման իրավունքն որպես քաղաքական
բանավեճերի
առարկա:
Թեմա
5`
Միջազգային
իրավական
պատասխանատվության հիմնահարցերը զարգացման իրավունքի խախտման
համար: Թեմա 6 ՝ Զարգացման իրավունքի հիմնախնդիրները Հայաստանի
Հանրապետությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է բանավոր
ներկայացման գնահատման հիման վրա, իսկ մյուսը` ուսանողի կողմից
ներկայացված գրավոր աշխատանքի հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M18. Տեղեկատվական-ինովացիոն կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել, թե ինչպես բոլոր
մակարդակներում կառավարման մարմինների աշխատանքի արդյունավետությունը մեծանում է` շնորհիվ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորագույն նվաճումների: Դասընթացի շրջանակներում կներկայացվի, թե ինչպես տեղական
ինքնակառավարման մարմինները կարող են օգտվել Ինտերնետի և այլ
հաղորդակցության տեխնոլոգիաների առավելություններից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.
կտիրապետի
ծառայության
մատուցման
վերափոխման բոլոր
նրբություններին` էլեկտրոնային կառավարման միջոցով,
2. կկարողանա ինքնուրույն իրականացնել Էլ-կառավարության ծրագրի
կառավարում:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Էլ-կառավարության բաղադրիչ մասերը: Թեմա 2՝ Ծառայության
մեթոդի բարելավում: Թեմա 3՝ Հանրային ինտերնետային կայքի մշակում: Թեմա
4՝ Ներքին և արտաքին հաղորդակցություն: Թեմա 5` Հանրային կրպակներ:
Թեմա 6՝ Թվային բաժանման կամրջում: Թեմա 7՝ Ուղեցույց էլ-կառավարության
աշխատանքի համար: Թեմա 8` Էլեկտրոնային կառավարության լավագույն
փորձառությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M18. Արտաքին քաղաքականության վերլուծություն և տեսություն (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին արտաքին
քաղաքականության հայեցակարգային և տեսական ընկալման պարամետրիկ
չափումները, արտաքին քաղաքականության վերլուծության հիմնական
տարրերը,
մոդելները,
մակարդակները,
ներքին
և
արտաքին
քաղաքականությունների
դիալեկտիկ
փոխկապվածության
առանձնահատկությունները տարբեր միջավայրերում: Տվյալ դասընթացի
շրջանակներում կներկայացվեն և կվերլուծվեն արտաքին քաղաքականության
հենքը կազմող ռեսուրսները, կարողությունները, ինչպես նաև արտաքին
քաղաքականության գործիքակազմը: Առանձնակի ուշադրություն կհատկացվի
դրական և բացասական սանկցիաների կիրառման խնդիրներին, դրանց
ազդեցության արդյունավետության խնդրին, ազգային շահի և ազգային
անվտանգության եզրաբանության ժամանակակից արտաքինքաղաքական
պրակտիկաներում,
հոգեբանական
գործոնի
քննմանը`
արտաքին
քաղաքականության բնագավառում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա համապարփակ գիտելիքներ` համեմատական դիտանկյունից
ընկալելու և հասկանալու միջազգային հարաբերությունների հիմնական
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դերակատարների
արտաքին
քաղաքականության
գործընթացային,
կառուցվացքային և ժամանակագրական չափումները;
2. կկարողանա վերլուծել, համադրել և մեկնաբանել արտաքին քաղաքական
գործընթացի հիքում ընկած ներքաղաքական և միջազգային-քաղաքական
գործոնների շաղկապվածությունը;
3. ունակ կլինի տարբերակել և դասակարգել արտաքինքաղաքական
ուղեգծերն ըստ ժամանակագրական և նպատակային տեսլականների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Միջագային հարաբերությունների հիմնական տեսական
դպրոցները և արտաքին քաղքականությունը. ռեալիզմ: Թեմա 2՝ Միջագային
հարաբերությունների հիմնական տեսական դպրոցները և արտաքին
քաղքականությունը. լիբերալիզմ: Թեմա 3՝ Միջագային հարաբերությունների
հիմնական տեսական դպրոցները և արտաքին քաղքականությունը.
կոնստրուկտիվիզմ: Թեմա 4՝ Մոդեռն և պոստմոդեռն աշխարհակարգերը.
Արտաքին քաղաքականության ուղեգծերի և միջազգային հարաբերությունների
յուրահատկության փոխկապվածությունը: Թեմա 5` Արտաքին քաղաքական
գործընթացը. Երկմակարդակ խաղի կանոնները և ներքինքաղաքական
գործոնների
ներզադեցության
ուժագծերը:
Թեմա
6՝
Արտաքին
քաղաքականության վերլուծության մակարդակները: Թեմա 7՝ Արտաքին
քաղաքականության
մոդելային
տարատեսակները.
Բյուրոկրատական
գործընթաց, կառավարական քաղաքականություն, խաղային տեսություն:
Թեմա 8՝ Արտաքին քաղաքականության ռեսուրսային հենքը, կարողություններ,
գործիքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
1203/M19. Հանրային կառավարման համակարգի ամբողջականություն /Public
Integrity/ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին` կոռուպցիայի բնույթի, տարբեր
դրսևորումների և սահմանումների ներկայացումը, դեմոկրատական հասարակությանը բնորոշ արդյունավետ քաղաքական համակարգի կառուցման
եղանակների բնութագրումը: Հատուկ շեշտադրվելու են հանրային
կարգավիճակի, մասնավոր շահերից ելնելով, չարաշահումների դեպքերը:
Բացի այդ, դասընթացը հնարավորություն կտա իրականացնելու կոռուպցիայի

