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1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական
համալսարանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի
և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական
առաջադիմության չափանիշները և այլն։
1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:
2.

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է
1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն)
ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ
բեռնվածության առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։
2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտ։
2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8
կիսամյակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն,
որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է
(10 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա
տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարա-
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նային պարապմունքներ1, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի
է (5 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա
տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ
քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կարգ»-ի:
2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում
նախատեսվում է առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննությունների թիվը չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի
ուսումնական պլանի:
2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ-ում ավարտական աշխատանքի և
մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգերի:

3.

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը

3.1. Համակարգի հիմնադրույթները
3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման

և գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական
նպատակներն են՝
ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել
ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը,
բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը.
ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նա1

Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները,
տրված ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի
ավելացմամբ), կարող են իրականացվել նաև այլ գրաֆիկով։
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խատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման
ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ),
բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման
մակարդակի գնահատում,
գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
3.1.3. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի
ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
3.2. Դասընթացների գնահատումը
3.2.1.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ
բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկացման ձևը (գրավոր կամ բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մասնագրում։
3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը
(Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի
ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր,
բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել առավելագույնը 10 միավոր։
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը
հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած
միավորների գումար.
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Գարդ. = ∑Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր
բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով2).

Աղյուսակ 1.
Գնահատման բաղադրամասը
Առավելագույն միավորը
3.2.3.

Քընթ.1
5

Քընթ.2
5

Քեզր.
10

Գարդ.
20

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյա-

կի ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։
3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից)
ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի`
ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը
հաշվարկվում է որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների գումար.
Գարդ.= ∑Քընթ.:
Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին
բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները
(բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով3).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը
Առավելագույն միավորը

Քընթ 1
10

Քընթ 2
10

Գարդ.
20

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման
համար:
3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը
ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 %
կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ
դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը,
իսկ քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։
2

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5:
Առաջադրանքների գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ
թվով:
3

Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը:
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3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել

եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպ-

քում, եթե կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:
3.2.7.

Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց
եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ
մասնագիտական դասընթացները:

3.2.8.

Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական
կառուցամասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:

3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը
3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

տեղեկացնում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։
Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։
Հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնառության կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 6÷7-րդ և 11÷12-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում
դասեր չեն նախատեսվում):
Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են
կիսամյակային քննաշրջաններում` 18÷20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա
ուսուցման դեպքում՝ 13÷16-րդ շաբաթներում:
Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սկանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ
գրավոր քննության տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին,
իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, անհրաժեշտության
դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին:
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3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված

սահմանված նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է պահպանեն քննական տետրում ներկայացված պահանջները։
3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ
(բացառությամբ «Չն»-ի): Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի
ընթացիկ քննությունները հանձնելուց հետո, եթե ուսանողի արդյունարար
միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին
չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ
բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է «Չն» նշումը:
3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/ քննություններ ուսանողը համապատասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ:
3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները
հեռավար ձևով կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով:
3.4. Գնահատման սանդղակը
3.4.1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար
կիրառվում է 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

«Գերազանց»

13-17

«Լավ»

8-12

«Բավարար»

0-7

«Անբավարար»

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար
լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, 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։
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3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում

գրանցվում և կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։
3.5.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները
ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային
արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ
ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները`
− գումարային կրեդիտներ,
− գնահատված կրեդիտներ,
− վարկանիշային միավորներ,
− միջին որակական գնահատական։
3.5.4.

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

3.5.5.

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

3.5.6.

∑ Îñ»¹Çï

i

։

Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների (մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումարն է.
,
ìØ = ∑ Îñ»¹Çï ×¶
³ñ¹ i

i

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

Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային միավորն է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։
3.5.7.

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 հնա15

րավորից:
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կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշ-

3.5.8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են

վարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և
ՄՈԳ-երը։
4.

Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը

4.1. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։
4.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից
որևէ մեկին չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային
շրջանում:
(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.4. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային
դասընթացի ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի
կողմից, և այդ ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։
4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական
նվազագույն միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական
պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային
պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են միայն ընթացիկներից ստացած միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարման շրջանում ուսանողը վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման
հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթա12

հարում նվազագույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց
նշվում է նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7:
4.7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար
դրական նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական
պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ քննությունները պետք է վերահանձնի
առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝ մեկը կամ երկուսը) և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ
դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Վերահանձնելով ընթացիկ քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել դրական նվազագույն 8 միավոր և
ավելի: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա
տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը:
4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական
պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և
կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:
4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման
համակարգին:
4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո, եթե առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը
չի գերազանցում 12-ը, ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ
(կամ այլ ուժային կառույցների) պատվերով սովորող ուսանողների) կարող է
առարկայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ:
(4.10 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 11.04.2019 թ. թիվ 9/8.2 որոշմամբ):
4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական
ծրագրում թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական
պարտք(եր)ը, եթե դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր արդյունարար միավորի դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից:
4.12. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` համալսա-
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րանից հեռացման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի
սահմանած չափանիշների:
4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման
կատարողականը ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:
4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է
համալսարանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված ուսանողը վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել
նախկինում հաստատված թեմայով մագիստրոսական թեզը:
5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը
5.1. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող հիմնական փաստաթղթերից է:
5.2. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայականը (բնօրինակ), ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտրոնացված և ներբուհական քննությունների դեպքում՝ համապատասխան հիմքերը, ընդհանուր մրցույթից դուրս ընդունվածների համապատասխան փաստաթղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի՝ բոլոր կիսամյակների ուսման
վարձի վճարման կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու
ֆակուլտետային բոլոր հրամանները,
- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, որը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի
առաջին շաբաթվա ընթացքում:
5.3. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում
դիմորդի կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի
պատճենները, ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի՝ բոլոր կիսամյակների ուսման
վարձի վճարման կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու
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ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:
5.4. Համալսարանն ավարտելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ ներառյալ ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում են ուսանողի համալսարանական
էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6.

Դասընթացների տեղեկագիրքը

6.1. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դաս-

ընթացների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
6.2. 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) առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը»,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
- ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային
պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ 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 նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական և ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:
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7.

Առցանց դասընթացի կազմակերպումը

7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել առցանց եղանակով:
7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը:
7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականացնող ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝
երաշխավորություն ստանալու համար:
7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և
վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչությունը:
7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող
ամբիոնը ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է առցանց միջավայր:
7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը, տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և սեմինարներ:
7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:
8.

Պրակտիկայի կազմակերպումը

8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի
բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում
ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ
պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝
ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և
այլն), մասնագիտական (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական), մանկավարժական, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված
ուսանողները` միայն մասնագիտական պրակտիկա:
8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ
կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
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8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ
մասնագիտական հմտությունները:
8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան կրթական ծրագրով:
8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ
համատեղ:
8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու
անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին:
8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական
պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:
8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված» նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և
կատարել է առաջադրանքները:
9.

Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը

9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված է դասընթացի կամ դասընթացների խմբի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի ստացած գիտելիքների
կիրառության հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը:
9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի ղեկավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում համապատասխան գրականության ցանկը:
9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների ժամանակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային)
ամբիոն է ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ:
9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու դասախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված հանձնաժողովում:
9.7. Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը գնահատվում է «անբավարար»:
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9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին:
10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն ընտրում է երկուսը:
10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն
ընտրում է հինգը:
10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական վարչություն:
10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է
նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից
հետո գրանցումներ չեն կատարվում:
10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ սահմանված նորմերի:
11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը
11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և
վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի
գործառույթներ:
11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման
հայտ, որով հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման
անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը:
11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ
ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային
փաթեթի մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին այլ շահակիցների:
11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն
ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
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11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի մեկից ավելի կրթական ծրագրեր:
12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը)
12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու
նպատակով նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ են։
12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի համար նախատեսելով մեկ խորհրդատու:
12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողներին ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին
հերթին ուսանողներին առնչվող կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին կարգապահական, ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին, վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները,
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց
համար կազմակերպում խորհրդատվություններ:
12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական
խորհուրդը լսում և գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվությունները:
13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
13.1. Ուսանողն իրավունք ունի`
- սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու
կամ շարունակելու մասնագիտական կրթությունը,
- սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները ԵՊՀ-ում,
- մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը,
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- բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը
դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝ ըստ սահմանված կարգի,
- հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ մասնագիտական (զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան,
- օգտվելու ԵՊՀ գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական, գիտական, բուժական, մարզական, առողջարանային, ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,
- ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,
- լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպքում,
ստանալու ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,
- սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ՝ օտարերկրյա
պետությունների բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը,
- միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
- ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ
ամբողջ ժամանակահատվածի համար,
- ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու
համաեվրոպական նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը:
13.2. Ուսանողը պարտավոր է`
- ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին,
- կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
- հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին,
- սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները,
- վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել ուսման վարձավճարը,
- հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին,
- կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական այլ ակտերով սահմանված ուսանողի պարտականությունները:
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Իրավագիտության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է
ուսուցում «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ:

« ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ » ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ

ԾՐԱԳՐԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Իրավագիտություն
042101.00.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բակալավրի աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին
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6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ, նախնական մաuնագիտական կամ միջին
մասնագիտական կրթության վկայական։
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության հաստատած «Հայաստանի
Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի»: Դիմորդները հանձնում են հետևյալ քննությունները՝
¾ Հայոց լեզու և գրականություն(գրավոր)
¾ Հայ ժողովրդի պատմություն (գրավոր)
¾ Օտար լեզու (գրավոր)

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
• պատրաստել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության, ինչպես նաև
մասնավոր ոլորտում աշխատելուն կողմնորոշված իրավագիտության ոլորտում
տեսական և գործնական հիմնարար պատրաստվածություն ունեցող մասնագետներ,
• ձևավորել իրավաբան-մասնագետներ, ովքեր ունակ են մեկնաբանել ՀՀ
օրենսդրության

նորմերը,

իրականացնել

իրավական

խորհրդատվություն,

իրավական օգնության և ներկայացուցչության գործառույթներ,
•

պատրաստել իրավաբանական գրագրության գործնական կարողություններ ունեցող
մասնագետներ,

•

պատրաստել իրավաբան-մասնագետներ, ովքեր կարող են կողմնորոշվել պետական
և

տեղական

ինքնակառավարման

կառուցվածքում, իրավասության մեջ:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
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մարմինների,

իրավապահ

մարմինների

1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական
տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքներին,
3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող
քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը, պետական
և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների
կառուցվածքը և իրավասությունները,
6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության դրույթները,
2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին.
4. կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, պայմանագրեր, քննչական և դատավարական
փաստաթղթեր,
5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները,
6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
7. լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերն ու
օրենսդրությունները,
8. վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
•

Եզրափակիչ գնահատումով ուսումնական դասընթացի շրջանակներում ուսանողների
գնահատման համար նախատեսված են երկու ընթացիկ քննություններ և եզրափակիչ
քննություն: Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները կարող են անցկացվել
գրավոր կամ բանավոր ձևով:
Քննաթերթիկը պարունակում է 1-5 հարց, խնդիր կամ առաջադրանք: Ընթացիկ
քննության արդյունքը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն արժեքը 2.5 միավոր է: Միավորների քայլը
0.5 է:
• Առանց եզրափակիչ գնահատման ուսումնական դասընթացի շրջանակներում
ուսանողների գնահատման համար նախատեսված են երկու ընթացիկ քննություններ:
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները կարող են անցկացվել գրավոր կամ
բանավոր ձևով: Քննաթերթիկը պարունակում է 1-5 հարց, խնդիր կամ առաջադրանք:
Ընթացիկ քննության արդյունքը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
• Առանց
ընթացիկ
գնահատման
դասընթացի
շրջանակներում
ուսանողների
գնահատման համար նախատեսված է միայն եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ
քննությունն անցկացվում է բանավոր և գնահատվում առավելագույնը 20 միավոր:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն արժեքը
5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ավարտական
ատեստավորումը
կատարվում
է
ավարտական
աշխատանքի
պաշտպանության կամ ավարտական քննության անցկացման ձևով:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
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Ծրագրի շրջանավարտները կարող են արդյունավետ աշխատանք կատարել պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատական իշխանության,
ինքնակառավարման մարմինների աշխատակազմերում, իրավապահ մարմիններում,
օմբուդսմենի գրասենյակում, իրավախորհրդատվական (փաստաբանական) գրասենյակներում, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններում, միջազգային կառույցներում
ու կազմակերպություններում՝ զբաղեցնելով իրավաբանական բարձրագույն կրթություն պահանջող ցանկացած հաստիք:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ իրավագիտության
ֆակուլտետի մագիստրատուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• համակարգիչներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային սրահ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
• ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակ,
• Բոլոնիայի համալսարանի “Law ” բակալավրական ծրագիր,
• Կոպենհագենի համալսարանի “Law ” բակալավրական ծրագիր,
• Միդլէսսեքսի համալսարանի “Law ” բակալավրական ծրագիր,
• Լոնդոնի համալսարանի “Law ” բակալավրական ծրագիր:
• Բոլոնիայի, Կոպենհագենի,
Լոնդոնի, Միդլէսսեքսի,
Սանկտ Պետրբուրգի և
Մոսկվայի պետական համալսարաններում նմանատիպ բակալավրական ծրագրին
ներկայացվող պահանջները և ուղենիշերը:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի համառոտ
նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ ձեռք կբերի
միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի ընձեռած
ուսումնառության հնարավորություններից։
Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ դասընթացների
տեղեկագրքում:
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___________________Իրավագիտություն______________ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
նշել ծրագրի անվանումը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ,

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

ֆինանսական, քրեական, քրեակատարողական քրեական
դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և
իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները,
արարքներին իրավական գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ,
ֆինանսական, քրեական, քրեակատարողական քրեական
դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և
իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության
մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
ներկայացնել սահմանադրական, վարչական,
մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական, քրեակատարողական, քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, վարչական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և
իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի
նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,
որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության
ոլորտներում իրականացվող քաղաքականության
առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների
իրավական համակարգերը, պետական և տեղական

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցի-

պալ, ֆինանսական, քրեական, քրեակատարողական
քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային,
միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2

գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական
գիտելիքները,

Բ3

իրավական գնահատական տալ քննչական և դատական
պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին
և հանգամանքներին

Բ4

կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, պայմանագրեր,
քննչական և դատավարական փաստաթղթեր

Բ5

տարբերակել պետական մարմինների
իրավասությունները, գործառույթները,
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Ա6

ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների կառուցվածքը և իրավասությունները,
քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ
համակարգի կատարելագործման հիմնական
ուղղությունները:

Բ6

Բ7
Բ8

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
Գ2
Գ3

Գ4

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային)
պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները
արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու
առաջադրված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում,
այնպես էլ խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս
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անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության
կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության
մարմինների գործունեության արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ,
լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական
համակարգերն ու օրենսդրությունները,
վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական
պրակտիկայի նյութերը:

տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ
թվում՝ բանավեճերի ընթացքում

Մոդուլի

Կրթական մոդուլի անվանումը

թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1

Բ2

Բ3 Բ4 Բ5

Բ6

Բ7

Բ8 Գ1 Գ2 Գ3

Գ4

Ընդհանուր կրթամասի դասընթացներ
Պարտադիր դասընթացներ
1401/Բ01

X

X

X

1401/ Բ02

X

X

X

1703/ Բ01

X

X

X

1703/Բ02

X

X

X

Անգլերեն -1
Ֆրանսերեն-1
Գերմաներեն-1

1602/Բ01
1608/Բ01
1605/Բ01

X

X

X

Անգլերեն -2
Ֆրանսերեն-2
Գերմաներեն-2

1602/Բ02
1608/Բ02
1605/Բ02

X

X

X

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

1106/Բ01

X

X

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

1106/Բ02

X

X

Տրամաբանություն

1301/Բ01

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման

2301/Բ01

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ 1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ -2
Ռուսերեն-1
Ռուսերեն-2