– 428 –

ռիսկերի գնահատման վերլուծություն և մշակելու համապատասխան ռազմավարություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա կոռուպցիայի և հասարակական այլ երևույթների միջև եղած
շղթայական կապը,
2. կըմռնի թափանցիկության, հաշվետվողականության և վերահսկողության
դերը հանրային կառավարման համակարգում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում: Թեմա 2՝
Հանրային
սեկտորում կատարվող հիմնական չարաշահումները: Թեմա 3՝ Հանրային
կառավարման անհրաժեշտ հմտությունները: Թեմա 4՝
Մարդկային
ռեսուրսների կառավարում: Թեմա 5` Շահերի հավասարակշռում և
կառավարում: Թեմա 6՝ Էթիկան հանրային կառավարման մեջ: Թեմա 7՝
Հանրային կառավարման բազմազանություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M19. Սոցիալական պետության զարգացման տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին սոցիալական
պետություն հասկացության էությունը, սկզբունքները, զարգացման
ու
ձևավորման պատմությունը, քննարկել Հայաստանում սոցիալական պետության
ձևավորման հիմնախնդիրները և հեռանկարները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա ամբողջական գիտելիք սոցիալական պետության ձևավորման
պատմության, սկզբունքների, նպատակների, գործառույթների և կառուցվածքի
մասին,
2. կկարողանա վերլուծել սոցիալական պաշտպանության տարբեր
համակարգերի
համապատասխանությունը
սոցիալական
պետության
սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պետության տեսության զարգացումը: Պետության սոցիալական
գործառույթների զարգացումը: Թեմա 2՝ Սոցիալական պետության պատմական
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տեսակները: Թեմա 3` Սոցիալական պետության ֆունկցիոնալ համակարգը:
Թեմա 4՝ Քաղաքացիական պետության դերը սոցիալական պետության
ձևավորման գործում: Թեմա 5` Հիմնական սոցիալական ինստիտուտների
(կրթություն, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն) գործառնումը
սոցիալական պետության համատեքստում: Թեմա 6`
Սոցիալական
քաղաքականությունը որպես սոցիալական պետության զարգացման գործոն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1204/M20. Ինֆորմացիոն պատերազմներ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինֆորմացիոն
պատերազմների պատմությանը, մեթոդական հիմքերին, մեխանիզմներին և
մոդելներին: Դասընթացի շրջանակներում առավել մեծ ուշադրություն կդարձվի
ինֆորմացիոն պատերազմների ուսումնասիրմանն ու վերլուծությանը կոնկրետ
օրինակների տեսքով: Մանրամասնորեն կվերլուծվեն ինֆորմացիոն պատերազմների
պատճառներն ու հետևանքները և' լոկալ,
և' գլոբալ
մակարդակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա ինֆորմացիոն պատերազմների տիպերը, օբյեկտները և
մոդելները,
2. կկարողանա կոնկրետ երկրի օրինակով վերլուծության ենթարկել
ինֆորմացիոն անվտանգության խնդիրներն ու դրան սպառնացող վտանգները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ինֆորմացիոն պատերազմներ հասկացությունը և էությունը: Թեմա
2՝ Ինֆորմացիոն զենքը` որպես ինֆորմացիոն պատերազմ վարելու հիմնական
միջոց: Թեմա 3՝ Որոշումների ընդունումը ինֆորմացիոն պատերազմների
ժամանակ: Թեմա 4՝ Ինֆորմացիոն անվտանգության խնդիրները և վտանգները:
Թեմա 5` Ինֆորմացիոն տարածություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M20. Մենեջմենթ և կառավարում (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հանրային մենեջմենթի ոլորտում
ժամանակակից բարեփոխումների փորձը` համեմատական հեռանկարում,
բարեփոխումների գերակա ուղղություններն ու առաջնահերթությունները,
տիրապետող միտումները և արդիական կիրառական մեթոդերը: Հատուկ
ուշադրություն է դարձվելու քաղաքական փոփոխականների ազդեցությանը
հանրային մենեջմենթի բարեփոխման գործընթացի և հանրային հատվածի
կառուցվածքային վերափոխման դինամիկայի վրա: Առանձնահատուկ
ուշադրության կենտրոնում են բարեփոխումների գլխավոր հետագծերն ու
մոդելային մոտեցումները` ֆինանսական, անձնակազմի, կազմակերպական,
ինչպես նաև կատարողականի գնահատման բնագավառներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
3.
կծանոթանա Եվրոմիության մի շարք երկրներում, ԱՄՆ-ում,
Կանադայում, Նոր Զելանդիայում, Ավստրալիայում, ինչպես նաև
Եվրոհանձնաժողովի կողմից իրականացրած հանրային հատվածների
բարեփոխումների
գործընթացային
և
կառուցվացքային
առանձնահատկություններին,
հայեցակարգային
մոդելների
և
հետագծային արդյունքների հետ,
4. ի վիճակի կլինի վերլուծել հանրային մենեջմենթի բարեփոխումների
ընթացակարգային և բովանդակային տարրերը
5. կկարողանա համադրել ավանդական կառավարման համակարգերը,
վարչա-քաղաքական
ռեժիմները
և
հանրային
հատվածի
բարեփոխումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հանրային կառավարում և հանրային մենեջմենթ հասկացությունների նմանությունները և տարբերությունները: Թեմա 2՝ Հանրային
մենեջմենթի բարեփոխման մոդելները, բարեփոխումների իրագործման
մակարդակները: Թեմա 3՝ Հանրային բարեփոխումների իրականացման
հիմնական շարժիչ ուժերը: Թեմա 4՝ Հանրային մենեջմենթի բարեփոխման
հիմնական մոդելները: Թեմա 5` Գործադիր իշխանության համակարգի բնույթը:
Թեմա 6՝ Ֆինանսական մենջմենթի բարեփոխման այլընտրանքները: Թեմա 7՝
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի բարեփոխումները և նոր
մոդելների ներմուծման եղանակները: Թեմա 8՝ Հանրային բարեփոխումների
իրագործման արդյունքները: Թեմա 9՝ Քաղաքականությունը և մենեջմենթը`
ընդհանուր ակնարկ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M21. Ծրագրերի գնահատում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ծրագրերի
գնահատումը որպես սոցիալական գիտությունների համալիր գործունեություն և
մասնագիտական գործունեության դաշտ: Ծանոթացնել ուսանողներին
ծրագրերի գնահատման հիմնական գիտական մոտեցումների, ծրագրերի
գնահատման մեթոդների և տեխնիկաների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կզարգացնի հմտություններ և հնարավորություններ ստեղծագործապես
կատարելու ծրագրերի գնահատման հետազոտությունների մշակում և
իրականացում,
2. կկարողանա պրակտիկ խորհուրդներ տալ հանրային ծառայություններ
մատուցողներին` վերանայելու իրենց գործողություններն ու աշխատանքի
ուղղությունները և ստեղծելու նոր որակի ծրագրեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ծրագրի գնահատման` որպես գործունեության, զարգացման
համառոտ պատմությունը: Թեմա 2՝ Ծրագրի անհրաժեշտության գնահատումը,
սոցիալական պայմանների վերլուծությունը: Թեմա 3՝ Ծրագրի իրականացման
գործընթացի մոնիթորինգ: Թեմա 4` Ծրագրի արդյունքների չափում և
մոնիթորինգ: Թեմա 5` Ծրագրի ազդեցության որոշումը և գնահատումը: Թեմա 6`
Ծրագրի էֆֆեկտների և հետևանքների տարատեսակությունը, դրանց
վերլուծությունը: Թեմա 7` Ծրագրի արդյունավետության չափումը: Թեմա 8`
Ծրագրերի գնահատման սոցիալական համատեքստը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M21. ՀՀ հանրային ծառայության համակարգի զարգացման հիմնահարցեր
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի
Հանրապետության հանրային ծառայության իրավական կանոնակարգումները:
Ներկայացվում
է
հանրային
ծառայության
տեսակները
և
դրանց
ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները: Դասընթացի ժամանակ
հաշվի են առնվելու նաև ՀՀ քաղաքացիական ծառայության գործունեության
ոլորտի առավել լայն շրջանակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա ամբողջական գիտելիքներ ՀՀ-ում քաղաքացիական ծառայության
համակարգի ներդրման անհրաժեշտության և արտասահմանյան փորձի
վերաբերյալ,
2. խորությամբ կհասկանա ՀՀ-ում հանրային ծառայության և քաղաքացիական ծառայության օրենսդրությունը, այդ համակարգի կառուցվածքը,
ինստիտուտների գործունեությունը և գործընթացները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հանրային ծառայության հիմունքներ: Թեմա 2՝ Հանրային
ծառայությունը: Թեմա 3` Պետական, քաղաքացիական ծառայությունը որպես
պետական ծառայության տեսակ: Թեմա 4՝ Պետական, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնները: Թեմա 5` Պետական, քաղաքացիական ծառայության
պաշտոն զբաղեցնելը: Թեմա 6` Պետական, քաղաքացիական ծառայողի ատեստավորումը: Թեմա 7` Պետական, քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստումը: Թեմա 8` Պետական, քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվը: Թեմա 9` Պետական, քաղաքացիական ծառայողի իրավական կարգավիճակը: Թեմա 10` Պետական, քաղաքացիական ծառայողների անձնական
գործը, գրանցամատյանը և քաղաքացիական ծառայության ստաժը: Թեմա 11`
Պետական, քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքները, կարգապահական տույժերը և քաղաքացիական ծառայության
պաշտոնից ազատումը: Թեմա 12` Պետական, քաղաքացիական ծառայության
ղեկավարման մարմինները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

7. «Հանրային քաղաքականություն» մասնագիտություն
1203/M14.Կրթության կառավարում(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կրթության
կառավարման հիմնական սկզբունքներին, մարտահրավերներին, խնդիրներին
և հնարավորություններին (հատկապես բարձրագույն կրթության ոլորտում):
Դասընթացի շրջանակներում շեշտադրումը կկատարվի բարձրագույն
կրթության համակարգում
ուսումնական ծրագրերի մշակման, որակի
ապահովման և գնահատման հիմնախնդիրների վրա: Դասընթացինպատակն է
ուսանողներին տալ բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման
համակողմանի գիտելիքներ գիտական և վարչական առաջնորդության
տեսանկյունից: Կքննարկվեն և վերլուծության կենթարկվեն մրցունակ և
որակյալ կրթության ապահովման գործընթացում կազմակերպական
կառուցվածքները, վարչական դերերը, ինչպես նաև մշակութային նորմերը:
Դասընթացի նպատակների ցանկը նաև ներառում է բարձրագույն կրթության
համակարգում ֆինանսական կայունության, արտաքին հարաբերությունների
կառավարման, անձնակազմի համալրման և շահադրդման հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կստանա
ամբողջական
գիտելիք
բարձրագույն
կրթության
համակարգերի արդի հնարավորությունների և մարտահրավերների մասին,
2.
կստանա գիտելիքներ բարձրագույն կրթության համակարգի խնդիրների,
գործառույթների, վարչական դերերի և կազմակերպական կառուցվածքների
ստեղծման սկզբունքների մասին,
3.
ունակ կլինի վերլուծելու տարբեր կրթական համակարգերում
վարչական, գիտական կառավարման և առաջնորդության ռազմավարական
խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բարձրագույն կրթության համակարգերի գլխավոր խնդիրներն ու
գործառույթները:Թեմա 2՝Ժամանակակից կրթական համակարգերում որակյալ
կրթության ապահովման մարտահրավերներն ու հնարավորությունները:
Թեմա 3՝Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում վարչական և
գիտական կառավարումն ու առաջնորդությունը: Թեմա 4՝Բարձրագույն
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կրթության համակարգերում վարչական դերերը, մշակութային նորմերը,
կազմակերպական կառուցվածքները և համատեղ կառավարումը: Թեմա
5`Բարձրագույն կրթությանհամակարգերում անձնակազմի համալրումն ու
շահադրդումը: Թեմա 6՝ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
ֆինանսական կայունությունը և առկա մարտահրավերները:Թեմա 7՝
Ռազմավարական
ծրագրավորումը
բարձրագույն
ուսումանական
հաստատություններում: Թեմա 8՝ Ուսումնական ծրագրերի զարգացումը,
որակի ապահովումը և գնահատումը: Թեմա 9՝ Բարձրագույն կրթության
ապագան: Թեմա 10՝ Ֆինանսական միջոցների հայթայթում, շրջանավարտներ
և արտաքին հարաբերություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
1203/M14. Ֆինանսական մենեջմենթ և դրամաշնորհների տնօրինում (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանրային և շահույթ
չհետապնդող
կազմակերպություններում
որոշումների
կայացման
գործընթացում
ֆինանսական
տեղեկատվության
օգտագործման
և
ֆինանսական կառավարման հիմունքներին:Դասընթացի նպատակն է
ուսանողների մոտ ձևավորել համապատասխան հմտություններ և
մասնագիտական
բառապաշարֆինանսական
տեղեկատվության
օգտագործման, այլ ոչ թե` այդ տեղեկատվության ստեղծման համար:
Դասընթացի շրջանակներում շեշտադրումը կկատարվի ընթացիկ բյուջեի
զարգացման, հիմնական բյուջետային որոշումների կայացման գործիքների և
հաշվապահության սկզբունքների ներկայացման վրա: Ուսանողներին
կներկայացվեն
ֆինանսական
վերլուծության,
ֆինանսական
հաշվետվությունների
կազմման
և
հաշվապահական
գործընթացի
յուրահատկությունները
հանրային
և
շահույթ
չհետապնդող
կազմակերպություններում: Ուսանողները կծանոթանան հանրային և շահույթ
չհետապնդող կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության և
հաշվետվողականության
հիմնախնդիրներին,
ինչպես
նաև
այդ
կազմակերպությունների համար հասանելի այլ եկամտային հոսքերի
տեսակներին:Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին ապահովել
անհրաժեշտ
տեղեկատվությամբ
շահույթ
չհետապնդող
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կազմակերպությունների ֆինանսների վերահսկման և կառավարման համար:
Դասընթացի երկրորդ մասը կկենտրոնանա ուսանողների մոտ շահույթ
չհետապնդող
կազմակերպություններում
ֆինանսական
աջակցության
ձեռքբերման, դրամաշնորհային ծրագրերին դիմելու, հապատասխան ծրագրեր
կազմելու ունակությունների զարգացման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կստանա ամբողջական գիտելիք հանրային և շահույթ չհետապնդող
կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարման և կայունության մասին,
2.
կկարողանա իրականացնել հանրային և շահույթ չհետապնդող
կազմակերպությունների
ֆինանսական
վիճակի,
ֆինանսական
կատարողականի և բյուջետային գործընթացների վերլուծություն` հանդես
գալով համապատասխան առաջարկություններով,
3.
կկարողանա կազմել հանրային կազմակերպությունների ներքին և
արտաքին ֆինանսական հաշվետվություններ,
4.
ունակ կլինի կազմելու դրամաշնորհային ծրագրի առաջարկ դոնոր
կազմակերպություններին դիմելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Բյուջետավորման հիմունքներ:Թեմա 2՝Հանրային և շահույթ
չհետապնդող կազմակերպությունների բյուջեների տեսակներ:Թեմա 3՝
Բյուջետավորման գործընթաց և բյուջեի ձևաչափ: Թեմա 4՝Ֆինանսական
ռեզերվ, հավասարակշռված և դեֆիցիտային բյուջեներ: Թեմա 5`
Ֆինանսական հաշվետվության բաղկացուցիչները և տեսակները: Թեմա
6՝Անկախ աուդիտ:Թեմա 7՝Ֆինանսական վերահսկողության կանոններն ու
գործընթացները շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններում: Թեմա
8՝Տնօրենների խորհրդի և գործադիր անձնակազմի դերը ֆինանսկան
վերահսկողության
գործընթացում:Թեմա
9՝Ֆինանսական
հաշվետվողականություն:Թեմա
10՝Ռազմավարական
ֆինանսական
ծրագրավորում:Թեմա 11՝Դրամաշնորհային ծրագրի առաջարկի կազմումը,
իրականացումը,
անհրաժեշտ
նախնական
վերլուծություններն
ու
վերլուծական գործիքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
1203/M15. Ոչ պետական հատվածի կազմակերպություններ և կառավարում (6
կրեդիտ)
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Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է նախ` ծանոթացնել ուսանողներին շահույթ
չհետապնդող
ոչ
պետական
հատվածի
(«երրորդհատված»,
պետական/հանրային և մասնավոր հատվածներից զատ) կառավարման և
կազմակերպական առանձնահատկությունների հետ, ապա` ոչ պետական
հատվածի
կարգավորման
և
կազմակերպման
միջոցների
և
քաղաքականությունների հետ, ներառյալ պետական միջամտության
հիմնահարցերը և այլ դերակատարների ներգրավման ձևաչափերը:
Դասընթացի կարևոր բովանդակային ուղղություններից են ոչ պետական
շահույթ չհետապնդող հատվածի հայեցակարգերի և էմպիրիկ փորձի
համադրումը,
շահույթ
չհետապնդող
սույբեկտների
(Հանրային
կազմակերպությունների) գործառութային, իրավական և քաղաքական
տարանջատման սկզբունքների և մոտեցումների հետ ծանաթացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
Կկարողանա ներկայացնել և մեկնաբանել ոչ պետական հատվածի
տեսություններն ու հայեցակարգերը,
2.
կկարողանա ներկայացնել և մեկնաբանել ոչ պետական հատվածի
կազմակերպությունների կառուցվացքի, գործառույթների և կարգավիճակի
մասին տեսական և հայեցակարգային արդիական մոտեցումները, շահույթ
չհետապնդող կազմակերպության մոդելային առանձնահատկություններն ու
հիմնական հատկանիշները:
3.
կտիրապետի սոցիալական ձեռնարկատիրության մասին տեսական և
էմպիրիկ գիտելիքների, մասնավոր և ոչ պետական, ինչպես նաև հանրայինմասնավոր համագործակցությանհ իմնական ձևաչափերի վերաբերյալ
գիտելիքների,
4.
կկարողանա արժևորել ոչ պետական շահույթ չհետապնդող հատվածի
ազդեցւթյունը սոցիալական հարաբերությունների վրա, ի վիճակի կլինի