X
X

X
X

հիմունքներ
Քաղաքացիական
արտակարգ

պաշտպանություն

իրավիճակներում

և

X

0002/Բ01

բնակչության

առաջին բուժօգնություն
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X

Կրթական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1

Բ2

Բ3 Բ4 Բ5

Բ6

Բ7

Բ8 Գ1 Գ2 Գ3

X

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների

X

Գ4

X

հետ աշխատանք
Իրավաբանական հոգեբանություն

1307/Բ46

ֆիզդաստիարակություն

0001/Բ01

Փիլիսոփայության հիմունքներ

1301/Բ01

Գիտական հետազոտության հիմունքներ

1901/Բ12

X

X

X
X

X

Կամընտրական դասընթացներ
1001/Բ01

X

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/Բ01

X

Կրոնագիտության հիմունքներ

2101/Բ01

X

Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ

Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

X

0604/Բ01

X

Մասնագիտական առուցամաս
Պարտադիր դասընթացներ
Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն
Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն
Պետության և իրավունքի տեսություն-1

1901/Բ02

X

1901/Բ13
1901/Բ03

X

X
29

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Կրթական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1

X

Բ2

Բ3 Բ4 Բ5

X

X

Բ6

Հռոմեական մասնավոր իրավունքի հիմունքներ

1903/Բ05

X

Պետության և իրավունքի տեսություն-2

1901/Բ04

X

Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության համակարգը
ՀՀ սահմանադրական իրավունք-1

1902/Բ08
1905/Բ01

X X X

ՀՀ սահմանադրական իրավունք-2

1905/Բ02

X

ՀՀ մունիցիպալ իրավունք

1905/Բ03

X X X

Վարչական իրավունք

1905/Բ04

X X

Աշխատանքային իրավունք

1907/Բ03

X X X

Ֆինանսական իրավունք

1905/Բ05

X X X

Քրեական իրավունք-1

1904/Բ01

X X

X

X

Քրեական իրավունք-2

1904/Բ02

X X

X

X

Քրեական իրավունք-3

1904/Բ03

X

X

X

X

Քրեական իրավունք-4

1904/Բ04

X X

X

X

X

Քաղաքացիական իրավունք-1

1903/Բ01

X X

X

X

X

Քաղաքացիական իրավունք-2

1903/Բ02

X

X

X

X

Քաղաքացիական իրավունք-3

1903/Բ03

X X

X

X

X

Քաղաքացիական իրավունք-4

1903/Բ04

X

X

X

X

Դատական հոգեբուժություն

1904/Բ06

X

X

X X

X

Դատական բժշկություն

1904/Բ07

X

X

X X

X

Մարդու իրավունքների հիմունքներ

1905/Բ07

X

Քրեական դատավարություն-1

1902/Բ01

X X

X

X

Քրեական դատավարություն-2

1902/Բ02

X

X

X

X
X

X X
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X

X

X X X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

Բ8 Գ1 Գ2 Գ3

X

X

X

Բ7

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X X

X

Գ4

Կրթական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1

Քրեական դատավարություն-3

1902/Բ02

X

X

Քրեակատարողական իրավունք

1904/Բ08

X X

X

Քաղաքացիական դատավարություն-1

1907/Բ01

X X

Քաղաքացիական դատավարություն-2

1907/Բ02

X

X X

X

Հողային իրավունք

1907/Բ04

X

X

X

ՀՀ վարչական իրավունք

1905/Բ06

X X

X

Եվրոպական իրավունք

1906/Բ02

Քաղաքական և իրավական
պատմություն
Միջազգային իրավունք

ուսմունքների

X

Բ2

Բ3 Բ4 Բ5

X
X

X

X

X X

Բ6

X

X

X
X
X X X

ՀՀ էկոլոգիական իրավունք

1907/Բ05

X

Ընտանեկան իրավունք

1903/Բ06

X

Իրավաբանական գրագրություն

1902/Բ15

X

X
X

X
X

Գ4

X

X

1906/Բ01

Բ8 Գ1 Գ2 Գ3

X X

X X

1901/Բ07

Բ7

X

X X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Կամընտրական դասընթացներ
X

Հանրային իրավական պատասխանատվությունը վարչական իրավունքում
Համեմատական սահմանադրական իրավունք

1905/Բ18

X

1905/Բ19

X

X X X

Ծառայողական իրավունք

1905/Բ11

X

X

Իրավաբանական տեխնիկայի հիմունքներ

1901/Բ11

Մարդու
իրավունքների
պաշտպանությունը ՀՀ-ում

1905/Բ17

X

1903/Բ08

X X

վարչաիրավական

Արտասահմանյան
երկրների
և քաղաքացիական իրավունք

առևտրային

X X

X
X

X
X
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X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Կրթական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1

Բ2

Բ3 Բ4 Բ5

X

X

Արժեթղթերը քաղաքացիական իրավունքում

1903/Բ07

X X

Սնանկության վարույթը ՀՀ-ում

1907/Բ08

X

Միջազգային մասնավոր իրավունք

1903/Բ09

X

Մաքսային իրավունք

1907/Բ06

Նախադեպը քրեական իրավունքում

1904/Բ13

Ապացուցման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական
դատավարությունում
Քրեադատավարական էթիկա

1902/Բ17

Կրիմինալոգիա

1904/Բ10

Կրիմինալիստիկա

1902/Բ16

X

1903/Բ10

Միջազգային
կազմակերպությունների
իրավունք
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան

1906/Բ03

Միջազգային պայմանագրերի իրավունք

1906/Բ04

Միջազգային մասնավոր իրավունք

1903/Բ09

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X X

X

X
X

X

X

X

X

1906/Բ06

X

X

X

X

X

X

X

Գ4

X

X

X

X

Բ8 Գ1 Գ2 Գ3

X

X

X X

Բ7

X

X

X

1902/Բ13

կարգավորման

Միջազգային
իրավական
հիմնախնդիրները

X

Բ6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Կրթական մոդուլի անվանումը
Ամփոփիչ ավարտական քննություն

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1

------------

Կուրսային աշխատանք
Կուրսային աշխատանք
Արտադրական պրակտիկա

------------

Ավարտական աշխատանք

------------
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Բ2

Բ3 Բ4 Բ5

Բ6

Բ7

Բ8 Գ1 Գ2 Գ3

Գ4

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
«ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (ՊԱՐՏԱԴԻՐ)
1.1401/Բ01
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական -2 ժամ
6. 1-ին, աշնանային
7. Ստուգարք
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
• ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
• նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
•Գ ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և ենթատեսակների
բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման օրինաչափությունները,
• Գ պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
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14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1.1106/Բ01

2.Հայոց պատմության
հիմնահարցեր 1
5. դաս.-24, գործ.-6
7.Ստուգարք

3.2 կրեդիտ

4.2 ժամ
6.I կիսամյակ/աշնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել Հայոց պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև Կիլիկիայի
հայկական թագավորության անկումն ընկած ժամանակահատվածը,
• ծանոթացնել հայոց հնագույն, հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային
հիմնախնդիրներին, հայոց պետականության ժամանակափուլերին և հայ մշակույթի
հիմնահարցերին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Հայոց պատմության առանցքային հիմնախնդիրները,
2. բացատրել հայոց պետականության ժամանակափուլերի
առանձնահատկությունները,

3. նկարագրել ազատագրական պայքարի հերոսական էջերը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գնահատել Հայոց պատմության դերը համաշխարհային պատմության հոլովույթում,
5. ինքնուրույն մտածել և անհրաժեշտ դատողություններ անել Հայոց պատմության
տարբեր հարցերի վերաբերյալ,
6. անաչառ գնահատական տալ Հայոց պատմության տարբեր հիմնահարցերին և
ազգային-պետական գործիչների գործունեությանը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել փաստերը և հետևություններ անել,
8. զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր վարել:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայոց
պատմության
նշված
ժամանակահատվածի
սկզբնաղբյուրները
և
ուսումնասիրությունները: Հայկական լեռնաշխարհը՝ հայերի բնօրրան: Հայ ժողովրդի
ծագման հիմնահարցը: Վանի թագավորությունը: Երվանդականների թագավորությունները
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Ք.ա. 7-3 դդ.: Արտաշեսյանների Հայաստանը Ք.ա. 2-1 դդ.: Մեծ Հայքի Արշակունիների
թագավորությունը 1-5-րդ դարի սկիզբ: Քրիստոնեության ընդունումը: Հայաստանը 5-7 դդ.:
Արաբական նվաճումները և Հայաստանը: Բագրատունյաց Հայաստանը 9-11-րդ դդ.: Հայ
ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը օտար նվաճողների դեմ 11-12-րդ դարերում.
Զաքարյանների իշխանությունը: Կիլիկիան Հայաստանը 11-14-րդ դդ.: Հայկական մշակույթը
հին և միջին դարերում:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայ ժողովրդի պատմություն, խմբ. Ս. Տ. Մելիք-Բախշյան, Երևան, 1975:
2. Հայ ժողովրդի պատմություն, խմբ. Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Երևան, 2006:

3. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 1-ին, Երևան 2006:
4. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 2-րդ, Երևան 2011:
1.1703/Բ01
2.Ռուսերեն - 1
3.4 կրեդիտ
4.4 ժամ
5.գործ.- 60
6.1-ին կիսամյակ/աշնանային
7.ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել ուսանողի լեզվական գիտելիքները,
• ապահովել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցման ունակությունները՝ տարբեր
լեզվական ոլորտներում հաղորդակցվելու համար։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ծրագրով նախատեսված քերականական նյութը
2. որոշել ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները
3. բացատրել տվյալ մասնագիտության հիմնական տերմինները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.
7.

կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք
վարել երկխոսություն
վերարտադրել կարդացած և ունկնդրած նյութի բովանդակությունը
թարգմանել մասնագիտական տեքստ ռուսերենից հայերեն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. ընթերցել ռուս դասականների ստեղծագործությունները բնագրով
9. պատկերացում կազմել ռուսերեն և հայերեն լեզուների ընդհանրությունների ու
տարբերությունների մասին։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
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6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքի անցկացման ձևը.
Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 գրավոր ստուգողական աշխատանք։
Յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր։ Դրական գնահատականներ
ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։
Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների
համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում։

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուսերենի հնչյունական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, ձայնավորների և
բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը։
Պատկերացում բառիմաստի մասին, բառային միավորների հարաբերակցության ձևերը։
Ձևաբանության հիմնական միավորները (բառ, ձևույթ), խոսքի մասերի դասակարգումը և
նրանց

քերականական

նշանակությունը

և

(բառակապակցություն,

կարգերը։

Գոյականի

գործածությունը։
պարզ

հոլովման

համակարգը,

Շարահյուսական

նախադասություն),

նախադասության

հոլովների
միավորները
գլախավոր

անդամները, նախադասության տեսակները ըստ կառուցվածքի (բայական և անվանական
ստորոգյալ)։ Ուղղագրության հիմնական սկզբունքները։

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Русский язык. Под общ. ред. Л.М.Мкртчяна. Ер., изд-во ЕГУ, 2004
2. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. М., изд-во «Русский
язык», 2005

1.1602/Բ01.

2.Օտար

լեզու

-1

3.4 կրեդիտ

/անգլերեն/
4.4 ժամ

5.գործ.-60

6.I կիսամյակ/աշնանային

7.Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•
ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (Professional English) հումանիտար և
սոց. գիտությունների ֆակուլտետներում, (ուսանողները հանձնել են անգլերեն լեզվի
ընդունելության քննություն)
•
ուսուցանել նաև ընդհանուր անգլերեն (General English) տեխնիկական և
բնագիտական ֆակուլտետներում որտեղ ուսանողները չեն հանձնել անգլերեն լեզվից
ընդունելության քննություն:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել անգլերենի քերականության հիմնական դրույթներին և բառային ֆոնդը,
2. նկարագրել մասնագիտական անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի հիմունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել անգլերենի քերականության հիմնական դրույթները և բառային ֆոնդը:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով անցած նյութի հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից..
•
•
•

Անգլերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների ձևավորում:
Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և ուսուցում։
Հիմնական տերմինների ուսուցում։

14.Հիմնական գրականության ցանկ..
1. Gumanova Y., Koroliova V., “Just English”, part I, Moscow 1997.
2. Catherine Mayson “The Lawyer’s English Language CourseԲook”, 2007
3. Rupert Haigh “Legal English”, 2009

1.1608/Բ01
2.Ֆրանսերեն լեզու-1
3.4 կրեդիտ
4.4 ժամ
5. գործ.-60
6.1-ին կիսամյակ/աշնանային
7.Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսուցանել մասնագիտական բառապաշար
• ձևավորել գիտելիքների կատարելագործումը և միջազգային փորձի փոխանակման
համար անհրաժեշտ լեզվախոսքային հմտություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ակտիվ և ներզոր բառապաշար,
2. նկարագրել քերականության միջին բարդություն ունեցող երևույթները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել ֆրանսերեն մասնագիտական բառապաշարը:
4. վերարտադրել ֆրանսերեն տեքստեր
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5. ազատ հաղորդակցվել ֆրանսերենով` բանավոր և գրավոր ընդհանուր բնույթի
տարբեր թեմաների շուրջ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ3. արդյունավետորե ն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի
ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Ստուգման ձևերն են.
Բանավոր հարցում, Գրավոր թեստային աշխատանք:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•
•
•

Ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների ձևավորում:
Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և ուսուցում։
Հիմնական տերմինների ուսուցում։

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. С.А. Шейпак, Французский язык, учебное пособие для студентов юристов, Москва
2005
2. Catherine Carlo, Mariella Causa, Civilisation progressive du français, niveau déԲutant,
CLE internationale 2003

1.1605/Բ01
2.Օտար լեզու (գերմաներեն լեզու-1) 3.4 կրեդիտ
4.4 ժամ
5. գործ.-60
6.1-ին կիսամյակ/աշնանային
7.ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
•
ուսանողին տալ ելակետային գիտելիքներ գերմաներենի հնչյունական, բառային և
քերականական համակարգի մասին` այդպիսով ստեղծելով անհրաժեշտ հիմք լեզվի
ուսումնասիրության հետագա փուլերի համար:
•
Առանձին ուշադրություն է հատկացվում գերմաներենի արտասանական նորմերին,
բառակազմական կաղապարներին և շարահյուսական կառույցների ձևավորմանը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել գերմաներենի արտասանական նորմերի և հնչաբանական
յուրահատկությունների մասին,
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2. բացատրել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարը,
3. ներկայացնել անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,
5. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
6. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
գործադրել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
9. վերլուծել գերմաներենի նախադասության կազմության սկզբունքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգումն անց կացվում գրավոր և բանավոր առաջադրանքների միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գերմաներենի
արտասանական
նորմերը:
Արտասանություն
և
գրություն:
Գրադարձություն և տառադարձություն: Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման
միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական
նշանակությունները: Գոյականի հոլովման տիպերը: Ածականի համեմատության
աստիճանները: Բայի ձևաբանական տիպերը: Բայի խոնարհումը գերմաներենում: Պարզ
նախադասության
կառուցվածքը:
Ուղիղ
և
շրջուն
շարադասություն,
դրանց
առանձնահատկությունները: <ԸՆտանիք>, <Ուսում> և <Հանգստյան օր> թեմաների
թեմատիկ բառապաշարը:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Բerlin, 1982.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3.Gabrielyan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2008.
4.G. Helbig, J. Բuscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
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2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 3.2
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հիմունքներ

կրեդիտ

4.Շաբաթական 2 ժամ

5. դաս.-6, գործ.-24

6.I կիսամյակ/աշնանային

7.Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին

տալ

անհրաժեշտ

գիտելիքներ

համակարգիչների,

դրանց

տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին, ինչպես նաև
ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ
գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել համակարգչի կառուցվածքը և նրա աշխատանքի հիմնական
սկզբունքները,
2. ներկայացնել օպերացիոն համակարգի, բազմախնդրայնությունից, տեքստային և
գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների սկզբունքների տարբերությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային, ավարտական
աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների
պատրաստում և այլն)։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առկա խնդիրները լուծելիս:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի
կազմում գործունեություն ծավալելիս,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն անցկացվում է համակարգչի վրա: Ուսանողին
տրվում են հանձնարարություններ, որոնք հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած
թեմաների վրա:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համակարգչի

կառուցվածքը

և

համակարգի

հասկացություն

աշխատանքի
և

հիմնական

սկզբունքները:

Օպերացիոն

գաղափար:

Իրավական

բազմախնդրայնության

տեղեկատվական համակարգերի հետ աշխատանք՝ arlis, datalex, ĳustice և այլն: Windows
օպերացիոն