մեկնաբանել սոցիալական պատասխանատվության հիմնահարցերը ոչ
պետական հատվածի դիտակետից:
5.
Իվ իճակի կլինի վերլուծել և առաջարկություններով հանդես գալ ոչ
պետական շահույթ չհետապնդող հատվածի կարգավորոման վայրույթում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ոչ պետական/ շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների
ստեղծուման և գործունեության հիմնական ուղղությունները. եվրոպական և
ամերիկյան մոտեցումներ: Թեմա 2՝ Ոչ պետական/ շահույթ չհետապնդող
հատվածի իրավական կարգավիճակը: Թեմա 3՝ Շահույթ չհետապնդող
կազմակերպությունների
/հատվածի
Էթիկական
նորմերը
և
փիլիսիփայությունը: Թեմա 4՝ Հաշվերտվողականության և ծրագրերի
գնագատման ձևաչափերը և եղանակները ոչ պետական հատվածում: Թեմա 5`
Պետական-մասնավոր-ոչ պետական հատվածների համագործակցության
ձևերն ու ծավալները. գործառույթներ և հեռանկարներ: Թեմա 6՝
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Լոբբիստական
գործունեության
առանձնահատկությունները
շահույթ
չհետապնդող հատվածում: Թեմա 7՝ Ոչ պետական/ շահույթ չհետապնդող
դերակատարությունը ընդհանուտ տնտեսության մեջ: Թեմա 8՝ Ռեսուրսների
հավաքագրման և համախմբման պրոբլեմները ոչ պետական հատվածում:
Թեմա 9՝ Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը ոչ պետական/ շահույթ
չհետապնդող հատվածում: Թեմա 10՝ Վերափոխումների իրականացումը ոչ
պետական հատվածում: Թեմա 11` Ոչ պետական/ շահույթ չհետապնդող
հատվածում կարգավորիչ քաղաքականության կիրառկման մոտեցումներ:
Թեմա 12` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և ոչ պետական հատվածը:
Թեմա 13` Փոխակերպման և զարգացման տեսությունները և ոչ պետական
հատվածը: Թեմա 14` Սոցիալական պատասխանատվության պրոբլեմը ոչ
պետական հատվածում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M15.Մակրոտնտեսական տեսություն և հանրային քաղաքականություն(6
կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Տվյալ դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ժամանակակից
մակրոտնտեսագիտության հիմունքներին, մասնավորապես, տնտեսական
զարգացման
նեոդասական
մոդելին:
Դասընթացի
շրջանակներում
կներկայացվեն տնտեսական աճի և զարգացման հիմնական ցուցանիշները,
օպտիմալ
վերահսկողության
տեսությունը,
շուկայի
զանազան
կառուցվածքները, մարդկային կապիտալի և տնտեսական զարգացման
փոխկապվածությունը, տեխնոլոգիական զարգացման ներազդեցությունները
տնտեսական
աճի
ուղղությամբ,
ֆինանսական
զարգացման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև միջազգային առևտրի դերն ու
նշանակությունը տնտեսական զարգացման գործընթացում: Հատուկ
ուշադրության կարժանանան ֆիսկալ և դրամային քաղաքականությունների
առանձնահատկությունները:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը.
1.
կկարողանահասկանալ և գնահատել այնպիսի մակրոտնտեսական
գործոններ, ինչպիսք են գործազրկությունը, ինֆլյացիան և տնտեսական աճը,
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2.
ձեռք կբերի ամբողջական գիտելիք և պատկերացում տնտեսական
զարգացման ցուցանիշների մասին,
3.
ունակ կլինի վերլուծելու դրամային և ֆիսկալ քաղաքականությունների
ազդեցությունները կարճաժամկետ տնտեսական աճի պայմաններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մակրոտնտեսագիտության հիմնարար խնդիրները. ինֆլյացիա,
գործազրկություն, տնտեսական աճ:Թեմա 2՝Տնտեսական զարգացման
ցուցանիշներ և նեոդասական մոդել: Թեմա 3՝Շուկայի մոդելներ, մարդկային
կապիտալ և տեխնոլոգիական զարգացում: Թեմա 4՝ Ֆիսկալ և դրամային
քաղաքականություններ: Թեմա 5` Մակրոտնտեսական կայունություն: Թեմա
6՝ Բաց տնտեսության էութունը:Թեմա 7՝Մակրոտնտեսական դինամիկա:
Թեմա 8՝ Միջազգային առևտուր և տնտեսական աճ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
1203/M16.Քաղաքական ինստիտուտներ և հանրային քաղաքականություն (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչգնահատումովդասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հասարակության քաղաքական
համակարգում,
հանրային
կառավարման
ոլորտում
քաղաքական
ինստիտուտների դերակատարումն ու նրանց միջև փոխհարաբերությունների
ամբողջությունը: Դասընթացի նպատակների մեջ են մտնում նաև Հայաստանի
Հանրապետությունում
ինստիտուցիոնալ
բարեփոխումների
ընթացքի
ներկայացումն ու ժողովրդավարական անցման համատեքստում քաղաքական
ինստիտուտների զարգացման դինամիկայի ներկայացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
Կստանա տեսական գիտելիքներ հասարակության քաղաքական
համակարգի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի մասին,
2.
Կկարողանա բացահայտել քաղաքական ինստիտուտների և հանրային
կառավարման
արդյունավետության
միջև
գոյություն
ունեցող
պատճառահետևանքային կապերը,
3.
Ի վիճակի կլինի վերլուծել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական
համակարգի
ինստիտուցիոնալ
ենթահամակարգի
կառուցվածքային
առանձնահատկությունները,
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4.
Ձեռք կբերի գործնական հմտություններ հանրային կառավարման
ոլորտում ինստիտուցիոնալ համեմատությունների իրականացման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հասարակության քաղաքական համակարգի ենթակառուցվածքային
առանձնահատկությունները:Թեմա 2՝Ինստիտուցիոնալ ենթահամակարգի
գործառնության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 3՝Քաղաքական համակարգի
հիմնական ինստիտուտներն ու գործառույթները: Թեմա 4՝Պետության
ինստիտուտը, հիմնական հայեցակարգերն ու տեսակները: Թեմա 5`Պետական
իշխանության
հիմնական
ինստիտուտները
և
նրանց
փոխհարաբերությունները հանրային կառավարման համատեքստում: Թեմա
6՝Սահմանադրության ինստիտուտն ու նրա նորմատիվ-իրավական
դերակատարումը
հանրային
կառավարման
համակարգում:
Թեմա
7՝Քաղաքական
կուսակցությունների
ինստիտուտն
ու
հանրային
կառավարումը: Թեմա 8՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական
համակարգի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների գործընթացը: Թեմա
9՝Սահմանադրական բարեփոխումները
ՀՀ-ում:
Թեմա 10՝Հանրային
կառավարման
արդյունավետության
բարձրացման
ինստիտուցիոնալ
չափորոշիչները ՀՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներն էլ անցկացվում են գրավոր
աշխատանքի ձևով` յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M16. Ոչ պետական հատվածի լիդերություն և մարդկային ռեսուրսների
կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ինչ է առաջնորդությունը և
մարդկային ռեսուրսների կառավարումը ոչ պետական կառույցներում`
խոսելով նրա էության, զարգացման տարրերի, սկզբունքների, մեթոդների
մասին: Դասընթացի ընթացքում վերլուծվելու է առաջնորդության և ՄՌԿ
Հայաստանյան և արտասահմանյան փորձը:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
Ծանոթ կլինի առաջնորդության և
մարդկային ռեսուրսների
կառավարման տեսական հիմքերին և ընթացակարգերին, ռազմավարական
ՄՌԿ-ին,
մարդկային
կապիտալի
և
գիտելիքի
կառավարման
հայեցակարգերին, ՄՌԿ և առաջնորդության էթիկական կանոններին,
կազմակերպական սոց. պատասխանատվությանը:
2.
ի վիճակի կլինի վերլուծել եղած հայեցակարգերը և առաջարկել նորերը,
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3.
կկարողանա օգտագործել առաջնորդության և ՄՌԿ հմտությունները,
ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առկա խնդիրների լուծման
համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1՝
Ինչ
է
առաջնորդությունը
և
ՄՌԿ
հանրային
կազմակերպություններում: Թեմա 2՝ Առաջնորդության տեսությունները: Թեմա
3՝ ՄՌԿ տեսական հիմքերը: Թեմա 4՝ Ռազմավարական ՄՌԿ և ՄՌԿ
մոդելները: Թեմա 5` ՀՄՌԿ և հանրային առաջնորդության միջավայրը և
էթիկական կանոնները: Թեմա 6՝ ՀՄՌԿ և հանրային առաջնորդության
էվոլյուցիան: Թեմա 7՝ Անձնակազմի համակարգի նկարագրություն: Թեմա 8՝
ՀՄՌԿ տեխնիկաները: Թեմա 9՝ Անձնակազմի ընտրություն հանրային
կազմակերպություններում: Թեմա 10՝ Ինչպես պահել անձնակազմը
մոտիվացված
և
արդյունավետ:
Թեմա
11՝
Աշխատանքային
փոխհարաբերություններ:
Թեմա
12՝
Ոլորտի
շարունակական
մարտահրավերներ: Թեմա 13՝ Քեյսերի քննարկում: Թեմա 14՝ Դերային խաղեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M17. Հաղորդակցական ռազմավարություններ և տեղեկատվական
կառավարման հիմնահարցեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գլոբալ տեղեկատվական փոխներգործության ներքո
դիտարկել
ու
ներկայացնել
հաղորդակցային-տեղեկատվական
ռազմավարությունների մշակման ու իրականացման փորձը, մեխանիզմները,
ներկա միտումները: Հատուկ շեշտադրում է արվելու հաղորդակցային
ռազմավարությունների ինստիտուցիոնալ, քաղաքական, կառավարչական
բաղադրիչների,
նրանց
իրականացման
մոդելների
ու
դրանց
արդյունավետության գնահատման գործընթացների վրա: Առանձնահատուկ
ուշադրություն է հատկացվելու համացանցային տիրույթում զանգվածային
հաղորդակցային ռազմավարությունների իրականացմանը, քաղաքական ու
կառավարչական մարկետինգի տեսանկյունից առավել մրցունակ մոդելների
մշակման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կծանոթանա
հաղորդակցային
ռազմավարությունների
ու
դրանց
ինստիտուցիոնալ դրսևորումների տեսահայեցարկարգային բազային, դրանց
իրականացման տեխնոլոգիաներին ու ռեսուրսներին, ռուսական, ԵՄ և ԱՄՆ
տեղեկատվական-հաղորդակցային
տիրույթներում
հաղորդակցային
ռազմավարությունների ու համացանցային գործընթացների իրականացման
հիմնական մոտեցումներին,
2. ի
վիճակի
կլինի
վերլուծել
տեղեկատվական/հաղորդակցային
ռազմավարության գործընթացային ու բովանդակային(կոնտենտ) տարրերը,
3. կկարողանա մշակել, համադրել ու գնահատել հաղորդակցային տարբեր
սուբյեկտների
կողմից
իրականացրած
ռազմավարությունների
արդյունավետության գործակիցը տեղեկատվական տարածության տարբեր
մակարդակներում, մեկնարկային տարբեր պայմաններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ինստիտուցիոնալ հաղորդակցային/տեղեկատվական սուբյեկտները
ժամանակակից
տեղեկատվական
տարածության
մեջ:
Թեմա
2՝
Սոցիալական(քաղաքական)
ինստիտուտների
հաղորդակցային
ռազմավարության մշակման նպատակներն ու ձևերը: Թեմա 3՝
Ինստիտուցիոնալ հաղորդակցային ռազմավարությունների իրականացման
ռեսուրսներն ու գործողությունների տիրույթը: Թեմա 4՝ Հաղորդակցային
ռազմավարությունների իրականացման տեխնոլոգիան և հիմնական
մոդելները: Թեմա 5` Տեղեկատվական արշավները՝ որպես սոցիալքաղաքական
ինստիտուտների
հաղորդակցային
ռազմավարության
իրականացման ձև: Թեմա 6՝
Տեղեկատվական ցանցային (ինտերնետ,
սոցիալական
ցանցեր
և
այլն)
հարթակները
և
հաղորդակցային/տեղեկատվական ռազմավարությունների իրականացման
առանձնահատկությունները: Թեմա 7՝ Գովազդի, Հանրային կապերի(PR),
ազգային
բրենդինգի
և
քարոզչության
դերակատարումը
տեղեկատվական/հաղորդակցային
ռազմավարության
իրականացման
փուլերում: Թեմա 8՝ Տեղեկատվական անվտանգության համակարգը՝ որպես
հաղորդակցային
ռազմավարության
առանձնահատուկ
տեսակ
(գործընթացային ու կոնտենտ վերլուծություն): Թեմա 9՝ Պետության
տեղեկատվական քաղաքականության ու հաղորդակցային ռազմավարության
արդյունավետության ցուցիչները գլոբալ տեղեկատվական հասարակության
ներկա տիրույթում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
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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1203/M17. Միջազգային հանրային հատված (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հանրային դիվանագիտության
հիմնական բնութագրիչները, խնդիրները, գործառույթները, միջավայրը և
տիպաբանությունը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու արտաքին
քաղաքականության
մշակման
և
իրականացման
գործընթացում
հասարակական կազմակերպությունների, ԶԼՄ-ների և սոցիալական մեդիայի
քաղաքացիական գործընկերության ընթացակարգերին: Առանձնահատուկ
ուշադրության կենտրոնում են հանրային դիվանագիտության եվրոպական և
միջազգային կառուցակարգերը, ԱՄՆ-ի և ՌԴ-ի հանրային դիվանագիտության
մոդելները, ինչպես նաև հանրային
դիվանագիտության ոլորտում ՀՀ
արտաքին քաղաքականության խնդիրներն ու հայեցակարգային հիմքերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կծանոթանա
հանրային
դիվանագիտության
ազգային,
տարածաշրջանային և միջազգային ընթացակարգերին, ինչպես նաև
Եվրախորհրդի,
ԵԱՀԿ-ի,
Եվրամիության
և
ՄԱԿ-ի
հանրային
դիվանագիտության մոդելների հետ,
2.
ի
վիճակի
կլինի
վերլուծել
հանրային
դիվանագիտության
կառուցվածքային-գործառական
հատկանիշները,
արդյունավետության
գնահատման ինդեքսները և ժամանակակից մարտահրավերները,
3.
կկարողանա համադրել հանրային դիվանագիտության քաղաքացիական
գործընկերության
համակարգերը
և
արտաքին
քաղաքականության
հայեցակարգերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հանրային դիվանագիտության հիմնական բնութագրիչները և
խնդիրները: Թեմա 2՝ Հանրային դիվանագետության գործառույթները,
միջավայրը և տիպաբանությունը: Թեմա 3՝ Հանրային դիվանագիտությունը և
հասարակական
կազմակերպությունները.
ազգային
և
միջազգային
քաղաքացիական գործընկերություն: Թեմա 4՝ Հանրային դիվանագիտության
տեղեկատվական-հաղորդակցման ընթացակարգերը (ԶԼՄ-ներ, համացանց,
սոցիալական մեդիա): Թեմա 5` Հանրային դիվանագիտության եվրոպական
ընթացակարգերը (Եվրախորհուրդ, ԵԱՀԿ, Եվրամիություն): Թեմա 6՝
Հանրային դիվանագիտությունը և ՄԱԿ-ը (գլոբալ քաղաքացիական
հասարակություն): Թեմա 7՝ ԱՄՆ-ի հանրային դիվանագիտությունը: Թեմա 8՝
ՌԴ-ի
հանրային
դիվանագիտությունը:
Թեմա
9՝
Հանրային
դիվանագիտության ոլորտում ՀՀ արտաքին քաղաքականության խնդիրները:
Թեմա 10՝ Հանրային դիվանագիտության հայեցակարգային հիմքերը ՀՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1203/M18. Զարգացման տեսություններ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել զարգացման արդի
մարտահրավերներին, միտումներին և նպատակներին թե´ ազգային և թե´
միջազգային մակարդակներում: Այս դասընթացը հնարավորություն կտա
ուսանողներին
լիարժեք
ըմբռնելու
և
յուրացնելու
զարգացման
տերմինաբանությունը, ինչպես նաև վերլուծելու զարգացման տարբեր
ռազմավարությունները: Դասընթացի շրջանականերում հատուկ շեշտադրում
կստանան ՄԱԿ-ի Հազարամյակի Զարգացման Նպատակները` որպես արդի
զարգացման միտումները պայմանավորող գլխավոր փոփոխականներ:
Ուսանողներին կներկայացվեն սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական
համակարգերի այն փոխհարաբերություններն ու փոխգործողությունները,
որոնք
մեծ
ազդեցություն
ունեն
զարգացման
համաշխարհային
մարտահրավերների ձևավորման վրա: Դասընթացի գլխավոր նպատակն է
ուսանողների
մոտ
ձևավորել
համապատասխան
կարողություններ,
վերաբերմունք և գիտելիք, որոնց միջոցով վերջիններս ունակ կլինեն իրենց
ներդրումն ունենալու այն միջավայրի զարգացման մեջ, որտեղ ապրում են:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը.
1.
կստանա համապարփակ և խորքային գիտելիքներ համաշխարհային
զարգացման արդի մարտահրավերների մասին,
2.
կզարգացնի
հմտություններ
և
կարողություններ
զարգացման
տերմինաբանության
կիրառման
և
զարգացման
տարբեր
ռազմավարությունների վերլուծության նպատակով` բերելով պրակտիկ
օրինակներ, թե ինչպես են այդ ռազմավարությունները կյանքի կոչվել,
3.
ունակ կլինի վերլուծելու և ներկայացնելու խորհրդատվություններ
համաշխարհային զարգացման հիմնախնդիրների շուրջ` ներկայացնելով
համապատասխան տեղեկատվությունն ու փաստերը գրաֆիկների, գծագրերի
և աղյուսակների միջոցով,
4.
ունակ
կլինի
ներկայացնելու
և
քննարկելու
զարգացման