համակարգի

գրաֆիկական

ինտերֆեյսի

հետ

աշխատելու

հիմնական

սկզբունքները: Microsoft Word փաստաթղթի ստեղծում և ձևավորում: Microsoft Excel
էլեկտրոնային աղյուսակներ: Microsoft PowerPoint ներկայացման ստեղծում:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2007, Microsoft Press, 2006
2. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
3. Ю. Стоцкий, Office 2007, Питер, 2007
4. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:

1.1301/Բ01
2.Տրամաբանություն
4.Շաբաթական 2 ժամ
5.դաս.-30
6.I կիսամյակ/աշնանային
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

բարձրացնել ուսանողի մտածական որակները,

•

զարգացնել վերլուծական մտածողություն:

3.2 կրեդիտ

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել մտքի կառուցվածքի, այն տրամաբանական կանոնների ու օրենքների
մասին, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
2. պարզաբանել գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների անհրաժեշտությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. իրականացնել վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ,
4. կիրառել տրամաբանական կանոններն ու օրենքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. վերլուծել և մեկնաբանել փաստեր,
6. գործնականում կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային տոմսը պարունակում է 4 հարց նախապես տրամադրված հարցաշարից:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Լեզվի տրամաբանական վերլուծությունը: Հասկացությունը որպես տրամաբանական ձև և հասկացության ընդհանուր բնութագ-
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րությունը: Դատողություն: Մտածողության ձևական տրամաբանական հիմնական օրենքները: Դեդուկտիվ մտահանգում: Մտահանգման ընդհանուր բնութագիրը: Ինդուկտիվ մտահանգումներ: Փաստարկման տրամաբանական հիմունքներ: Տրամաբանական սխալներ:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ивин А.А.Логика. Учебное пособие, М., 1998:
2. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:

3. Բրուտյան Գ. Տրամաբանության դասընթաց. Երևան, 1987:

1.1401/Բ02
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
3.2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական- 2 ժամ
6. 2-րդ, գարնանային
7.
Ստուգարքային
կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
• ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
• նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
4. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
5. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
2. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
3. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Գ ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և մշակման
սկզբունքները,
• Գ օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման
աշխատանքներ կատարելիս:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
43

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը
գնահատվում է 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր.,
2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990,
1991:

1.1106/Բ02
2.Հայոց պատմության հիմնահարցեր 2
3.2 կրեդիտ
4.2 ժամ
5.24/6/0
6.II կիսամյակ/գարնանային
7.Քննություն
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել Հայոց նոր և նորագույն շրջանի պատմության առանցքային
հիմնահարցերը, պարզաբանել հայ նոր և նորագույն շրջանի ազգային
ազատագրական պայքարի, Հայկական հարցի, Հայոց ցեղասպանության, հայոց
նորագույն պետականության, Սփյուռքի, նոր և նորագույն շրջանի հայ մշակույթի
հիմնախնդիրները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Հայոց նոր և նորագույն շրջանի ազատագրական պայքարի
կարևորագույն դրվագները,

2. ներկայացնել Հայկական հարցի, հայոց ցեղասպանության և Սփյուռքի առանցքային
հիմնախնդիրները,
3. ներկայացնել 20-րդ դարում Հայոց նորագույն պետականության ձևավորման
գործընթացների,
4. նկարագրել նոր և նորագույն շրջանի հայ մշակույթի զարգացման
օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. ավելի իրատեսորեն գնահատել նոր և նորագույն շրջանի պատմության առանցքային
իրադարձությունները,տարբեր ազգային-քաղաքական, հասարակական ուժերի և
պատմական նշանավոր գործիչների իրական դերակատարությունը Հայոց նոր և
նորագույն շրջանի պատմության մեջ,
6. ընկալել նոր և նորագույն շրջանի մշակույթի անխզելի կապը հայոց պատմության
նույն շրջանի առանցքային իրադարձությունների հետ,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել փաստերը և հետևություններ անել,
8. զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր վարել:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 հանրագումարային քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց: Առաջին երկուսը՝ 7-ական միավոր, երրորդը՝ վեց:
Միավորների քայլը՝ 0.5 է:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական հարցի ծագումը, բովանդակությունը, փուլերը: Հայ ազատագրական
շարժումները XV դարի կեսից մինչև XIX դարի սկիզբը: Ռուսական տիրապետության
հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ
ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները XIX դ. 60-80-ական թվականներին:
Հայ ազգային կուսակցությունների հիմնադրումը: Հայ ազգային-ազատագրական պայքարը
XIX դարի վերջերին – XX դարի սկզբներին: Հայ ժողովուրդը Առաջին աշխարհամարտի
տարիներին. Հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրը: 1917 թ. Փետրվարյան և
հոկտեմբերյան
հեղափոխությունները
և
Հայաստանը:
Հայաստանի
Առաջին
Հանրապետությունը: Հայաստանի Խորհրդային հանրապետությունը (1920-1991 թթ.):
Արցախյան շարժումը: Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991-2012 թթ.): Հայկական
մշակույթը նոր և նորագույն շրջանում: Հայկական Սփյուռքը:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայոց պատմություն. Հիմնահարցեր, խմբ. Հր Ռ. Սիմոնյանի, Երևան, 2000:
2. Պարսամյան Վ., Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3-րդ, Երևան, 1967:
3. Կարապետյան Մ. Ս., Հայաստանը 1912-1920 թվականներին, ուսումնական ձեռնարկ
բուհերի համար, Երևան, <<Զանգակ-97>>, 2003:
4. Կարապետյան Մ., Գևորգյան Է., Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թվականներին,
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, 2007:

1.1703/Բ02
2.Ռուսերեն- 2
3.4 կրեդիտ
4.4 ժամ
5.գործ.-60
6.2-րդ կիսամյակ/գարնանային 7.ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց լեզվի համակարգին,
• զարգացնել նրա հաղորդակցական կարողությունները լեզվական
ոլորտներում,
• ապահովել տիրապետումը մասնագիտական լեզվին։
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տարբեր

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքը
2. ներկայացնել տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը
3. բացատրել մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերարտադրել մասնագիտական տեքստի բովանդակությունը
5. ինքնուրույն կազմել մասնագիտական բնույթի կապակցված տեքստ
6. թարգմանել մասնագիտական տեքստեր հայերենից ռուսերեն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Ինքնուրույն կատարել ռուսերենի և այլ ուսումնասիրված լեզուների համակարգերի
զուգադրական վերլուծություն։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքի անցկացման ձևը.
Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 գրավոր ստուգողական աշխատանք։
Յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր։ Դրական գնահատականներ
ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։
Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների
համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում։

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուսերենի դարձվածները և դարձվածների դասակարգումը։ Բառի ձևականական
կազմը։ Հիմնական բառակազմական միջոցները։ Բայի քերականական կարգերը, բայի
խնդրարությունը, դերբայ և դերբայական դարձված։

Միակազմ նախադասություն,

միակազմ նախադասության դասակարգումը։ Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը,
տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ
շարահյուսական կառուցվածքները։

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Русский язык. Под общ. ред. Л.М.Мкртчяна. Ер., изд-во ЕГУ, 2004
2. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. М., изд-во «Русский
язык», 2005
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1. 0002/B01

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին

3. ECTS 4
կրեդիտ

բուժօգնություն
4.

4 ժամ/շաբ.

5.

դաս. - 2, գործ. - 2

6. 2-րդ՝ գարնանային

7.

ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու
հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ
հմտություններ և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ
ախտահարումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ
կարողություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և
դրան դիմակայելու ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից

իրականացվող

միջոցառումների

մասին՝

ուղղված

բնակչության

պաշտպանությանը,
3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,

4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի
տեսակն ու ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու
հիմնահարցերին,
5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման
հնարավոր ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի

վարքագիծ դրսևորելու ուղղությամբ,
2. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և

ախտահարումների դեպքերում,
3. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ

պետության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,

2.

աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,

3.

վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և
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շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. դասակարգել ԱԻ-ները ըստ ծագումնաբանության, լուսաբանել հնարավոր
հետևանքները և դիմակայման ձևերը,
2. գիտակցել և գնահատել ՀՀ-ում հնարավոր դրսևորվող բնածին, տեխնածին,
մարդածին բնույթի ԱԻ-ների ռիսկը,
3. գործնականում իրականացնել առաջին օգնության հմտություններ, որոնց
նպատակն է՝ նվազեցնել մահացությունը աղետի վայրում և հաշմանդամության
տոկոսը ու նպաստել հետագա բուժական գործողությունների
արդյունավետությանը:
4. համադրել և վերլուծել ԱԻ-ների հնարավոր հետևանքների վրա ազդող
կառավարելի գործոնները, նպաստել այդ գործոնների կայունության
բարձրացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց,
ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար
մակարդակի ապահովում):

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի
համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
2.

Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը
արտակարգ իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս.
հրատ., 2007, 224 էջ:

3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
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2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական
աշխատանք, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական

պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս.
հրատ., 2017

1.1602/Բ02.

2.Օտար լեզու -2 /անգլերեն/

4.4 ժամ

5. գործ.-60

6.2-րդ կիսամյակ/գարնանային

7.Ստուգարք

•

3.4 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է ՝
ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (Professional English) հումանիտար և
սոցիոլոգիական գիտությունների ֆակուլտետներում ինչպես նաև տեխնիկական և
բնագիտական ֆակուլտետներում ըստ անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների և պահանջների:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ուսումնասիրել անգլերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2.վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին առնչվող գրականությունը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով անցած նյութի հիման վրա:
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•

Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և կիրառելու
ունակության զարգացում:

•

Մասնագիտական

տեքստի

հիմնական

բովանդակության

ընկալում

և

վերարտադրում:
•

Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Gumanova Y., Koroliova V., “Just English”, part II, Moscow 2000
2. Catherine Mayson “The Lawyer’s English Language CourseԲook”, 2007
3. Frederick Quinn, “Human Rights”, 1999
4. Sandra Myers “Democracy is a Discussion”, 1997
5. Applied Բusiness Law

1.1608/Բ02
4.4 ժամ
6.2-րդ կիսամյակ/գարնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝

2.Ֆրանսերեն լեզու-2
5.գործ.-60
7.Ստուգարք

3.4 կրեդիտ

•

կատարելագործել մասնագիտական բառապաշարը և գիտելիքները,

•

զարգացնել միջազգային փորձի փոխանակման համար անհրաժեշտ լեզվախոսքային
հմտությունները:

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հարուստ ակտիվ և ներզոր բառապաշար,
2. բացատրել իրավաբանական թեմաներով հատուկ բարդություն ունեցող տեքստեր

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.
5.
6.

կկիրառի մասնագիտական եզրույթները
թարգմանել մասնագիտական տեքստեր
ազատ հաղորդակցվել իրավաբանական թեմաներով
վերարտադրել բանավոր մասնագիտական տեքստեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի
կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
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2.
3.
4.
5.
6.

անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգման ձևերն են.Բանավոր հարցում, Գրավոր թեստային աշխատանք:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
•

Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և կիրառելու
ունակության զարգացում:

•

Մասնագիտական

տեքստի

հիմնական

բովանդակության

ընկալում

և

վերարտադրում:
•

Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И. Н. Мешкова, О.А. Шереметьева, Французский язык для студентов юридических
вузов, учебное пособие, Москва «Высшая школа» 2006
2. Catherine Carlo, Mariella Causa, Civilisation progressive du français, niveau déԲutant, CLE
internationale 2003
3. déԲutant, CLE internationale 2003

1.1605/Բ02
2.Օտար լեզու (գերմաներեն լեզու-2)
3.4 կրեդիտ
4.4 ժամ
5.գործ.-60
6.II կիսամյակ/գարնանային
7.ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողին տալ ելակետային գիտելիքներ գերմաներենի հնչյունական, բառային և
քերականական համակարգի մասին` այդպիսով ստեղծելով անհրաժեշտ հիմք լեզվի
ուսումնասիրության հետագա փուլերի համար:
• Առանձին ուշադրություն է հատկացվում գերմաներենի արտասանական նորմերին,
բառակազմական կաղապարներին և շարահյուսական կառույցների ձևավորմանը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել գերմաներենի արտասանական նորմերի և հնչաբանական
յուրահատկությունները,
2. ներկայացնել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարը,
3. նկարագրել գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,
5. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
6. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել
նախադասություններ և գործադրել դրանք խոսքում:
7. մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
9. վերլուծել գերմաներենի նախադասության կազմության սկզբունքները:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր առաջադրանքների միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գերմաներենի
արտասանական
նորմերը:
Արտասանություն
և
գրություն:
Գրադարձություն և տառադարձություն: Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման
միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական
նշանակությունները: Գոյականի հոլովման տիպերը: Ածականի համեմատության
աստիճանները: Բայի ձևաբանական տիպերը: Բայի խոնարհումը գերմաներենում: Պարզ
նախադասության
կառուցվածքը:
Ուղիղ
և
շրջուն
շարադասություն,
դրանց
առանձնահատկությունները: <ԸՆտանիք>, <Ուսում> և <Հանգստյան օր> թեմաների
թեմատիկ բառապաշարը:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Բerlin, 1982.
2. GriesԲach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3.GaԲrielyan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2008.
4.G. HelԲig, J. Բuscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.

1.1301/Բ01
4.Շաբաթական 4 ժամ
6.III կիսամյակ/աշնանային

2.Փիլիսոփայության հիմունքներ
3.4 կրեդիտ
5. դաս.- 30, սեմ.-30
7.Առանց
ընթացիկ
գնահատման/եզրափակիչ
գնահատմամբ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողին ներկայացնել փիլիսոփայության հիմնարար հարցադրումները,նրանց
տեսական և գործնական նշանակությունները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական,
աշխարհայացքային և արժեքաբանական գործառույթները,
2. ներկայացնել Ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի
և իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները,
3. նկարագրել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափությունները ու
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միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
5. տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
6. գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման
առանձնահատկությունները,
7. վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային hարցատոմսը պարունակում է
հարցաշարից:

4 հարց նախապես տրամադրված

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փիլիսոփայությունը որպես մարդու և աշխարհի միջև մշակութային միջնորդ:
Փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները: Պատմափիլիսոփայական
ակնարկ:
Կեցության
փիլիսոփայական
ըմբռնումը:
Մարդկային
կեցության
առանձնահատկությունները: Հոգեկանի ծագման վարկածները: Իմացության էությունը և
կառուցվածքը: Ճշմարտություն, մոլորություն, հավատ: Գիտական ճանաչողության
մեթոդները: Գիտություն և բարոյականություն: Մարդու և հասարակության ծագման
վարկածները: Հասարակությունը որպես ինքնապարտադրող համակարգ: Պատմության
փիլիսոփայական ըմբռնումը : Մշակույթ և քաղաքակրթություն: Հասարակական կյանքի
ոլորտները: Սոցիալական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия.М., 2003.
2. Философия. под. Ред. В. Кахановского. М., 2000.
3. Հակոբյան Ս.Մ. Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր., 2007:
4. Շաքարյան Հր. Գ. Փիլիսոփայություն,Երևան,2005:
5. Սարգսյան Արամ, Փիլիսոփայություն, Երևան 2011:

1.1901/Բ12

2. Գիտական հետազոտության հմտություններ

4. Շաբաթական 2 ժամ

5. դաս.- 30, գործ.-15, սեմ.-15

6. III կիսամյակ /աշնանային

7. Ստուգարք

3.2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողների մոտ ձևավորել իմացություն գիտության, գիտական հետազոտության,
ինչպես նաև գիտական գործունեության իրավական կարգավորման մասին,

•

ոսանողներին սովորեցնել գիտական հետազոտության կազմակերպման և անցկացման
հիմնադրույթները,

•

ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ գիտական հետազոտության գրական
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աղբյուրների ու պրակտիկ ինֆորմացիայի հետ աշխատանքի մեթոդների, գիտական
հետազոտությունների

նախապատրաստման

և

ձևավորման

առանձնահատկությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել գիտությունը որպես ճանաչողության ոլորտ, գիտական գործունեության
իրավական կարգավորման հիմունքները և հետազոտության անցկացման փուլերը,
2. քննարկել

և

նկարագրել

հետազոտության

գիտական

պլանավորման

հետազոտության
և

թեմայի

իրականացման

ընտրության,

փուլերը,

դրանց

առանձնահատկությունները,
3. նկարագրել

գիտական

աշխատանքի

ձևավորման,

լեզվի

և

ոճի

առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կատարել ինքնուրույն գիտական հետազոտություն,
5. վերլուծել ստացված աղբյուրները և մշակել խորհրդատվություն այս կամ այն
իրավական ինստիտուտի կատարելագործման համար,
6. կատարել

ինքնուրույն

աշխատանք

գիտատեղեկատվական

աղբյուրների

և

միջոցների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային

գրադարաններ,

արտասահմանյան

երկրների

օրենսդրություն,

գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
8. դրսևորել

վերլուծական,

մասնագիտացման

ստեղծագործական,

ոլորտի

խնդիրների,

նորարական

ինչպես

նաև

մոտեցում՝

հետազոտական

հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային)պլանավորել և կատարել պետաիրավական երևույթների գիտական
հետազոտություն,
Գ4 տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի
ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսություններ՝

ուսուցման

ակտիվ

և

ինտերակտիվ

մեթոդների

կիրառմամբ,
2.

ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,

3.

աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.

4.

բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:

5.

ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: Ստուգումն անկացվում է բանավոր /կամ
գրավոր/ ընթացիկ հարցումների արդյունքների գնահատման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտությունը և նրա դերն արդի հասարակության մեջ: Գիտահետազոտական աշխատանքի
սահմանադրական և իրավական կարգավորումը: Գիտական հետազոտության էությունը,
անցկացման էտապները: Ոսանողական գիտական հետազոտության տեսայները: Գիտական
հետազոտության թեմայի ընտրությունը և հիմնավորումը: Գիտական տեղեկատվության
որոնումը, կուտակումը և մշակումը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Авроров В.А. Основы проведеия научных исследований: Учеб. Пособие. М., 2009.
Баранов Б.А. Основы научных исследований, М., – 2007.
Вайнитейн М. З. Основы научных исследований. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011.
Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – М.: ИТК Дашков и К,
2010.
Космин В.В. Основы научных исследований:Учеб. пособие. – М., 2007.

1. 0105/Բ012

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ

3.2 կրեդիտ

աշխատանք
4. Շաբաթական 2 ժամ

5. դաս.- 15, գործ.-15

6. III կիսամյակ /աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ, սովորեցնել
ուսանողներին կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ

•

լուծելու համար, ծանոթացնել ուսանողներին կիրառական վիճակագրության տարբեր
բաժինների հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել
վիճակագրական հետևություններ,
կարողանալ ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. Մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան
ոլորտում:
Ա4. Մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
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3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Ուսանողին տրվում է 3 հարց նախապես
հանձնարարված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նկարագրական վիճակագրություն:

Նմուշային եղանակ: Գնահատման տեսություն:

Միջակայքային գնահատականներ:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գասպարյան Կ. Վ., ―Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու‘‘, ԵՊՀ հրատ., Երևան,
2017:
2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., ―Математическая статистика‘‘, кн. дом ― Либроком‘‘, М.,
2014.
3. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:

1.1307/Բ46

2.Իրավաբանական
հոգեբանություն
5. դաս.- 30
7.Ստուգարք

3.2 կրեդիտ

4. 2 ժամ
6.4-րդ կիսամյակ/գարնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել իրավաբանական հոգեբանության տեսամեթոդական
հիմունքներին, իրավաբանական հոգեբանության բաժիններին և ուղղություններին,
• ուսանողներին ծանոթացնել քրեական դատավարության, դատական փորձաքննության, փաստաբանական գործունեության հոգեբանական հիմնախնդիրներին։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել իրավաբանական հոգեբանության ընդհանուր դրույթները,
2. նկարագրել
իրավաբանական
գործունեության
հոգեբանական
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական գործունեության մեջ,
4. վերլուծել արարքների հոգեբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. ինքնուրույն ուսումնասիրել մասնագիտական գրականությունը,
6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. իրավական գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին.
Գ2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
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4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային hարցատոմսը պարունակում է 4 հարց նախապես տրամադրված
հարցաշարից:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավաբանական հոգեբանության ընդհանուր հիմունքներ։ Իրավաբանական հոգեբանության հետազոտական մեթոդները, հոգեբանական փորձաքննություն։ Բարոյազանց և իրավազանց վարքի պատճառականության հոգեբանություն։ Հոգեվիճակների դրսևորման
օրինաչափությունները։ Հույզեր, զգացմունքներ, սթրես, դիսթրես, աֆեկտ։ Քրեական հոգեբանություն։ Քրեադատավարական գործունեության հոգեբանություն։ Դատական գործունեության հոգեբանություն։ Դատահոգեբանական փորձաքննություն։ Փաստաբանական
գործունեության հոգեբանություն։ Քրեակատարողական հոգեբանություն։

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
2.Աղուզումցյան Ռ. Գասպարյան Ա. Մելքոնյան Վ. Իրավաբանական հոգեբանություն՚,
Երևան, 2002
3.Է. Գրին, Ս. Արզումանյան, Իրավաբանական հոգեբանություն, Երևան 2003
4.Է. Գրին, Դատահոգեբանական փորձաքննություն, Երևան, 2002
5.Васильев В.Л. Юридическая психология: Учеб.пособие для студ.вузов . - СПб., 2000
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 4)
1.1001/Բ01

2.Տնտեսագիտության հիմունքներ

4.2 ժամ
6.IV կիսամյակ/գարնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝

5. դաս.-30
7.ստուգարք

3.2 կրեդիտ

• ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսագիտության ընդհանուր հիմունքներին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հիմնական տնտեսագիտական հասկացությունների վերաբերյալ,
2. նկարագրել արտադրողների և սպառողների վարքագծերը,
3. բացատրել տնտեսական մեխանիզմի գործունեության առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել իր մասնագիտության շրջանակներում առաջացող տնտեսագիտական
տարատեսակ խնդիրները և միջոցներ ձեռնարկելու դրանց լուծման ուղղությամբ:
5. վերլուծել

երկրում

կանխատեսել

դրա

իրականացվող
հավանական

տնտեսական
ազդեցությունը

քաղաքականությունը
իր

և

մասնագիտական

գործունեության ոլորտի վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված հարցաշարից:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականությունը:Սպառողի վարքի տեսության
հիմունքները: Գործարար ձեռնարկությունները և արտադրողի վարքը: Արտադրության
ծախքերի տեսություն: Մրցակցային և ոչ մրցակցային շուկաները: Մակրոտնտեսական
ցուցանիշները: Ազգային հաշիվների համակարգը: Մակրոտնտեսական անկայունություն,
տնտեսական ցիկլեր, գործազրկություն և ինֆլյացիա: Տնտեսական աճ: Ամբողջական
պահանջարկ և ամբողջական առաջարկ: Վճարային հաշվեկշիռ և արժույթային կուրսեր:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղաջանյան Հ.Ի.,Միկրոէկոնոմիկա, Եր., 2010
2. К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю, Флин, Экономикс, М. 2011,.
3. Курс экономической теории /под ред. Сидоровича, М.. 2009.
1.1107/ Բ01

2.Մշակութաբանության հիմունքներ
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3.2 կրեդիտ

4.2 ժամ

5.դաս.-30

6.IV կիսամյակ/գարնանային

7.Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութաբանության առարկայի և
մշակույթ հասկացության վերաբերյալ,
• արմատավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների,
մշակութային գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ ուշադրություն
կդարձվի հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և
ներկա մշակությաին գործընթացների վրա:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները,
մշակույթի առաջացման և զարգացման տեսությունները,
2. բացատրել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և
զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
3. ներկայացնել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների
օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել մշակույթի ընդհանրական բնութագիրը, նրա առանձին բաղադրիչներն ու
դրսևորումները,
5. զանազանել իրարից համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և
լոկալ դրսևորումները,
6. լուսաբանել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. գնահատել սեփական մասնագիտական գործունեությունը որպես ընդհանրական
մշակութային գործընթացի բաղկացուցիչ,

8. կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները կոնկրետ մասնագիտական
ոլորտում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես
տրամադրված հարցաշարից:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից..
Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ»
հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և զարգացման
վերաբերյալ տեսությունները: Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները
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և մեխանիզմները: Մշակութային գործընթացներ: Մշակույթը «անհատ», «բնություն»,
«հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում:
Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները. մոտեցումներ,
հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և
գլոբալացման խնդիրը:

14.Հիմնական գրականության ցանկ..
1. Ափինյան Ա. Մշակութաբանություն, Մշակույթի տեսություն, Ե., 2008:
2. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
3. Մելքումյան Գ. Մշակութաբանություն, Ե., 2001:
4. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004.
5. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
1.2101/ Բ01

2.Կրոնագիտության հիմունքներ

4.Շաբաթական 2 ժամ

5. դաս.-30

6.IV կիսամյակ/գարնանային

7.Ստուգարք

3.2 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողների

մոտ

պատմական

ձևերի,

ձևավորել

ընդհանուր

դրանց

պատկերացումներ

դավանաբանական

և

կրոնների

պաշտամունքային

առանձնահատկությունների, հիմնական ուղղությունների մասին,
•

ուսանողներին ծանոթացնել համաշխարհային կրոններին և Հայոց եկեղեցու
դավանաբանությանն ու տոնածիսական համակարգին, պատմության կարևոր
հինախնդիրներին:

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել կրոնների և Հայ եկեղեցու պատմության ձևավորման, զարգացման և
դավանաբանական ու ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. ճանաչել արդի տարբեր կրոններն ու դրանց տարատեսակները,
3. արժևորել Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմությունն ու դավանանքը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. տալ կրոնների համակարգային վերլուծության և ընդհանրացման սահմանները։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգումն անցկացվում է բանավոր, նախօրոք տրված հարցաշարի հիման վրա:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
«Կրոնների պատմություն» առարկան, «Կրոն հասկացությունը»: Կրոնի պատմական ձևերը,
ազգային

և

համաշխարհային

կրոններ:

Ժամանակակից
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համաշխարհային

կրոններ.

բուդդայականության

ծագումը,

առանձնահատկությունները:

դավանաբանական

Քրիստոնեության

և

առաջացումը,

պաշտամունքային
դավանաբանության

և

պաշտամունքի ձևավորումը: Քիրստոնեության հիմնական ուղղություները, ժամանակակից
քրիստոնեությունը: Իսլամ. ծագումը, զարգացումը, դավանաբանական և պաշտամունքային
առանձնահատկությունները,
դենոմինացիաները

և

հիմնական

ներփակ

ուղղությունները:

հոսանքները:

Ժամանակակից

Քրիստոնեությունը

կրոնական

Հայաստանում:

Հայ

Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնախնդիրները: Հայոց եկեղեցու դավանաբանական
և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
2. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
3. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2007.
4. Մաղաքիա արք. Օրմանյան, Ազապատում, հ. Ա-Գ, Երևան, 2001:
5. Քրիստոնյա Հայաստան: Հանրագիտարան, Երևան, 2002,
1.0604/Բ01

2.Բնագիտության
հայեցակարգեր
5. դաս.-30
7.Ստուգարք

ժամանակակից 3.2 կրեդիտ

4.2 ժամ
6.4-րդ կիսամյակ/գարնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• հումանիտար մասնագիտություն ընտրած ուսանողների մոտ ձևավորել
բնագիտական աշխարհայացք՝ ծանոթացնելով նրանց բնագիտության
զարգացման պատմությանը, բնության համակարգերի կազմավորման,
կառուցվածքի և զարգացման օրինաչափություններին, բնագիտության
զարգացման ներկա միտումներին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել բնագիտության զարգացման հիմնական փուլերը,
2. ներկայացնել բնագիտության հիմնական սկզբունքները, բնության համակարգերի
կառուցվածքը, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծել բնության համակարգերի կառուցվածքի և զարգացման ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները,
4. կատարել համապատասխան եզրակացություններ բնության առավել ընդհանուր
համակարգերի վերաբերյալ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
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3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 3 հարց, նախապես տրված հարցաշարից:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բնագիտության առարկան: Օրինաչափությունները և զարգացման հիմնական փուլերը:
Բնագիտական և հումանիտար մշակույթներ: Դասական թերմոդինամիկայի և
վիճակագրական ֆիզիկայի կոնցեպցիաները: Նյութի կառուցվածքի կոնցեպցիաները:
Հարաբերականության հատուկ և ընդհանուր սկզբունքները: Միկրոաշխարհի
կառուցվածքների և փոխազդեցությունների կոնցեպցիաները: Անորոշությունը աշխարհում:
Անորոշությունների առնչություն: Լրացման սկզբունք: Տարրական մասնիկները: Հիմնարար
փոխազդեցությունները: Աստղերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի
կոնցեպցիաները: Մոլորակների կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի
կոնցեպցիաները: Տիեզերքի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները:
Քվանտային կոսմոլոգիա: Անթրոպային սկզբունք: Կենդանի նյութի ձևերը,
հատկությունները և կազմավորման մակարդակները: Էվոլյուցիոն կենսաբանության
կոնցեպցիաները:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գրիգորյան Կ.Վ. և ուրիշներ, Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ ,
Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.: Զանգակ – 97, 2010.
2. Канке В.А. Концепции современного естествознания, М.: Логос. 2002.
3. Дубнищева И.А. Концепции современного естествознания. Новосибирск, ЮКЭА: 1997.
4. Степин Բ.C., Кузнецова Л.И. Современная научная картина мира. М.: Наука, 1997.
5. Миллер Т., Жизнь в окружающей среде, М.: Пангея. 1994.
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2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 2

6. 4-րդ / գարնանային

7. Ստուգարք

8.

Դասընթացի

սոցիոլոգիական

նպատակն
գիտելիքի

է

ուսանողներին

կառուցվածքի

և

փոխանցել

հետազոտական

գիտելիքներ
մեթոդների

վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և
սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարբերակելու

սոցիոլոգիայի

որպես

գիտության

կառուցվածքային

մակարդակները,
2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները,
գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի
աշխարհայացքային

և

էթիկական
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առանձնահատկությունները,

ուսումնասիրության առարկան,
3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը,
ինչպես նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական
գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ,
4. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական
կառուցվածքի փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու
հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Սահմանել ըստ տվյալ բակալավրի կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´
պասիվ ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝
հանձնարարված գրականության արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման
հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական
պարադիգմաներ
3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում
4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է
հետազոտողը
7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր
8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ
10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և
սոցիալականացում
12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС,
2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под
общей редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом
NOTA BENE, 2001, 264 с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664
с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.

1. 1202/Բ23.

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 30 ժամ դասախոսություն

6. կիսամյակ՝ 4-րդ/ գարնանային

7. Ստուգարքային

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
• ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
• ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց
իմաստն ու նշանակությունը,

2.

պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն
ունեցող հիմնահարցերի էությունը,

3.

ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական
տեքստերը և կատարել թարգմանություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների
մեկնաբանման հարցերում,

3.

մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
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2.
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. Օգտագործելու բնագավառի հիմնարար հետազոտությունները, տեսությունները,
սկզբունքները,
Բ2. Կիրառելու փաստերի հավաքման ու մշակման մեթոդները, փաստական նյութն
օգտագործելու ըստ մեդիատեքստի ձևաչափային ընդգրկման և նպատակի,
Գ1. Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և
ներկայացնելու տեղեկատվությունը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ)
բանավեճերի առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների
համատեղ պատրաստում:
5. Բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել
առնվազն 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության
օբյեկտը և առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝
Քաղաքական իշխանության էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝
Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական
համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ և
կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝
Քաղաքական գործընթացներ:
Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական
գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для
студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. –
(Ñåðèÿ §Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦).

1. 1005/Բ24

2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. կիսամյակ 4-րդ` գարնանային

5. դաս.՝ 2 կրեդիտ
7. ստուգարք
65

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների,
ինչպես նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ
գիտելիքներ և իմացություն,
• ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ
հմտությունները,
• տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք
կարող են օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
• սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները,
գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները,
գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և
առանձնահատկությունները,
• ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև
գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
• լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները
և մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
• վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել
բիզնեսի զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության
կազմակերպման ու կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման
ձևերը,
• գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության
զարգացման հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել
գործարարության զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները,
• օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային
հինգ ուժերի և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի
արդյունավետության և նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես
հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
• օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ, միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ,
կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն,
• իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Օգտագործելու բնագավառի հիմնարար հետազոտությունները, տեսությունները,
սկզբունքները,
Գ5. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից մայրենի և օտար լեզուներով
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ
• ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և
դասախոսության նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝
ինքնուրույն պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան
գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի
կողմից
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման
փուլային բնորոշիչները
1.1.
Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և
խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական
հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական
գործընթացը:
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը
ձեռներեցական գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը,
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և
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գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և
մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց
բնորոշիչները
13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը,
կառուցվածքը, բնութագրիչները
13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական
պլանի կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009,
288с.
2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ,
2009, 336с.
4. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и
таблицы, СПб., 2007, 352 с.
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1.1901/Բ02.