այլընտրանքային մոտեցումները, ինչպես նաև ցույց տալու համաշխարհային
զարգացման սահմանափակումներն ու հնարավորությունները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա
1՝
Աղքատություն
հասկացությունը:
Զարգացման
տարբեր
մակարդակներում գտնվող երկրների բնութագրիչների վերլուծություն:Թեմա 2՝
Աղքատության
հետ
կապված
սոցիալական
և
առողջապահական
հիմնախնդիրները: Թեմա 3՝Ամողջ աշխարհում աղքատության աճին
նպաստող քաղաքական գործոնները: Թեմա 4՝ Գենդերային հավասարություն
և կանանց հզորացում: Թեմա 5` Երեխաների մահացության պատճառներն ու
կրճատումը: Թեմա 6՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և այլ հիվանդությունների դեմ տարվող
պայքարը:Թեմա 7՝Աշխարհում բնակչության աճն ու ժողովրդագրական
փոփոխությունները: Թեմա 8՝Միջազգային միգրացիայի կառավարման
ռազմավարությունները: Թեմա 9՝ Ուրբանիզացիայի պատճառներն ու
հետևանքները: Թեմա 10՝ Գյուղական տարածքների զարգացումը,
գյուղատնտեսական
ապրանքների
համաշխարհային
շուկաները
և
հողօգտագործման
պահպանումը:
Թեմա
11՝
Համաշխարհային
բնապահպանական հիմնախնդիրները և կայուն զարգացման հիմնահարցերը:
Թեմա 12՝ Կայուն և հավասարակշռված զարգացման նպատակով միջազգային
գործընկերությունների ստեղծումն ու պահպանումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
1203/M18. Ուրբանիզացում և համայնքային կոնֆլիկտների կարգավորում
(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնելժամանակակից
աշխարհում
քաղաքների
զարգացման
առանձնահատկություններինև
միջազգային փորձի համապարփակ ուսումնասիրություններին: Հատուկ
անդրադարձ է կատարվելու համայնքների համաչափ զարգացման,
ռեսուրսների
շուրջ
մրցակցության,
քաղաքական
գործիքաշարի
օգտագործման, տարբեր դերակատարների շահերի համաձայնեցման,
համայնքային
կոնֆլիկտների
կանխարգելման
և
ոլորտային
այլ
խնդիրներին:Ազգային
զարգացման
գերակայությունների
սահմանման
համատեքստում
ուշադրությանենարժանի
կառավարման
բազմավեկտորությունն ուկոնֆլիկտների լուծման նոր մեթոդաբանությունը:
Կայուն զարգացման համատեքստում կրկնակի մեծանում է համատեղ
որոշումների ընդունման և կոնֆլիկտների կարգավորման այլընտրանքային
միջոցներիկիրառման փորձը և դրա համեմտական վերլուծությունը:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը.
1.
կտիրապետի մասնագիտական կատեգորիալ ապարատին
2.
կստանա համապարփակ գիտելիքներ ազգային պետությունների
տարածքային զարգացման արդի իրավիճակի և մարտահրավերների մասին
3. կկարողանա վերլուծել, համադրել և մեկնաբանել արևմտաեվրոպական
երկրների համաչափ զարգացման ռազմավարությունները, դրանց գերակա
ուղղություներն ու ձեռք բերված փորձը
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքների զարգացման ռազմավարություններ:Ռեսուրսների
քարտեզագրումև վերջնարդյունքների գնահատում: Թեմա 2՝ Համայնքային
կոնֆլիկտների տեսակները, լուծման մոդելները: Թեմա 3՝ Շահառուների
խորհրդատվական գործընթացը: Ճգնաժամերի կառավարում և կայուն
զարգացում:Թեմա 4՝ Սոցիալական ցանցերն ու հաղորդակցության
տեխնոլոգիաները: Թեմա 5` Քաղաքների զարգացման ինստիտուցիոնալ
համակարգը: Թեմա 6՝ Հանրային-մասնավոր փոխահարբերման ձևերը: Թեմա
7՝ Քաղաքների զարգացման քաղաքականության միջազգային փորձը:Թեմա
8՝Համայնքների
սեփականությունը,
զարգացման
ծրագրերը
և
ֆինանսավորումը: Թեմա9՝ Վարչատարածքային բարեփոխումները և
միջհամայնքային համագործակցությունը: Թեմա 10՝ Մարդկային և
տեղեկատվական ռեսուրսների համապատասխանությունը համայնքային
խնդիրներին: Թեմա 11՝ Համյանքների կողմից մատուցվող հանրային
ծառայությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
1203/M19. Հանրային ծառայության հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչգնահատումովդասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
հիմնական
նպատակն
է
ներկայացնել
Հայաստանի
Հանրապետության
հանրային
ծառայության
իրավական
կանոնակարգումները: Ներկայացվում է հանրային ծառայության տեսակները
և դրանց ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները: Դասընթացի
ժամանակ հաշվի են առնվելու նաև ՀՀ քաղաքացիական ծառայության
գործունեության ոլորտի առավել լայն շրջանակները:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա ամբողջական գիտելիքներ ՀՀ-ում քաղաքացիական
ծառայության համակարգի ներդրման անհրաժեշտության և արտասահմանյան
փորձի վերաբերյալ,
2. խորությամբ կհասկանա ՀՀ-ում հանրային ծառայության և քաղաքացիական ծառայության օրենսդրությունը, այդ համակարգի կառուցվածքը,
ինստիտուտների գործունեությունը և գործընթացները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հանրային ծառայության հիմունքներ:Թեմա
2՝Հանրային
ծառայությունը: Թեմա 3`Պետական, քաղաքացիական ծառայությունը` որպես
պետական ծառայության տեսակ: Թեմա 4՝Պետական, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնները: Թեմա 5`Պետական, քաղաքացիական ծառայության
պաշտոն զբաղեցնելը:Թեմա 6`Պետական, քաղաքացիական ծառայողի ատեստավորումը:Թեմա 7`Պետական, քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստումը:Թեմա 8`Պետական, քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվը:Թեմա 9`Պետական, քաղաքացիական ծառայողի իրավական կարգավիճակը: Թեմա 10`Պետական, քաղաքացիական ծառայողների անձնական
գործը, գրանցամատյանը և քաղաքացիական ծառայության ստաժը: Թեմա
11`Պետական, քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքները, կարգապահական տույժերը և քաղաքացիական ծառայության
պաշտոնից ազատումը:Թեմա 12`Պետական, քաղաքացիական ծառայության
ղեկավարման մարմինները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1203/M19. Մենեջմենթի բարեփոխումներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հանրային մենեջմենթի ոլորտում
ժամանակակից բարեփոխումների փորձը` համեմատական հեռանկարում,
բարեփոխումների գերակա ուղղություններն ու առաջնահերթությունները,
տիրապետող միտումները և արդիական կիրառական մեթոդերը: Հատուկ
ուշադրություն է դարձվելու քաղաքական փոփոխականների ազդեցությանը
հանրային մենեջմենթի բարեփոխման գործընթացի և հանրային հատվածի
կառուցվածքային վերափոխման դինամիկայի վրա: Առանձնահատուկ
ուշադրության կենտրոնում են բարեփոխումների գլխավոր հետագծերն ու
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մոդելային մոտեցումները` ֆինանսական, անձնակազմի, կազմակերպական,
ինչպես նաև կատարողականի գնահատման բնագավառներում:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա Եվրոմիության մի շարք երկրներում, ԱՄՆ-ում,
Կանադայում,
Նոր
Զելանդիայում,
Ավստրալիայում,
ինչպես
նաև
Եվրոհանձնաժողովի կողմից իրականացրած հանրային հատվածների
բարեփոխումների արդյունքների հետ,
2. կկարողանա համադրել ավանդական կառավարման համակարգերը,
վարչա-քաղաքական ռեժիմները և հանրային հատվածի բարեփոխումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հանրային կառավարում և հանրային մենեջմենթ հասկացությունների
նմանությունները և տարբերությունները:Թեմա 2՝ Հանրային մենեջմենթի
բարեփոխման մոդելները, բարեփոխումների իրագործման մակարդակները:
Թեմա 3՝ Հանրային բարեփոխումների իրականացման հիմնական շարժիչ
ուժերը: Թեմա 4՝ Հանրային մենեջմենթի բարեփոխման հիմնական մոդելները:
Թեմա 5` Գործադիր իշխանության համակարգի բնույթը: Թեմա 6՝
Ֆինանսական
մենջմենթի
բարեփոխման
այլընտրանքները:Թեմա
7՝
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի բարեփոխումները և նոր
մոդելների ներմուծման եղանակները: Թեմա 8՝ Հանրային բարեփոխումների
իրագործման արդյունքները: Թեմա 9՝ Քաղաքականությունը և մենեջմենթը`
ընդհանուր ակնարկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3,4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

– 448 –

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հավելված 1.

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

1-ին կիսամյակ

3-րդ կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2008 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2009 թ.

Թվանիշ
1401/B01
170X/B01
160X/B01
1106/B01
XX0X/B01
0X0X/B01
0X0X/B01
0001/B01
XXX/ BXX
XXX/ BXX
XXX/ BXX

Դասընթացի անվանումը
Հայոց լեզու և գրականություն-1
Ռուսաց լեզու-1
Օտար լեզու-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Համակարգչից օգտվելու
հմտություններ
Մաթեմատիկայի հիմունքներ
Էկոլոգիայի և բնապահպանության
հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Դասընթաց-1
Դասընթաց-2
Դասընթաց-3

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ
2
4
4
2
2

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.

Թվային միավորներ
-

2
2

Ստ.
Ստ.

-

4
4
4

Ստ.
Լավ
Լավ
Լավ

17
16
16

Վարկանիշային միավորներ

12

196

Կիսամյակային ՄՈԳ

Թվանիշ
1107/B01
0001/B01
XX0X/B03
130X/B01
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Մշակութաբանություն
Ֆիզդաստիարակություն
Օտար լեզու-3
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Դասընթաց-7
Դասընթաց-8
Դասընթաց-9
Դասընթաց-10

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

Կրեդիտ
2
4
4
5
6
6
3

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Գեր.
Լավ
Բավ.
Բավ.
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

28

416

Թվային միավորներ
19
15
11
8
20
19
Կիսամյակային ՄՈԳ

14.86

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

90

16.33

Վարկանիշային
միավորներ

62

Ամփոփիչ ՄՈԳ

970

15.65

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Թվային միավորներ
9
16
17
18
20

Ընդհանրացված արդյունքները 2008 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային
միավորներ

12

196

Ամփոփիչ ՄՈԳ

16.33

2-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2009 թ.
Թվանիշ
170X/B02
160X/B02
0001/B01
1401/B02
1106/B02
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Ռուսաց լեզու-2
Օտար լեզու-2
Ֆիզդաստիարակություն
Հայոց լեզու և գրականություն-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Դասընթաց-4
Դասընթաց-5
Դասընթաց-6

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

22

Կրեդիտ
4
4
2
2
6
6
6

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Լավ
Գեր.
Բավ.
Լավ
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

358

Թվային միավորներ
16
19
12
16
20
Կիսամյակային ՄՈԳ

4-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2010 թ.
Թվանիշ
1901/B01
0001/B01
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Իրավագիտություն
Ֆիզդաստիարակություն
Դասընթաց-11
Դասընթաց-12
Դասընթաց-13
Դասընթաց-14
Դասընթաց-15

Կրեդիտ
2
5
5
6
6
6

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային միավորներ

28

455

60

34

Վարկանիշային
միավորներ

554

16.25

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

120

Վարկանիշային
միավորներ

90

1425

16.27

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Կիսամյակային ՄՈԳ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

16.29

II

Ամփոփիչ ՄՈԳ

15.83

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական Համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

5-րդ կիսամյակ

7-րդ կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2010 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2011 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը
0002/B01 Քաղաքացիական պաշտպանություն
0002/B02 Արտակ. իրավիճ. բնակչութ. առաջին
բուժօգնություն
XXX/BXX Դասընթաց-16
XXX/BXX Դասընթաց-17
XXX/BXX Դասընթաց-18
XXX/BXX Դասընթաց-19
XXX/BXX Դասընթաց-20

Կրեդիտ
2
2

Գնահատական
Ստ.
Ստ.

5
5
5
5
6

Բավ.
Գեր.
Լավ
Լավ
Գեր.

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Վարկանիշային միավորներ

30

26

421

Թվային միավորներ
10
20
18
17
16

150

Վարկանիշային
միավորներ

116

1846

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց-26
Դասընթաց-27
Կուրսային աշխատանք-27
Դասընթաց-28
Դասընթաց-29
Դասընթաց-30
Դասընթաց-31

16.19

Ամփոփիչ ՄՈԳ

Կրեդիտ
4
4
2
5
5
5
5

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Կիսամյակային ՄՈԳ

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Թվանիշ
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

30

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

Գնահատական
Լավ
Լավ
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

30

482

Թվային միավորներ
13
14
12
16
17
18
19
Կիսամյակային ՄՈԳ

16.07

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

210

Վարկանիշային
միավորներ

172

Ամփոփիչ ՄՈԳ

2724

15.84

15.91

8-րդ կիսամյակ
6-րդ կիսամյակ

Գարնանային կիսամյակ, 2012 թ.

Գարնանային կիսամյակ, 2011 թ.
Թվանիշ
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Թվանիշ

Դասընթացի անվանումը
Պրակտիկա
Դասընթաց-21
Դասընթաց-22
Դասընթաց-23
Դասընթաց-24
Դասընթաց-25
Կուրսային աշխատանք-25

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ
4
5
5
5
5
4
2

Գնահատական
Ստ.
Բավ.
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

26

396

Թվային միավորներ
11
12
16
17
19
20
Կիսամյակային ՄՈԳ

15.23

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

180

Վարկանիշային
միավորներ

142

2242

Ամփոփիչ ՄՈԳ

15.79

Դասընթացի անվանումը

XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXXX/BXX
XXXX/BXX

Կրեդիտ

Դասընթաց-32
Դասընթաց-33
Դասընթաց-34
Ամփոփիչ մասնագիտական
քննություն
Ավարտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Գնահատական

4
5
5
4

Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

12

Լավ

Վարկանիշային միավորներ

30

524

Թվային
միավորներ
15
16
20
20
17

Կիսամյակային ՄՈԳ

17.47

Ընդհանրացված արդյունքները 2012 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

240

Վարկանիշային
միավորներ

202

Ամփոփիչ ՄՈԳ

3248

16,08

²Ù÷á÷Çã ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ
Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

240

Արդյունարար վարկանիշային
միավորներ

202

3248

Արդյունարար ՄՈԳ

16.08

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
ԱՆՎԱՎԵՐ Է ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՆԻՔԻ

Տեսուչ`
III

Ֆակուլտետի դեկան`
IV

Պրոռեկտոր`

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
146201
Աբրահամյան Արմեն Սուրենի

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հավելված 2.

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
146201
Աբրահամյան Արմեն Սուրենի

Մասնագիտացում
«Տնտեսագիտության տեսություն»

Մասնագիտացում
«Տնտեսագիտության տեսություն»

3-րդ կիսամյակ

1-ին կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2010 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2009 թ.
Թվանիշ Դասընթացի անվանումը
1002/M01 Տեղեկատ. տեխն. մասնագիտ.
հետազոտություններում
1001/M01 Մասնագիտության արդիական
հիմնախնդիրները
XXX /MXX Դասընթաց -1
XXX /MXX Դասընթաց - 2
XXX /MXX Դասընթաց - 3
XXX /MXX Դասընթաց - 4
XXX /MXX Դասընթաց - 5
XXX /MXX Դասընթաց - 6
XXX /MXX Դասընթաց - 7
XXX/RXX Գիտական սեմինար

Կրեդիտ
3

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Վարկանիշային միավորներ

30

Գնահատական
Լավ

Թվային միավորներ
16

3

Գեր.

18

3
3
3
3
3
3
3
3

Գեր.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.
Գեր.
Գեր.
Ստ.

18
17
17
18
18
19
18
-

27

477

Կիսամյակային ՄՈԳ

17.67

Թվանիշ
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX/RXX
XXX/RXX

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց - 14
Դասընթաց - 15
Դասընթաց - 16
Դասընթաց - 17
Դասընթաց - 18
Դասընթաց - 19
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

33

Կրեդիտ
3
3
3
6
3
6
3
6

Գնահատական
Գեր.
Լավ
Գեր.
Լավ
Գեր.
Լավ
Ստ.
Ստ.

Վարկանիշային միավորներ

24

Թվային միավորներ
19
15
19
15
18
17
Կիսամյակային ՄՈԳ

417

17.38

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
գումարային կրեդիտներ

Լրացված
գնահատված կրեդիտներ

90

Վարկանիշային
միավորներ

72

Ամփոփիչ ՄՈԳ

1212

16.83

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
գումարային կրեդիտներ

Լրացված
գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային
միավորներ

27

477

Ամփոփիչ ՄՈԳ

17.67

Թվանիշ

2 –րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2010 թ.
Թվանիշ
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX/RXX
XXX/RXX

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց - 8
Դասընթաց - 9
Դասընթաց - 10
Դասընթաց - 11
Դասընթաց - 12
Դասընթաց - 13
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

27

21

Կրեդիտ
3
3
3
6

3
3

Գնահատական
Լավ
Լավ
Բավ.
Լավ
Բավ.
Լավ
Ստ.
Ստ.