2.Հայաստանի
պետության
իրավունքի պատմություն
5. դաս.-40, գործ.-20
7.Եզրափակիչ գնահատումով

և 3.5 կրեդիտ

4.Շաբաթական 4 ժամ
6.I կիսամյակ/աշնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողին սովորեցնել Հայաստանում պետության և իրավունքի ծագման,
զարգացման հատուկ և կոնկրետ օրինաչափությունները,
• նպաստել
մասնագետի
ընդհանուր
պատրաստավածությանը,
նրա
մոտ
պատամաիրավան մոտեցման մշակմանը՝ որպես արդի հայոց պետության և
իրավունքի գիտական ճանաչման նախադրյալ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմության առարկան և
դասակարգել դրա հետազոտման գիտական մեթոդները,
2. բացատրել Հայաստանում հասարակական, պետական կարգերի, իրավական
համակարգի պատմական զարգացման փուլերը հին, միջին, նոր և նորագույն
դարաշրջաններում,
3. նկարագրել Հայաստանի հին, միջին, նոր և նորագույն դարաշրջանի իրավական
աղբյուրների
համակարգը,
հիմնական
իրավական
ինստիտուտները՝
սեփականություն, պարտավորություններ, ամուսնաընտանեկան և ժառանգական
իրավունք, հանցագործություն և պատիժ, դատավարություն,
4. կանխատեսել արդի հայկական պետության զարգացման ուղղությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. համեմատել հասարակական կարգ, պետական կարգ, իրավական համակարգ
կատեգորիաների առանձնահատկությունները Հայաստանում հին, միջին, նոր և
նորագույն շրջանում, Հայաստանի հին, միջին դարերի, նոր և նորագույն շրջանի
իրավական

համակարգերի

հիմնական

առանձնահատկությունները,

դրանց

իրավական ձևերի ստորակարգությունը,
6. վերլուծել Հայաստանի հին, միջին, նոր և նորագույն շրջանի հասարակական և
պետական

կարգերի

հիմնական

գծերը,

առանձին

շրջանների

պետական

մարմինների համակարգը,
7. իրականացնել իրավունքի հիմնական հուշարձաններում օգտագործված եզրույթների
և դրանց տեքստերի պարզաբանումը,
8. դրսևորել

պատմաիրավական,

քննադատական,

ստեղծագործական

մոտեցում

Հայաստանի պետաիրավական մշակույթի պատմության նկատմամբ, գնահատել այն
արդի դիրքերից:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական
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տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի
ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
• Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը մինչև 2,5 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմությունը որպես գիտություն և դասընթաց:
Հայկական ցեղային միությունները և հայ ժողովրդի կազմավորումը: Արարտյան
թագավորության հասարակական-պետական կարգերը, իրավունքը: Հայկական պետական
կազմավորումները Ք.ա. 6-4-րդ դդ: Արտաշեսյան և Արշակունյան թագավորությունների
հասարակական-պետական կարգերը, իրավունքը: Հասարակական-պետական կարգերը և
իրավունքը Հայաստանում 9-12-րդ դարերում: Կիլիկյան Հայաստանի հասարակականպետական կարգերը, իրավունքը: Քաղաքական, հասարակական կարգերը և իրավունքը
Հայաստանում 13-18-րդ դդ.: Հայաստանի քաղաքկան-իրավական կացությունը Թուրքիայի և
Ռուսաստանի կազմում: Հայաստանի առաջին հանրապետությունը: Խորհրդային
սոցիալիստական Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմությունը: Հայաստանի
երրորդ հանրապետության հռչակումը և անկախ պետականության կայացման իրավկան
գործընթացը:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա., Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը, Եր.,
2014:
2. Հայ ժողովրդի պատմություն. Հատ. 1-3, 7, Երևան, 1963-1983 թթ:
3. Թովմասյան Ա.Ա., Հին և միջնադարյան հայ քրեական իրավունք, Երևան, 1962:
4. Сукиасян А.Г., Общественно-политический строй и право Армении в эпоху раннего
феодализма, Ереван, 1963.
5. Сукиасян А.Г., История Киликийского армянского государства и права. Ереван, 1969.

1.1901/Բ03.

2.Պետության
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և

իրավունքի 3.5 կրեդիտ

տեսություն -1
5. դաս.-40, գործ.-20
7.Եզրափակիչ գնահատումով

4.Շաբաթական 4 ժամ
6.I կիսամյակ/աշնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության,
զարգացման
հիմնական
և
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության մեթոդաբանական հիմունքները,
• ուսանողին նախապատրաստել մնացած իրավական դասընթացները
յուրացնելուն:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել պետության և իրավունքի տեսության հիմնական կատեգորիաները,
պետության կառուցակարգ և ապարատ հասկացությունները, թվարկել
պետական մարմինների տեսակները, դասակարգել պետական ապարատի
կազմակերպման սկզբունքները,
2. նկարագրել պետության և իրավունքի տեսության գիտական մեթոդները,
3. քննարկել պետության և իրավունքի առաջացման օրինաչափությունները,
քաղաքական համակարգի բաղադարատարրերը և պետության տեղը և դերը
դրանում, պետության և իրավունքի առաջացման օրինաչափությունները
4. բացատրել պետության, պետական իշխանության հասկացությունները, դրանց
հատկանիշները,
5. դասակարգել պետության ձևերը, տիպերը, գործառույթները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. համեմատել
պետության
և
իրավունքի
տեսության
հիմնական
կատեգորիաները,
պետության
կառուցակարգի
և
ապարատի
կառուցվածքային բաղադրատարրերը,
7. վերլուծել պետաիրավական երևույթները և հասկացությունները,
8. գնահատել պետության պատմական տիպերի վերաբերյալ հայեցակարգերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և
իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին
իրավական գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում
իրականացվող քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները:
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և
տեղական կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների
գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի
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ընթացքում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 2,5 միավոր,
միավորների քայլը՝ 0.5:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պետության և իրավունքի տեսությունը որպես գիտություն և դասընթաց: Պետության
և իրավունքի տեսության մեթոդաբանությունը: Հասարակություն, պետություն,
իրավունք. առաջացումը, հասկացությունը: Պետության հասկացությունը և էությունը,
պետական իշխանություն: Պետության գործառույթները, ձևերը, տիպերը,
կառուցակարգը, պետությունը հասարակության քաղաքական համակարգում,
հայկական պետականությունը:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ա.Գ. Վաղարշյան ''Պետության և իրավունքի տեսություն -1'', Դասախոսություններ,
Երևան, 2016:

2.

Խրոպանյուկ Վ.Ն. Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 1997:

3.

Ներսեսյանց Վ.Ս. Իրավունքի և պետության տեսություն: Երևան, 2001:

4.

Теория государства и права. Учебник. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.,
2006.

5.

Теория государства и права. Курс лекции. Под ред. Н.И. Матузова и А.Б. Малько. М., 2005.

1.1901/Բ09.

2.Արտասահմանյան
երկրների 3.5 կրեդիտ
պետության
և
իրավունքի
պատմություն
5. դաս.-40, գործ.-20
7.Եզրափակիչ գնահատմամբ

4.Շաբաթական 4 ժամ
6.I կիսամյակ/աշնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողին սովորեցնել համաշխարհային պետաիրավական մշակույթում մեծ
ներդրում կատարած հնագույն, հին և միջին դարերի երկրների պետության և
իրավունքի պատմությունը,
• նպաստել իրավաբան մասնագետների ընդհանուր պատրաստվածությանը, նրանց
մոտ պատամաիրավական մոտեցման մշակմանը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարբերել արտասահամանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմության
առարկան այլ իրավաբանական գիտություններից,
2. նկարագրել արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմության
գիտական մեթոդները,
3. քննարկել և նկարագրել հին և միջնադարյան աշխարհի պետությունների
հասարակական և պետական կարգերը, իրավական համակարգերը, դրանց
իրավական աղբյուրները,հին և միջնադարյան աշխարհի երկրների հիմնական
իրավական
ինստիտուտները՝
սեփականություն,
պարտավորություններ,
ամուսնաընտանեկան և ժառանգական իրավունք, հանցագործություն և պատիժ,
դատավարություն,
4. բացատրել արևելյան և հունահռոմեական, հին և միջնադարյան պետաիրավական
համակարգերի հիմնական տարբերությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. մեկնաբանել հասարակական կարգ, պետական կարգ, իրավական համակարգ
կատեգորիաները,
6. համեմատել հին և միջնադարյան աշխարհի երկրների պետական կարգերի
հիմնական գծերը, առանձին երկրների պետական մարմինների համակարգը,
7. քննարկել հին և միջնադարյան աշխարհի իրավական համակարգերի հիմնական
առանձնահատկությունները, դրանց իրավական ձևերի ստորակարգությունը,
8. կիրառել հին և միջնադարյան աշխարհի երկրների իրավունքի հիմնական ձևերի
տեքստերում օգտագործված եզրույթաբանությանը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի
ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-
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ցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 2,5 միավոր,
միավորների քայլը՝ 0.5:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արտասահամանյան երկրների պետության եւ իրավունքի պատմության
առարկան, մեթոդաբանությունը, պարբերացումը: Պետության և իրավունքի
ծագումը: Հին Եգիպտոսի, Հին Միջագետքի, Խեթական, Հին Հրեական, Հին
Պարսկաստանի, Հին Հնդկաստանի, Հին Չինաստանի, Հին Հունաստանի եւ Հռոմի
հասարակական և պետական կարգերը ու իրավունքը: Միջնադարյան պետության
և իրավունքի առանձնահատկությունները: Ֆրանկների պետությունը և
իրավունքը: Պետությունը և իրավունքը միջնադարյան Ֆրանսիայում,
Գերմանիայում, Անգլիայում, Ռուսաստանում, Բյուզանդիայում: Արաբական
խալիֆաթը և մուսուլմանական իրավունքը: Օսմանյան կայսրության, Իրանի,
Ճապոնիայի պետությունը և իրավունքը: Նոր և նորագույն շրջանի
պետաիրավական համակարգերը: Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի,
Ռուսաստանի. ճապոնիայի, Չինաստանի պետությունը և իրավունքը նոր և
նորագույն շրջանում: Խորհրդային պետության և իրավունքի պատմությունը:
Պետության և իրավունքի զարգացման միտումներն արդի դարաշրջանում:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Արշակյան Ա., Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն,
Եր., 2003:
2. Омельченко О.А., Всеобщая история государства и права. Т. 1, Т. 2, М., 2005:
3. История государства и права зарубежных стран. Под ред. Н.А. Кращенинниковой и О.А.
Жидкова. М., Ч. 1 -1996, Ч. 2 – 1998 և հետագա հրատ.:
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Древние и средние века.
Сост. В.А. Томсинов. М., 1996 և հետագա հրատ.:
5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое и новейшее
время. Сост. Н.а. Крашенинникова. М., 1996 և հետագա հրատ.:
1.1902/Բ08

2.Հայաստանի
Հանրապետության 3.5 կրեդիտ
արդարադատության համակարգը
5. դաս.-40, գործ.-20
7.Եզրափակիչ գնահատումով

4.Շաբաթական 4 ժամ
6.II կիսամյակ/գարնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողին սկզբնական, ելակետային գիտելիքներ տալ ՀՀ դատական և իրավապահպան մարմինների կազմակերպման և գործունեության մասին,
• ուսանողին ելակետային գիտելիքներ տալ իրավապահպան գործունեության
հետ առնչվող ոչ պետական կառույցների մասին։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել դատական իշխանության և դատական համակարգի էությունը և
բնութագրական հատկանիշները,
2. բացատրել իրավապահպան մարմինների և դրանց գործունեության հետ առնչվող այլ
կառույցների գործառույթները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. բացահայտել ՀՀ դատական համակարգի կառուցվածքի, դրա կազմավորման ու գործունեության հիմնադրույթները,
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4. գնահատել
արդարադատության
իրականացման
սկզբունքների
դերն
ու
նշանակությունը,
5. վերլուծել դատախազության, փաստաբանության, ոստիկանության գործառույթներն
ու լիազորությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
7. մեկնաբանել փաստեր,
8. գործնականում կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը,
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների
կառուցվածքը և իրավասությունները,
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները,
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են


երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` առավելագույնը 5
միավոր:Միավորների քայլը` 0.5:
Եզրափակիչ բանավոր քննություն 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար առավելագույնը
2,5 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0,5:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դատական իշխանության հասկացությունը, հատկանիշները և իրացման ձևերը: Արդարադատության սկզբունքների համակարգը։ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի
կազմակերպման և գործունեության հիմքերը։ Դատավորի կարգավիճակը և նրա անկախության
երաշխիքները: ՀՀ սահմանադրական դատարանի կարգավիճակը։ Փաստաբանության
կազմակերպումն ու գործունեությունը ՀՀ-ում: ՀՀ դատախազության կազմակերպման սկզբունքները և գործունեության կարգը։ Իրավապահպան այլ մարմինների կազմակերպման և գործունեության հիմունքները։

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը. Դասագիրք
ԲՈՒՀ-ի համար, Երևան, 2011թ.,
2. Մ.Գ. Խաչատրյան, Դ՚.Մ. Խաչատրյան Դատավորի կարգավիճակը Հայաստանի
հանրապետությունում, Երևան 2002թ.,
3. Դատավորի սեղանի գիրք. Գործնական ձեռնարկ, 2002թ.,
4. Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право. М. 2006,
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5. Ñóäåáíàÿ âëàñòü /Ïîä ðåä. È.Ë. Ïåòðóõèíà/. Ì., 2003:

1. 1903/Բ05

2. Հռոմեական մասնավոր իրավունքի հի- 3. 2 կրեդիտ
մունքներ
5. դաս.-22, գործ.-8
7. առանց եզրափակիչ գնահատման

4. Շաբաթական 2 ժամ
6. 2-րդ կիսամյակ/գարնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• հռոմեական մասնավոր իրավունքի հենքի վրա ուսանողներին ծանոթացնել
քաղաքացիական
իրավունքի,
ընտանեկան
իրավունքի
և
քաղաքացիական
դատավարության հիմնարար ինստիտուտներին,
• հռոմեական մասնավոր իրավունքի հենքի վրա ուսանողներին ծանոթացնել
ժամանակակից
մասնավոր
իրավունքում
օգտագործվող
լատիներեն
տերմինաբանությանը, Հռոմեական մասնավոր իրավունքի կողմից մշակված հիմնարար
ինստիտուտներին ու հասկացություններին, ինչը ուսանողին հնարավորություն կընձեռի
առավել արդյունավետ ընկալել քաղաքացիական իրավունք, ընտանեկան իրավունք և
քաղաքացիական դատավարություն առարկաները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել մասնավոր իրավունքի հիմնարար ինստիտուտներն ու դրանց
հարաբերակցությունը,
2. պարզաբանել հանրային և մասնավոր իրավունքների հասկացությունն ու առանաձնահատկությունները,
3. ներկայացնել քաղաքացիական իրավահարաբերություններին մասնակցելու համար անձին
անհրաժեշտ հատկանիշների ամբողջությունը,
4. ներկայացնել իրային և պարտավորական իրավահարաբերությունների հասկացությունն ու
էությունը,
5. լուսաբանել հռոմեական իրավունքին հայտնի պայմանագրերի առանձին տեսակները, Հռոմում առկա ընտանեկան և ժառանգման իրավահարաբերությունները,
6. պարզաբանել քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության ձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7.լուծել պարզ իրավական խնդիրներ,
8.օգտվել մասնավոր իրավունքի հիմք հանդիսացած սկզբնաղբյուրներից, տեղեկատվության
տարատեսակ աղբյուրներից
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական տալու մոտեցումները և
սկզբունքները,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
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Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին,
փաստերին և հանգամանքներին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
4. գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններից առաջինը անցկացվում է գրավոր՝ առաջադրանքի ձևով, իսկ
երկրորդը բանավոր` յուրաքանչյուրը 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հռոմեական իրավունքի առարկան և համակարգը: Հռոմեական իրավունքի աղբյուրները: Հռոմեական մասնավոր իրավունքի սուբյեկտները: Իրային իրավունք: Պարտավորական իրավունք:
Հռոմեական իրավունքին հայտնի պայմանագրերի առանձին տեսակները: Ընտանեկան իրավահարաբերությունները Հռոմում: Ժառանգման իրավունք: Ուսմունք հայցի մասին։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ավետիսյան Վ.Դ., Հռոմեական մասնավոր իրավունք, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ - Եր.,
ԵՊՀ հրատ., 2010:
2. Բաբալյան Լ.Ա. Հռոմեական մասնավոր իրավունք, Եր., 2000:
3. Барон Ю. Система римского гражданского права. Санкт-Петербург, 2005.

1.1901/Բ04.

2.Պետության
և
իրավունքի 3.6 կրեդիտ
տեսություն -2.
5. դաս.-30, գործ.-30, սեմ.-30
7.Եզրափակիչ գնահատումով

4.Շաբաթական 6 ժամ
6.II կիսամյակ/գարնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության,
զարգացման
հիմնական
և
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության մեթոդաբանական հիմունքները,
• ուսանողին նախապատրաստել մնացած իրավական դասընթացները
յուրացնելուն,
ձևավորել
մասնագիտական
արհեստավարժություն,
իրավական մշակույթ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.

Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա







բացատրել իրավունքի տեսության հիմնական կատեգորիաները,
բնութագրել իրավունքի ընդհանուր սկզբունքները,
նկարագրել իրավունքի հատկանիշները, տալ իրավունքի բնորոշումը,
նկարագրել իրավունքի արդի ձևերը,
ներկայացնել իրավունքի վերաբերյալ հիմնական հայեցակարգերը,
բացատրել
իրավական
կարգավորման
կառուցակարգը,
դրա
բաղադարատարրերը,
 ներկայացնել իրավաստեղծագործությունը, դրա տեխնիկայի և նորմատիվ
իրավական ակտերի համակարգման կանոնները,
 դասակարգել իրավական տեքստերի մեկնաբանման կանոնները և հնարքները.
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 տարբերել իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծը,
 բացատրել իրավաբանական պատասխանատվությունը և դրա տեսակները:

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)
















տարբերակել իրավունքի տեսության հիմնական կատեգորիաները,
մեկնաբանել իրավական կարգավորման սկզբունքները,
քննարկել իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը, արդի աշխարհի
իրավական համակարգերը,
իրականացնել իրավական տեքստերի պարզաբանում և բացատրում օգտագործելով
մեկնաբանողական տեխնիկան և տեխնոլոգիան,
ճիշտ ընտրել իրավական դրույթների իմաստի բացահայտման համապատասխան
եղանակները, իրավական դրույթների մեկնաբանման համար անհրաժեշտ և
պատշաճ միջոցներ՝ նորմատիվ նյութ, գիտապրակտիկ գրականություն,
համակարգչային տեխնիկա,
ճիշտ որոշել իրավունքի կենսագործման անմիջական ձևի տեսակը, կենսագործման
համար անհրաժեշտ գործողությունների բնույթը,
տարբերակել իրավակիրառման փուլերը,
կատարել դրանցից ամեն մեկին բնորոշ գործողությունները և քայլերը, ճիշտ որոշել
իրավաբանական գործի լուծման նպատակները և խնդիրները,
պատրաստել նորմատիվ ակտերի հասարակ նախագծեր,
իրականացնել նորմատիվ ակտերի նախագծեր փորձաքննություն,
գնահատել իրավաբանական պատասխանատվության հասկացությունը, հիմքերը,
սկզբունքերը,
արժևորել իրավական և սոցիալական պետության հայեցակարգերը,
համեմատել իրավական օրինականության սկզբունքները,
կիրառել մասնագիտական արհեստավարժության ընդհանուր հիմունքները,
իրավագիտական լեզուն և եզրույթաբանությունը:

9 (ընդհանրական կարողություններ)
 , ինքնուրույն ուսումնասիրել մասնագիտական գրականությունը,
 օգտվել
տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից
(ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ,
հաշվետվություններ),
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ, ստեղծագործաբար կիրառել ու
զարգացնել ունեցած գիտելիքները,
 արտահայտել մտքերն իրավաբանորեն ճիշտ, տրամաբանորեն հետևողական և
հասկանալի,
 բանավիճել և պաշտպանել իր տեսակետը սահմանված կանոնակարգի և
էթիկայի կանոների պահպանմամբ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և
իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին
իրավական գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
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Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում
իրականացվող քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների
մոտեցումները,
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները:
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և
տեղական կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների
գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի
ընթացքում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 2,5 միավոր,
միավորների քայլը՝ 0.5:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի հասկացությունը, սկզբունքները և գործառույթները, իրավական
հայեցակարգերը, ձևերը, նորմերը: Իրավաստեղծագործություն, իրավաբանական
տեխնիկա: Իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, իրավական
ընտանիքներ: Իրավագիտակցություն և իրավական մշակույթ: Իրավական
հարաբերություններ: Իրավական ազդեցության և կարգավորման կառուցակարգը:
Իրավունքի կենսագործումը, բացերը և դրանց լրացումը, իրավունքի նորմերի
մեկնաբանումը: Իրավաչափ վարքագիծ և իրավախախտում, իրավական
պատասխանատվություն: Իրավական օրինականություն և իրավակարգ:
Քաղաքացիական հասարակություն, պետություն և իրավունք: Արդի պետության
բնութագրերը: Անհատի իրավական կարգավիճակը: Պետությունը, իրավունքը և
ժողովրդավարությունը: Աշխարհաքաղաքական գործոնները և պետությունը:
Պետությունը և էթնոսը:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Ա.Գ. Վաղարշյան <Պետության և իրավունքի տեսություն-2>, Դասախոսություններ,
Երևան, 2016:
2. Խրոպանյուկ Վ.Ն. Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 1997:
3. Ներսեսյանց Վ.Ս. Իրավունքի և պետության տեսություն: Երևան, 2001:
4. Теория государства и права. Учебник. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.,
2006.
5. Теория государства и права. Курс лекции. Под ред. Н.И. Матузова и А.Б. Малько. М.,
2005.
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2.ՀՀ
Սահմանադրական 3.4 կրեդիտ
իրավունք - 1
5.դաս.-40, սեմ.-20
7.Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

4.Շաբաթական 4 ժամ
6.III կիսամյակ/աշնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին սկզբնական, ելակետաըին գիտելիքներր տալ ՀՀ իրավունքի
համակարգի միջուկը հանդիսացող` ՀՀ սահմանադրության, սահմանադրական
կարգի հիմունքների, ՀՀ քաղաքական համակարգի և մարդու իրավունքների ու
ազատությունների բովանդակության մասին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Սահմանադրական իրավունքի` որպես իրավունքի
առաջատար ճյուղի առանձնահատկությունները.
2. ներկայացնել սահմանադրական կարգի հիմունքների, ՀՀ քաղաքական
համակարգի, դրա տարրերի բովանդակությունը,
3. բացատրել մարդու իրավունքների, ազատությունների և քաղաքացիության
ինստիտուտի բովանդակությունը
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գնահատել սահմանադրական իրավունքի դերը ինչպես ՀՀ իրավունքի ողջ
համակարգի, այնպես էլ իրավունքի առանձին ճյուղերի ձևավորման
գործում,
5. բացահայտել սահմանադրական իրավունքի տեղը Հանրապետությունում
ընթացող քաղաքական գործընթացներում <<խաղի կանոնների>>
սահմանման գործում,
6. վերլուծել
սահմանադրական
կարգի
հիմունքների
ազդեցության
սահմանները պետական իշխանության կազմակերպման և իշխանության
մարմինների իրավական վիճակի սահմանման ոլորտներում,
7. գնահատել միջազգային իրավական ակտերում ամրագրված մարդու
բնական
իրավունքների
ներմուծման
մակարդակը
Հայաստանի
Սահմանադրության և ներպետական օրենսդրության մեջ,
8. գնահատել
քաղաքացիության
ինստիտուտի
ոլորտում
կիրառվող
սկզբունքների արդյունավետությունը այդ ինստիտուտի կայացման
խնդրում:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և
իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին
իրավական գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և
իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և
կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և
իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի
կազմմանը ներկայացվող պահանջները,
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և
իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ7. լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերն ու
օրենսդրությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ առավելագույնը՝ 10
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սահմանադրական իրավունքի հասկացությունը, սահմանադրության տեսական
հիմունքները, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը,
պետական իշխանության կազմակերպման հիմունքները, ՀՀ քաղաքական
համակարգը,
անձի
իրավական
կարգավիճակի
հիմունքները,
ՀՀ
քաղաքացիության հիմնախնդիրները:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Հայաստանի Հանրապետության 1995թ. Սահմանադրությունը (2015թ.
փոփոխություններով):
2. Конституции государств Европы: в 3-х томах. М., 2001.
3. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, Գիրք
առաջին (պատ. խմբ. պրոֆեսոր Ն. Այվազյան), դասագիրք իրավաբանական
բուհերի համար (6-րդ լրամշակված հրատարակություն), Երևան 2016 թ.:
4. Այվազյան Ն.Ա., Այվազյան Ա.Ն. Սահմանադրության էությունը և
բովանդակությունը, Երևան, 2005:
5. Հարությունյան Գ.Գ., Սահմանադրական մշակույթ, Երևան, 2005:
1905/Բ03
ՀՀ մունիցիպալ իրավունք
2 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ
դաս-16, գործ.-14
III կիսամյակ/գարնանային Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է ՝
ուսանողին համալիր գիտելիքներ տալ տեղերում հանրային իշխանության կազմակերպման
և իրականացման իրավական և ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունների մասին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել ՀՀ մունիցիպալ իրավունքի էությունն և բովանդակությունը,
նկարագրել ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





գնահատել տեղական իշխանության դերն ու նշանակությունը պետության և
հասարակության ժողովրդավարական համակարգում,
բացահայտել մունիցիպալ-իրավական ինստիտուտների իրավական կարգավորման
առանձնահատկությունները,
վերլուծել տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգի
առանձնահատկությունները,
առաջարկներ անել տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
ոլորտների ինստիտուցիոնալ և իրավական համակարգերի կատարելագործման
վերաբերյալ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)




օգտվել տեղեկատվության տարբեր էլեկտրոնային և տպագիր աղբյուրներից
վերլուծել տարբեր իրավիճակներ, կատարել հետևություններ
գործնականում կիրառել և զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական
տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
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սկզբունքները,
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության դրույթները,
Բ7. լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերն ու
օրենսդրությունները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
երկու ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը` առավելագույնը 10 միավոր:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
առավելագույնը 2,5 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0,5:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՀՀ մունիցիպալ իրավունքի առարկան և համակարգը, մունիցիպալ-իրավական
հարաբերություններ և սուբյեկտներ, տարածքային կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման հասկացությունը, սկզբունքները, խնդիրներն ու գործառույթները,
մարզպետի, տեղական ինքակառավարման մարմինների կազմակերպման և գործունեության
հիմքերը, դրանց լիազորությունները, տեղական ինքնակառավարման երաշխիքները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք։ Ուսումնական ձեռնարկ, Ընդ.
խմբ. Գ.Դանիելյանի, ԵՊՀ-Հայրապետ, Երևան, 2015թ.
2. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления. - М.: Юристъ,
2005.
3. Муниципальное право России. (Учебник) Отв. ред. Авакьян С.А. - М.: Проспект, 2009.
4. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ. - М.: Проспект, 2011.
5. Муниципальное право: учебник. - 3-е изд., Под общ. Ред. Ю. А. Дмитриева. - Эксмо,
2005.

6 կրեդիտ
1904/Բ01
Քրեական իրավունք–1
Շաբաթական 5 ժամ
դաս.-38, գործ.-18, սեմ.-19
3-րդ կիսամյակ/աշնանային եզրափակիչ գնահատումով
Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքների, քրեական օրենքի, հանցակազմի տարրերի էությանն ու բովանդակությանը։
Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




ներկայացնել քրեական իրավունքի էությունը,
թվարկել քրեական իրավունքի սկզբունքները,
քննարկել քրեական օրենքի առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


տարբերակել
հանցավոր
և
ոչ
հանցավոր
արարքները
հանցագործությունները ըստ մեղքի ձևի,
գործնականում կիրառել քրեական օրենքի տեխնիկան:



և

որակել

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական
գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ3. իրավական գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին.
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են


նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը առավելագույնը 2,5 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քրեական իրավունքի սկզբունքները։ Քրեական օրենք։ Հանցագործություն։ Հանցակազմ։

Հանցակազմի

տարրեր

և

հատկանիշներ։
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Հանցագործության

օբյեկտ:

հանցագործության օբյեկտիվ կողմ: Հանցագործության սուբյեկտ: Հանցագործության
սուբյեկտիվ կողմ: Քրեական պատասխանատվության հիմքը:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս: Գ.
Ղազինյանի խմբագրությամբ: / Երևանի պետ. համալս. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011:

2.

ՀՀ քրեական օրենսգիրք – 18.04.2003 :

3.

Առաքելյան Ս., Գաբուզյան Ա., Խաչիկյան Հ., Մարգարյան Ա., Սիմոնյան Տ.
Խնդրագիրք ՀՀ քրեական իրավունք դասընթացի. ընդհանուր մաս: Երևան, 2011:

4.

Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части. Издательство: ТГРУ М. 2006,

5.

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու, հատոր 1-5:

1. 1903/Բ01
2. Քաղաքացիական իրավունք -1
3. 5 կրեդիտ
4. Շաբաթական 5 ժամ
5. դաս.-38, գործ.-18, սեմ.-19
6. III կիսամյակ/աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել քաղաքացիական իրավահարաբերությունների շրջանակին, դրանց առանձնահատկություններին, քաղաքացիական
իրավունքի սուբյեկտների կարգավիճակին, քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտների
իրավական ռեժիմին, քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների
ծագման հիմքերին, սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության եղանակներին ու կարգին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. լուսաբանել քաղաքացիական իրավունքի կարգավորման առարկան,
քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների իրավական կարգավորման
մեթոդի առանձնահատկությունները,
7. պարզաբանել
քաղաքացիական
իրավունքի
հիմնարար
սկզբուների
բովանդակությունը,
8. ներկայացնել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավական
կարգավիճակի առանձնահատկությունները,
9. ներկայակացնել քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտների շրջանակը, դրանց
դասակարգումը, առանձին օբյեկտների իրավական ռեժիմի
առանձնահատկությունները,
10. թվարկել քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների
ծագման, փոփոխման և դադարման հիմքերը,
11. լուսաբանել քաղաքացիաիրավական գործարքի նշանակությունը,
վավերության պայմանները և անվավերության հետևանքները,
12. պարզաբանել քաղաքացիական սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության ձևերն ու եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

լուծել պարզ իրավական խնդիրներ,
կազմել լիազորագրեր, իրավաբանական անձի ստեղծման գործընթացը
միջնորդավորող փաստաթղթեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական
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տալու մոտեցումները և սկզբունքները,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ ստուգման համար ուսանողին տրվում է 1
առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ բանավոր քննությամբ՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քաղաքացիական իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ: Քաղաքացիական իրավահարաբերություններ: Քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների ծագումը, իրականացումը և պաշտպանությունը: Քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտները: Քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտները: Գործարքներ: Ներկայացուցչություն: Ժամկետները
քաղաքացիական իրավունքում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք: Բարսեղյան Տ.Կ.,Առաջին
մաս: Եր., ԵՊՀ հրատ., 2014, 560 էջ:
2. Մեղրյան Ս.Գ., Ավետիսյան Վ.Դ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Առաջին մաս: Եր., ԵՊՀ հրատ.,
2006, 272 էջ:
3. Ռոլֆ Քնիպեր, Վահրամ Ավետիսյան, Գրիգոր Բեքմեզյան, Արսեն Թավադյան, Սիմոն
Ֆարմանյան, Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով, Երևան, Տիգրան
Մեծ, 2017, 240 էջ:

1.1905/Բ04

2. Վարչական իրավունք
5. դաս.-46, գործ.-22, սեմ.-22
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

4.Շաբաթական 6 ժամ
6. III կիսամյակ/աշնանային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին սկզբնական, ելակետային գիտելիքներ տալ

3.6 կրեդիտ

ՀՀ իրավունքի համակարգում
վարչական իրավունքի տեղի, վարչական իրավունքի սուբյեկտների, կառավարման
վարչաիրավական
ձևերի
ու
մեթոդների,
վարչական
պատասխանատվության,
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տնտեսության, սոցիալ-մշակութային, վարչաքաղաքական բնագավառներում կառավարման

մասին։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•
ներկայացնել վարչական իրավունքի էությունն ու հիմնական ինստիտուտները,
նկարագրել տնտեսության, սոցիալ-մշակութային, վարչաքաղաքական բնագավառներում
կառավարման կազմակերպումը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•
համալիր ուսումնասիրել վարչական իրավունքի սուբյեկտները, ինչպես նաև
կառավարման վարչաիրավական ձևերը և մեթոդները,
• առաջարկություններ անել վարչական իրավախախտումների առանձին տեսակների
կանխման առանձնահատկությունների վերաբերյալ և նոր կիրառություններ գտնել
այդ բնագավառում,
• վերլուծել կառավարման ոլորտում օրինականության պահպանման ձևերն ու
մեթոդները
• նախապատրաստել տնտեսության, սոցիալ-մշակութային և վարչաքաղաքական
բնագավառների կառավարման վարչաիրավական կատարելագործման վերաբերյալ
առաջարկություններ,
• վերլուծությամբ բացահայտել կառավարման ոլորտին առնչվող օենսդրության
թերությունները
•

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական
տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքներին,
Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող
քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները,
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,

11.
1.
2.
3.
4.
5.