Վարկանիշային միավորներ

318

Թվային միավորներ
17
17
12
16
12
16
-

Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

48

Վարկանիշային
միավորներ

795

Դասընթացի անվանումը

XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX

Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք
Գիտահետազոտական պրակտիկա
Գիտամանկավարժական
պրակտիկա
Մագիստր. ատենախոսություն

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ

Գնահատական

3
9
3
3

Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.

12

Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

12

Թվային
միավորներ
18

Կիսամյակային ՄՈԳ

216

18.00

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

120

Վարկանիշային
միավորներ

84

Ամփոփիչ ՄՈԳ

1428

17.00

Կիսամյակային ՄՈԳ

15.14

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. գարնանային կիսամյակից հետո

57

4-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2011 թ.

Ամփոփիչ արդյունքներ
Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

120

16.56

Արդյունարար վարկանիշային
միավորներ

84

1428

Արդյունարար ՄՈԳ

17.00

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
ԱՆՎԱՎԵՐ Է ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՆԻՔԻ

Տեսուչ`

Ֆակուլտետի դեկան`
VI

Պրոռեկտոր`

Հավելված 3.
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ընդհանուր դասընթացներ (6 կրեդիտ)
Տեղեկատ. տեխնոլոգ. մասն. հետազ.

3

Ա

Մասնագիտ. արդիական հիմնախնդ.

3

Ա

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ (48 կրեդիտ)

ՄԱՍ Ա.
Մասնագիտություն՝ «________________________________________________________________»
________________________________________________________________________ Ֆակուլտետ
Ուսանող

Ընդունվել է մագիստրատուրա

_____________________________________
ազգանուն

_____________________________________________

§ ¦________________________ 201__ թ.

անուն, հայրանուն

Նախորդ որակավորում

Շնորհված նախորդ որակավորումը

_____________________________________
մասնագիտությունը

_____________________________________

_____________________________________

մասնագիտացումը

_____________________________________

§ ¦_____________________ 201__ թ.

ավարտած բուհը

Մագիստրոսական

§Շնորհված է մագիստրոսի որակավորում¦

Կամընտրական դասընթացներ (18 կրեդիտ)

_____________________________________
մասնագիտությունը

_____________________________________

§ ¦_________________________ 201__ թ.

մասնագիտացումը

«Ուսանողի ուսումնառության անհատական ծրագիրը ստուգված է»
Ուսումնական խորհրդատու՝

Ծրագրի ղեկավար՝

ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում

ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում

________________________
ստորագրություն
§ ¦ ________________________ 201__ թ.

Դասընթաց / մոդուլ

_________________________
ստորագրություն
§ ¦________________________ 201__ թ.

կրեդիտը/
գնահատականը

բացթողում/
ավելացում*

կիսամյակը/
տարեթիվը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (72 կրեդիտ)

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (48 կրեդիտ)
Գիտական սեմինար

12

Ա/Գ

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

Ա/Գ

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

Գ

Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն (լրացնել թեման)

3

Գ

12

Գ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝ 120 կրեդիտ
Ուսանող՝

Լրացական դասընթացներ (0 կրեդիտ)
Անգլերեն լեզու

0

_________________________
ստորագրություն

§ ¦ _______________________ 201__ թ.

Ա

Ծանոթություն. * - Դասընթացի բացթողման/ավելացման հաստատված ձևաթերթի պատճենը կցել սույն
անհատական ծրագրին։

VII

VIII

Հավելված 4.

ՄԱՍ Բ.
Թվանիշ

Դասընթաց / մոդուլ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Կրեդիտ

I

Կիսամյակ
II
III
IV

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

72
0

Լրացական դասընթացներ
Անգլերեն լեզու

0

Ընդհանուր դասընթացներ
Տեղեկատ. տեխնոլոգ. մասնագ. հետազոտ.
Մասնագիտ. արդիական հիմնախնդիրները

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ

6
3
3

0

(լրացվում է միայն անհրաժեշտության դեպքում)
Ֆակուլտետ` _______________________________________________________________________

3
3

Մագիստրոսի ծրագրի անվանումը

Ուսանող

_____________________________________

48

_____________________________________

ազգանուն

մասնագիտացումը

_____________________________________________

_____________________________________

անուն, հայրանուն

«Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունը հաստատված է»
Ուսումնական խորհրդատու`

Ծրագրի ղեկավար՝

ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում

ազգանուն, անուն , գիտ. աստ., կոչում

________________________
ստորագրություն
§ ¦ ________________________ 201__ թ.

_________________________
ստորագրություն
§ ¦_______________________ 201__ թ.

Կրթական մոդուլի թվանիշը և անվանումը

Կամընտրական դասընթացներ

18

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

48

Գիտական սեմինար

12

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

3

3

3

3

3

6

9

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

3

Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն

3

3

12

12

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ `
IX

կրեդիտը

Ընդամենը
Ուսանող՝

բացթողում/
ավելացում

կրեդիտ
_________________________
ստորագրություն

§ ¦_______________________ 201__ թ.

120
X

կիսամյակը/
տարեթիվը

Հավելված 5.

Գնահատման սանդղակն ըստ որակական չափանիշների

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության

Թիվ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Ուսանող՝

1

Ազգանուն, անուն, հայրանուն __________________________________________________________________

2

Մասնագիտություն, խումբ

__________________________________________________________________

3
Ավարտական աշխատանքի թեման
____________________________________________________________________

4
_____________________________________________________________________________________________

Գնահատման
միավորի սահմանված չափաքանակը

Որակական
չափանիշը
Ներկայացման
որակը
Ձևակերպման
որակը
Կատարման
ինքնուրույնության
աստիճանը
Արդիականությունը
/նորույթը

Ավարտական աշխատանքի
ղեկավար_________________________________________________________________

Գնահատման
միջին
միավորը

Գումարային
միավորը

Գնահատականը

6
6
6
2

Գնահատականը ըստ գումարային միավորի

(ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում )

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ՝

Գումարային
միավորը

0...7

8...12

13...17

18...20

Գնահատականը

§անբավարար¦

§բավարար¦

§լավ¦

§գերազանց¦

Ազգանուն անուն _____________________________________________________________________________
Գիտական աստիճան, կոչում __________________________________________________________________
Պաշտոնը ___________________________________________________________________________________

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է՝

Ավարտական աշխատանքի գնահատման արդյունքներն
ըստ սահմանված որակական չափանիշների
Թիվ

Գնահատման միավորն ըստ
սահմանված որակական
չափանիշների
1
2
3
4

Հանձնաժողովի անդամներ
(ազգանուն, անուն)

1) Բակալավրի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու վերաբերյալ

Ստորագրություն

____________________________________________
Շնորհել / Չշնորհել (լրացնել)

1
2
Հանձնաժողովի նախագահ ________________________
ստորագրություն

3
4
5

§ ¦ _______________ 201 __ թ.

6
7
Գնահատման միջին միավորը
XI

XII

Հավելված 6.

Գնահատման սանդղակն ըստ որակական չափանիշների

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության

Թիվ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Ուսանող՝

1

Ազգանուն, անուն, հայրանուն __________________________________________________________________

2

Մասնագիտություն, խումբ

3

__________________________________________________________________

Ատենախոսության թեման ____________________________________________________________________

4
_____________________________________________________________________________________________

Գիտական ղեկավար

Արդիականությունը
/նորույթը
Ինքնուրույնության
աստիճանը
Ձևակերպման
որակը
Ներկայացման
որակը

_________________________________________________________________
(ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում )

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ՝
Ազգանուն անուն _____________________________________________________________________________

Գնահատման
միավորի սահմանված չափաքանակը

Որակական
չափանիշը

Գնահատման
միջին
միավորը

Գումարային
միավորը

Գնահատականը

6
6
4
4

Գնահատականը ըստ գումարային միավորի
Գումարային
միավորը

0...7

8...12

13...17

18...20

Գնահատականը

§անբավարար¦

§բավարար¦

§լավ¦

§գերազանց¦

Գիտական աստիճան, կոչում __________________________________________________________________
Պաշտոնը ___________________________________________________________________________________

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է՝

Ատենախոսության գնահատման արդյունքներն ըստ սահմանված
որակական չափանիշների
Թիվ

Հանձնաժողովի անդամը
(ազգանուն, անուն)

Գնահատման միավորն ըստ
սահմանված որակական
չափանիշների
1
2
3
4

2) Մագիստրոսի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու վերաբերյալ

Ստորագրություն

____________________________________________
Շնորհել / Չշնորհել (լրացնել)

1
2
Հանձնաժողովի նախագահ՝ ________________________
ստորագրություն

3
4

§ ¦ _______________ 201 __ թ.

5
6
7
Գնահատման միջին միավորը
XIII

XIV