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ:
անհատական և խմբային աշխատանք:
ինքնուրույն աշխատանք:
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
իրադրությունների և նախագծերի քննարկում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վարչական իրավունքը ՀՀ իրավունքի համակարգում: Վարչական իրավունքի սուբյեկտները:
Կառավարման վարչաիրավական ձևերն ու մեթոդները: Վարչական վարույթը և
վարչարարությունը: Վարչական ակտը: Վարչական պատասխանատվությունը:
Պատասխանատվությունը վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար: Կարգապահական
պատասխանատվությունը հանրային ծառայության ոլորտում: Կառավարման
առանձնահատկությունները տնտեսության, սոցիալ-մշակութային և վարչաքաղաքական
ոլորտներում: Վարչական իրավունքի հիմնական համակարգերը արտասահմանյան
երկրներում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք։ Ուսումնական ձեռնարկ /
ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ.Դանիելյանի. - Երևանի պետ. համալս. - ԵՊՀ հրատ.,
2012, 704 էջ:
2. Գ. Դանիելյան, Վարչական արդարադատության կայացման հիմնախնդիրները, Երևան,
«ԱՌՏ», 2004, 328 էջ:
3. Ռ. Եղյան, Վարչական իրավունքը ՀՀ իրավունքի համակարգում (դասախոսությունների
կուրս), Երևան, 2006:
4. Գ. Դանիելյան, Վարչական պատասխանատվությունը Հայաստանի
Հանրապետությունում (դասագիրք), Երևան, «ԱՌՏ» հրատարակչություն, 2007թ., էջ 246:
5. Գ. Դանիելյան, Վարչական վարույթ և դատավարություն (ուսումնական ձեռնարկ),
Երևան։ Տիգրան Մեծ, 2011. - 384 էջ:
6. Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ /
ընդհանուր խմբագրությամբ Գ. Դանիելյանի. – Երևանի պետ. համալս. – Հայրապետ,
2015, 384 էջ:
1. 1905/Բ05
2. Ֆինանսական իրավունք
3. 2 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.-16, գործ.-8, սեմ.-6
6. IV կիսամյակ/գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1. Դասընթացի նպատակն է՝
2. ուսանողին ծանոթացնել ֆինանսական իրավունքի առանցքային ենթաճյուղերին
և ինստիտուտներին, գործող ֆինանսական օրենսդրության հիմնական դրույթներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
նկարագրել պետության ֆինանսական գործունեության առանձնահատկությունները,
• քննարկել ՀՀ ֆինանսական համակարգի էությունԸ և դրա ինստիտուտների
բովանդակությունը,
• պատկերացում կազմել ֆինանսական համակարգի ինստիտուտների
գործնականում կիրառման մասին:

Ունակ կլինի.
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•
•
•
•

գնահատել պետության ֆինանսական գործունեության նշանակությունը,
բացահայտել ֆինանսական իրավունքի ենթաճյուղերի և ինստիտուտների
առանձնահատկությունները,
վերլուծել
ֆինանսական
համակարգի
ինստիտուտների
իրավական
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•

կարգավորման ոլորտում առկա իրավիճակը,
առաջարկներ անել ֆինանսական համակարգի առանցքային ինստիտուտների
օրենսդրական կարգավորման կառուցակարգերի կատարելագործման վերաբերյալ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական
գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքներնը
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
Բ2. գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները.
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պետության ֆինանսական գործունեությունը: ՀՀ ֆինանսական իրավունքի առարկան և
համակարգը: Ֆինանսաիրավական նորմեր և հարաբերություններ: ֆինանսական վերա-
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հսկողության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում: ՀՀ պետական բյուջեի և համայնքների
բյուջեների կառուցվածքը: Բյուջետային գործընթացի իրավական կարգավորումը:
Հարկային իրավունքի հիմունքներ: Հարկերի տեսակները: Ոչ հարկային եկամուտների,
պետական ծախսերի, ապահովագրության, արժեթղթերի շուկայի, դրամաշրջանառության, արժութային գործառնությունների իրավական կարգավորումը: ՀՀ բանկավարկային
համակարգը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Է. Շաթիրյան, Ս. Մուրադյան «Ֆինանսական իրավունք» (ուսումնական ձեռնարկ),
Երևան-2009:
2. Петрова Г. В. Финансовое право. Учебник, Москва, "Проспект", 2009.
3. Финансовое право. Учебник (второе издание, переработанное и дополненное), отв. ред.
Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко, Москва, "Проспект", 2007.
4. Финансовое право. Учебник, под ред. С. В. Запольского, Москва, "Эксмо", 2006.
5. Նորմատիվ ակտեր:

1.1905/Բ02

2.ՀՀ

Սահմանադրական 3.5 կրեդիտ

իրավունք - 2
4.Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.-36, գործ.-8, սեմ.-16
6.IV կիսամյակ/գարնանային
7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողին ելակետային, սկզբնական գիտելիքներր տալ ՀՀ պետական
կառուցվածքի սահմանադրական հիմունքների, ՀՀ ընտրական համակարգի, ՀՀ
պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
կազմակերպման և գործունեության հիմունքների մասին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել
Հայաստանի
Հանրապետության

սահմանադրաիրավական
կարգավիճակը ,
2. ներկայացնել ՀՀ ընտրական համակարգի կազմակերպման և իրացման
հիմնախնդիրները,
3. մատնանշել ՀՀ պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների կազմակերպման և իրավական վիճակի և գործունեության
հիմնախնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գնահատել ՀՀ կառուցվածքի և կառավարման ձևի արդյունավետությունը
Հանրապետությունում առկա խնդիրների լուծման և մարդու իրավունքների ու
ազատությունների ապահովման համատեքստում,
5. բացահայտել ՀՀ ընտրական օրենսդրությամբ ամրագրված պահանջների
կիրառման
արդյունքում
Հանրապետությունում
ընտրովի
մարմինների
կազմակերպման ժամանակ <<ազատ ընտրությունների>> սահմանադրական
պահանջի իրականացման պայմաններն ու հնարավորությունները,
6. ցույց տալ Նախագահի ինստիտուտի տեղը Հանրապետությունում պետական
իշխանության իրացման և պետական ռեժիմի սահմանման գործում,
7. գնահատել օրենսդիր և գործադիր իշխանության հարաբերակցությունը և նրանց
գործունեության վրա ազդող պայմաններն ու հանգամանքները:
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8. վեր հանել
դատական իշխանության և նրան օժանդակող մարմինների
գործունեության արդյունավետությունը իշխանությունների բաժանման և
հավասարակշռման գործող համակարգում,
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող
քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը,
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների կառուցվածքը և իրավասությունները,
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` առավելագույնը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ բանավոր քննություն` 10 միավոր առավելագույն արժեքով (հարցատոմսը
պարունակում է 4 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 2,5 միավոր), միավորների քայլը 0,5
է):

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառուցվածքը, կառավարման ձևը և
պետական ռեժիմը, ՀՀ սահմանադրաիրավական կարգավիճակը, ՀՀ ընտրական
համակարգը, ՀՀ Ազգային ժողովը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի
ինստիտուտը, ՀՀ կառավարությունը, ՀՀ դատական իշխանության և դատախազության,
տեղական ինքնակառավարման սահմանադրական հիմունքները:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի
Հանրապետության
1995թ.
Սահմանադրությունը
(2015թ.
փոփոխություններով),
2. <<ՀՀ ընտրական օրենսգիրք >> ՀՀ սահմանադրական օրենք (ընդունվել է
26.05.2016թ.),
3. Հայաստանի Հանրապետության սահմանդրական իրավունք, գիրք երկրորդ,
(պատ. խմբագիր` պրոֆեսոր Ն. Այվազյան), դասագիրք իրավաբանական բուհերի
համար (6-րդ լրամշակված հրատարակություն), Երևան 2016,
4. Այվազյան Ն.Ա., Օհանյան Մ.Ս. Ազատ ընտրություններ և հանրաքվե
կազմակերպելու հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան,
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2010,
5. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության կազմակերպման և
գործունեության սահմանադրական հիմունքները (պատ. խմբագիր` պրոֆեսոր Ն.
Այվազյան), Երևան, 2011:
3. 4 կրեդիտ
1. 1907/Բ03
2. Աշխատանքային իրավունք
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.-30, գործ.-8, սեմ.-22
6. IV կիսամյակ/գարնանային 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում վարձու աշխատանքի կազմակերպման, կիրառման և
պաշտպանության ոլորտի իրավական խնդիրներին, աշխատանքային կարգապահության,
աշխատավարձի, աշխատաժամանակի, հանգստի ժամանակի, աշխատանքի անվտանգության, աշխատողների և գործատուների աշխատանքային իրավունքների ու օրինական
շահերի պաշտպանության վերաբերյալ հարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տալ աշխատանքային իրավունքի ոլորտում կիրառվող հիմնական
հասկացությունների և աշխատանքային իրավունքի հիմնական սուբյեկտների
ընդհանուր բնութագիրը,
2. նկարագրել աշխատանքային իրավունքի ճյուղային սկզբունքները և դրանց
արտացոլումն աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող իրավական
ակտերում,
3. ներկայացնել աշխատողին աշխատանքի ընդունելու, աշխատողի հետ
աշխատանքային պայմանագիրը փոփոխելու և լուծելու ընթացակարգերը,
աշխատանքային ոլորտի իրավական ակտերով նախատեսված՝ գործատուի և
աշխատողի իրավունքները և պարտականությունները, աշխատանքային իրավունքի
հիմնական սուբյեկտների պատասխանատվության տեսակները և
առանձնահատկությունները, կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրերի կնքման և
կոլկետիվ բանակցությունների վարման ընթացակարգը, ինչպես նաև գործադուլի
իրավական կարգավորումը,
4. լուսաբանել աշխատանքի անվտանգության վերաբերյալ օրենսդրական հիմնական
կարգավորումները,
5. պարզաբանել աշխատաժամանակի կազմակերպման, դրա վարման կարգի,
հաշվառման, աշխատողին տրամադրվող հանգստի իրավունքի իրացման, ինչպես
նաև աշխատավարձի վճարման և դրա պաշտպանության հետ կապված
հիմնահարցերը,աշխատողների ներկայացուցիչների իրավական կարգավիճակը,
աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության դատական և արդատադական
ձևերը և դրանց իրացման կարգը,
6. թվարկել աշխատանքային պայմանագրերի, պատասխանատվության միջոցների,
աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքերը և դրանց կիրառման ու իրացման
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. կազմել աշխատանքային իրավահարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված
գործատուի ներքին և անհատական իրավական ակտեր, աշխատանքի վերականգման
և աշխատանքից ազատելու մասին հրամանը, կարգապահական
պատասախնատվության միջոց կիրառելու մասին հրամանն անվավեր ճանաչելու
պահանջով հայցեր,
8. որոշել միջին աշխատավարձի հաշվարկման կարգը, կազմել կոլեկտիվ և
անհատական աշխատանքային պայմանագրեր, աշխատանքի ընդունելու մասին,
աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին գործատուի անհատական
իրավական ակտեր, ինչպես նաև աշխատաժամանակի ու հանգստի կազմակերպման
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ժամանակացույցեր,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական
տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքներին,
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2. գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աշխատանքային իրավունքի հիմնական և հատուկ մասեր: Աշխտանքային իրավունքի
սկզբունքներ, այլ ընդհանուր դրույթներ, աշխատանքային իրավունքի հիմնական
ինստիտուտներ (աշխատանքային պայմանագիր, աշխատաժամանակ, հանգստի
իրավունքի, աշխատավարձ աշխատանքի պաշտպանություն, աշխատանքային վեճեր,
նյութական և կարգապահական պատասխանատվություն):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պետրոսյան Գ.Վ., Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք,
ընդհանուր մասն, բուհական դասագիրք, - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2009:
2. Պետրոսյան Գ.Վ., Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք,
ընդհանուր մասն, բուհական դասագիրք, - Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2015:

1904/Բ02
Քրեական իրավունք–2
5 կրեդիտ
Շաբաթական 5 ժամ
դաս.-38, գործ.-18, սեմ.-19
4-րդ կիսամյակ/գարնանային
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել ավարտված և չավարտված հանցագործության, հանցակցության, հանցագործությունների բազմակիության, արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքների, ինչպես նաև պատժի նշանակման, քրեական պատասխանատ-
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վությունից ու պատժից ազատելու ինստիտուտներին։
Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






նկարագրել հանցագործությունների փուլերը,
բացատրել հանցակցության ինստիտուտի առանձնահատկությունները,
ներկայացնել հանցագործությունների բազմակիությունը
բնութագրել արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքները,
բացատրել պատժի նշանակման, քրեական պատասխանատվությունից ու պատժից ազատելու պայմաններն ու առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ






տարբերակել հանցավոր և ոչ հանցավոր արարքները,
տարբերակել պատժի նշանակման կանոնները,
իրականացնել հանցավոր արարքների որակում,
գործնականում կիրառել քրեական օրենքի տեխնիկան,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական
գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ3. իրավական գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին.
Բ8. վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Քննությունը գրավոր է՝ խնդիրների ձևով, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հանցագործության փուլեր։ Հանցակցություն։ Հանցագործությունների բազմակիություն։
Արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ։ Պատիժ նշանակելը։ Քրեական
պատասխանատվությունից ազատելը։ Պատժից ազատելը։ Դատվածություն, նռչրեւմ,
համաներում: Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ: Անչափահասների քրեական
պատասխանատվության առանձնահատկությունները:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս: Գ.
Ղազինյանի խմբագրությամբ: / Երևանի պետ. համալս. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011:
2. ՀՀ քրեական օրենսգիրք – 18.04.2003 :
3. Առաքելյան Ս., Գաբուզյան Ա., Խաչիկյան Հ., Մարգարյան Ա., Սիմոնյան Տ.
Խնդրագիրք ՀՀ քրեական իրավունք դասընթացի. ընդհանուր մաս: Երևան, 2011:
4. Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части. Издательство: ТГРУ М. 2006,
5. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու, հատոր 1-5:
1. 1903/Բ02
2. Քաղաքացիական իրավունք -2
3. 5 կրեդիտ
4. Շաբաթական 5 ժամ
5. դաս.-38, գործ.-18, սեմ.-19
6. IV կիսամյակ/գարնանային 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել սեփականության և պարտավորական
հարաբերությունների
իրավական
կարգավորման
առանձնահատկություններին,
սեփականության և պարտավորական իրավահարաբերությունների բնույթին, կարգավորման
հիմնարար սկզբունքներին, դրանց մասնակիցների կարգավիճակին, վերջիններիս
իրավունքների
և
պարտականությունների
իրականացման
եղանակներին
և
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պարզաբանել սեփականության և այլ իրային իրավահարաբերությունների էությունը,
բովանդակությունը և հարաբերակցությունը,
2. ներկայացնել սեփականության իրավունքի ձեռք բերման և դադարման հիմքերը,
3. լուսաբանել
սեփականության
իրավունքի
իրականացման
պայմանները,
պաշտպանության ձևերը և եղանակները,
4. ներկայացնել պարտավորական իրավահարաբերությունների էությունը, տեսակները և
առանձնահատկությունները,
5. լուսաբանել
պարտավորությունների
առաջացման,
կատարման,
կատարման
ապահովման և դադարման իրավական ընթացակարգերը,
6. պարզաբանել քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հասկացությունը, առանձին
տեսակներների առանձնահատկությունները,
7. լուսաբանել քաղաքացիաիրավական պայմանագիր կնքելու, կատարելու և լուծելու
կարգը,
8. ներկայացնել պարտավորությունների խախտման համար պատասխանատվության
նշանակությունը, պայմանները և տեսակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. լուծել պարզ իրավական խնդիրներ,
10. կազմել իրային և պարտավորական հարաբերությունները միջնորդավորող
փաստաթղթեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
11. վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
12. պատրաստել զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
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քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական տալու մոտեցումները և
սկզբունքները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական, քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին,
փաստերին և հանգամանքներին,
Բ8. վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ խնդիր կամ առաջադրանք, առավելագույնը 20 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սեփականության իրավունք։ Ընդհանուր սեփականության իրավունք: Սեփականության
իրավունքի պաշտպանությունը: Սահմանափակ իրային իրավունքներ: Ընդհանուր ուսմունք
պարտավորությունների
մասին:
Քաղաքացիաիրավական
պայմանագիր:
Պարտավորությունների կատարումը: Պարտավորությունների կատարման ապահովումը:
Պատասխանատվությունը
պարտավորությունների
խախտման
համար:
Պարտավորությունների դադարումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բարսեղյան Տ.Կ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք: Առաջին մաս:
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2014, 560 էջ:
2. Մեղրյան Ս.Գ., Ավետիսյան Վ.Դ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Առաջին մաս: Եր., ԵՊՀ հրատ., 2006,
272 էջ:
3. Ռոլֆ Քնիպեր, Վահրամ Ավետիսյան, Գրիգոր Բեքմեզյան, Արսեն Թավադյան, Սիմոն
Ֆարմանյան, Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով, Երևան, Տիգրան Մեծ,
2017, 240 էջ:
4. ՀՀ քաղաքացիական իրավունք . Պարտավորական իրավունք, Դ․Սերոբյան, ԵՊՀ հրատ., 2017,
276 էջ (էլեկտրոնային գիրք):
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М.,
2000.

1904/Բ06
Շաբաթական 2 ժամ
4-րդ
կիսամյակ/գարնանային
Դասընթացի նպատակն է

Դատական հոգեբուժություն
22/8/0
Առանց եզրափակիչ գնահատման

2 կրեդիտ

ուսանողներին ծանոթացնել դատահոգեբուժական փորձաքն-

նությունների հիմունքներին, իրավական կարգին և կազմակերպչական ձևերին։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.
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Գիտելիք և իմացություն






ներկայացնել նախաքննության և դատաքննության իրականացման ընթացքում
առաջացող այն հարցերը, որոնք հնարավոր է պարզաբանել դատական
հոգեբուժության բնագավառի հատուկ մասնագիտական գիտելիքների կիրառման
միջոցով
մատնանշել դատահոգեբուժական փորձաքննության արդյունքների գնահատման
ժամանակ դատական և դատահոգեբուժական պրակտիկայում հանդիպող
հասկացությունները և առանձնահատկությունները,
բացատրել դատահոգեբուժական փորձաքննության ձևերը:

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)










գնահատել դատահոգեբուժական փորձաքննության նշանակությունը,
բացահայտել տարբեր հանցագործությունների դեպքերով դատահոգեբուժական
փորձաքննության
կազմակերպման
և
իրականացման
առանձնահատկությունները,
վերլուծել
կոնկրետ
դեպքերում
դատահոգեբուժական
փորձաքննության
նշանակմամբ և իրականացմամբ գործի համար նշանակություն ունեցող
հնարավոր ակնկալվող արդյունքները,
առաջարկներ անել հանցագործությունների առանձին տեսակներով այն հարցերի
վերաբերյալ, որոնք հնարավոր է պարզաբանել դատական հոգեբուժության
բնագավառի հատուկ մասնագիտական գիտելիքների կիրառման միջոցով,
տարբերակել բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների իրականացման
կարգը,
վերլուծել մեղսունակ, սահմանափակ մեղսունակ, անմեղսունակ ճանաչված անձանց վերաբերյալ քրեական գործի ընթացքը,


9

(ընդհանրական կարողություններ)


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, փորձագիտական
եզրակացություններ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներin.
Բ4. կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, պայմանագրեր, քննչական և
դատավարական փաստաթղթեր,
Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
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3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրություն:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են


Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է բանավոր
պատասխանի հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3,3,4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5:

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դատահոգեբուժական փորձաքննության նշանակումը` փորձագետներին առաջադրվող
հարցերը։ Դատահոգբեբուժական փորձաքննության ձևերը, փորձագիտական հանձնաժողովները։ Մեղսունակություն, անմեղսունակություն, սահմանափակ մեղսունակություն.
բժշկական և իրավաբանական չափանիշները։ Հոգեկան հիվանդությունների առանձին
ձևերը, նրանց սոցիալական վտանգավորությունը և դատահոգեբուժական գնահատականը։ Իրավախախտում կատարելուց հետո մինչև դատավճիռը հոգեկան հիվանդությամբ
հիվանդացած անձանց դատահոգեբուժական գնահատականը։ Հոգեկան հիվանդությամբ
հիվանդացած դատապարտյալների դատահոգեբուժական գնահատականը։ Բժշկական
բնույթի հարկադրանքի միջոցների իրականացումը և դադարեցումը։

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգիրք
2. ՀՀ Քրեական օրենսգիրք
3. Судебная психиатрия. Учебник / Горинов В. В., Дмитриева Т. Б., Печерникова Т. П.,
Шостакович Б. В.; Под ред.: Шостакович Б. В. — М.: Зерцало, 1997. — 385 c.

4. Спасенников Б.А. Судебная психология и судебная психиатрия. Общая часть:
Учебное пособие для вузов. - Архангельск: "Правда Севера", 2002. - 288 с.

5. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:

1904/Բ07
Դատական բժշկություն
2 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ
22/8/0
4-րդ կիսամյակ/գարնանային
Առանց եզրափակիչ գնահատման
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դատական բժշկության հիմնարար
խնդիրներին, դատաբժշկական փորձաքննության դատավարական և կազմակերպչական
հիմունքներին,տարբեր գործերով նշանակվող դատաբժշկական փորձաքննությունների
առանձնահատկություններին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը
 կբացատրի նախաքննության և դատաքննության իրականացման ընթացքում
առաջացող այն հարցերը, որոնք հնարավոր է պարզաբանել դատական
բժշկության բնագավառի հատուկ մասնագիտական գիտելիքների կիրառման
միջոցով
 կներկայացնի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքների գնահատման
ժամանակ
դատական
և
դատաբժշկական
գործնականում
հանդիպող
հասկացությունները և առանձնահատկությունները:

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)


գնահատել դատաբժշկական փորձաքննության նշանակությունը,
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9

բացահայտել տարբեր հանցագործությունների դեպքերով
դատաբժշկական
փորձաքննության
կազմակերպման
և
իրականացման
առանձնահատկությունները,
վերլուծել կոնկրետ դեպքերում դատաբժշկական փորձաքննության նշանակմամբ
և իրականացմամբ գործի համար նշանակություն ունեցող հնարավոր ակնկալվող
արդյունքները,
առաջարկներ անել հանցագործությունների առանձին տեսակներով այն հարցերի
վերաբերյալ, որոնք հնարավոր է պարզաբանել դատական բժշկության
բնագավառի հատուկ մասնագիտական գիտելիքների կիրառման միջոցով,

(ընդհանրական կարողություններ)


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, փորձագիտական
եզրակացություններ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներin.
Բ4. կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, պայմանագրեր, քննչական և
դատավարական փաստաթղթեր,
Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրություն:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է բանավոր
պատասխանի հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3,3,4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5:

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դատաբժշկական փորձաքննության դատավարական և կազմակերպչական հիմունքները
Հայաստանի
Հանրապետությունում։
Մեխանիկական
գործոններից
առաջացող
առողջության քայքայումը և մահը։ Առողջության քայքայումը և մահը սուր թթվածնային
անբավարարությունից։ Ֆիզիկական գործոններից առաջացող առողջության քայքայումը
և մահը։ Առողջության քայքայումը և մահը թունավոր նյութերի ազդեցությունից։ Կենդանի
անձանց դատաբժշկական փորձաքննությունը։ Բաժին 7. Դիակի դատաբժշկական
փորձաքննությունը։ Իրեղեն ապացույցների դատաբժշկական փորձաքննությունը։
Գործերի
նյութերով
դատաբժշկական
փորձաքննությունը։
Բուժաշխատողների
մասնագիտական պարտականությունների խախտումների վերաբերյալ գործերով
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դատաբժշկական փորձաքննությունը։

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգիրք
2. ՀՀ Քրեական օրենսգիրք
3. Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза трупа.(руководство).М.,1976
4. Хохлов В.В.“Судебная медицина ”(руководство), Смоленск, 2003,
5. Крюков В.Н., “Судебная медицина” Учебная литература, Москва “Медицина” 2006,

1904/Բ03
Քրեական իրավունք–3
5 կրեդիտ
Շաբաթական 5 ժամ
դաս.-38, գործ.-18, սեմ.-19
V կիսամյակ/աշնանային Առանց եզրափակիչ գնահատման
Դասընթացի նպատակն է ՝
ուսանողներին ծանոթացնել քրեական իրավունքի հատուկ մասի կառուցվածքին, հանցագործությունների որակման հիմունքներին, ինչպես նաև մարդու, սեփականության և
տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների առանձնահատկություններին։
Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի

Գիտելիք և իմացություն



քննարկել քրեական իրավունքի էությունը և բովանդակությունը
ներկայացնել մարդու, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների առանձնահատկությունները:

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)







գնահատել քրեական իրավունքի նշանակությունը,
բացահայտել քրեական իրավունքի հիմնական առանձնահատկությունները,
վերլուծել մարդու, սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված
հանցագործությունների էությունը և առանձնահատկությունները,
առաջարկներ
անել քրեաիրավական ինստիտուտների
և կոնկրետ
հանցակազմերի կատարելագործման ուղղությամբ,
որակել մարդու, սեփականության, տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված
հանցագործությունները,
ծանոթանալ իրավակիրառ պրակտիկայի առանձնահատկություններին:


9 (ընդհանրական կարողություններ)
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ3. իրավական գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին.
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Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Բ8. վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քրեական իրավունքի հատուկ մասի կառուցվածքը, հանցագործությունների որակման
հիմնահարցերը: Կյանքի, առողջության, ազատության, պատվի և արժանապատվության,
սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Հափշտակություններ, սեփականության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ։
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ։

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: Գ. Ղազինյանի
խմբագրությամբ:/ Երևանի պետ. համալս. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011:
2. ՀՀ քրեական օրենսգիրք – 18.04.2003 :
3. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու, 2006-2008,
Հատոր 1. Երևան, 2009թ.:
4. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու, 2009-2010,
Հատոր 2. Երևան, 2010թ.:
5. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право: Учебник. - М.: Юристъ, 1999. - 480 с.

1.1903/Բ03.
2.Քաղաքացիական իրավունք – 3
3. 5 կրեդիտ
4. Շաբաթական 5 ժամ
5. դաս.-38, գործ.-18, սեմ.-19
6. 5-րդ կիսամյակ/աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի կնքման և կատարման առանձնահատկություններին։ Ուսուցման ընթացքում
ուսանողներին դասավանդվում են գույքի օտարման և ժամանակավոր օգտագործման,
աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի հիմնական տեսակները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել գույքի օտարման և ժամանակավոր օգտագորման, աշխատանքների
կատարման և ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման
առանձնահատկությունների,
2. լուսաբանել գույքի օտարման և ժամանակավոր օգտագորման, աշխատանքների
կատարման և ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի առարկան,
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3. ներկայացնել գույքի օտարման և ժամանակավոր օգտագորման, աշխատանքների
կատարման և ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կողմերի իրավունքներն
ու պարտականությունները, պատասխանատվության առանձնահատկությունները,
4. պարզաբանել գույքի օտարման և ժամանակավոր օգտագորման, աշխատանքների
կատարման և ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի դադարման
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. լուծել պարզ իրավական խնդիրներ,
2. կազմել տարատեսակ պամանագրեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3. վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
պատրաստել զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական
տալու մոտեցումները և սկզբունքները,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված երկու ընթացիկ ստուգումները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ ստուգման համար ուսանողին տրվում է 2
առաջադրանք, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առուծախի պայմանագիր: Մատակարարման պայմանագիր: Ռենտայի պայմանագիր:
Վարձակալության պայմանագիր: Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիր: Կապալի պայմանագիր: Շինարարական կապալի պայմանագիր: Գիտահետազոտական և փորձարարական-կոնստրուկտորական ու տեխնոլոգիական աշխատանքների կատարման պայմանագիր: Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր: Հանձնարարության պայմանագիր: Կոմիսիայի պայմանագիր: Գործակալման պայմանագիր:
Պահատվության պայմանագիր: Փոխադրումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք. Երկրորդ մաս,Երևան, խմբ. Տ.Բարսեղյան, Գ.
Ղարախանյան. 2008.
2. Ռոլֆ Քնիպեր, Վահրամ Ավետիսյան, Գրիգոր Բեքմեզյան, Արսեն Թավադյան, Սիմոն
Ֆարմանյան, Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով, Երևան,
Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ:
3. Գույքի օտարման պայմանագրեր, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2017թ.:
4. Քաղաքացիական իրավունք. Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ. Առաջին մաս.
Գ.Բեքմեզյան, Գ.Ղարախանյան, Դ.Սերոբյան և մյուսներ. 2007:
5. Գործարարական իրավունք, Երևան, Տ.Բարսեղյան. 2009.

Քրեական դատավարություն-1
4կրեդիտ
1902/Բ01
Շաբաթական 4 ժամ
դաս.-36, գործ.-16, սեմ.-8
5-րդ
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
կիսամյակ/աշնանային
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել քրեական դատավարության ընդհանուր մասի ինստիտուտներին, որոնք կարգավորում են ամբողջ քրեադատավարական գործունեության համար նշանակություն ունեցող ընդհանուր հարաբերությունները։
Դասընթացիավարտինուսանողըկունենա.

Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա
 ներկայացնել քրեական դատավարության էությունը և նշանակությունը, խնդիրները, դասակարգել քրեական դատավարության համակարգը,
 քննարկել արդարադատության իրականացման սկզբունքները, քրեական դատավարության սուբյեկտների իրավական վիճակը, դասակարգել նրանց կողմից իրականացվող գործառույթները,
 սահմանել

քրեական

դատավարությունում

ապացուցման

հասկացությունը,

ներկայացնել ապացուցման տարրերը և ապացույցների տեսակները,
 բացատրել քրեական դատավարական հարկադրանքի միջոցները,
 քննարկել քրեական դատավարության ընդհանուր մասի կարգավորման առարկայի
մեջ մտնող մյուս ինստիտուտները:

Ունակ կլինի.
(բուն մասնագիտական կարողություններ)







վեր հանել քրեական դատավարության էությունը, խնդիրները և հիմնական
հասկացությունները,
տարբերակել արդարադատության իրականացման սկզբունքները և դրանց
կիրառման առանձնահատկությունները,
վերլուծել
դատավարության
սուբյեկտների
իրավական
վիճակը
և
տարբերակելնրանց գործառույթները,
լուսաբանել քրեական դատավարությունում ապացույցների էությունը, վերլուծել
դրանց թույլատրելիության և վերաբերելիության հատկանիշները, գնահատել
դատավարության
մասնակիցների
իրավական
վիճակը
ապացուցման
գործընթացում, կիրառել ապացույցները, հավաքել, ստուգել և գնահատել
ապացույցները,
քննարկել դատավարական հարկադրանքի միջոցների էությունը, համեմատել և
տարբերակել դատավարական հարկադրանքի միջոցները, բացատրելդրանց
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բնութագրական հատկանիշները և կիրառման առանձնահատկությունները,
գնահատել քրեական դատավարության ընդհանուր մասի կարգավորման
առարկայի
մեջ
մտնող
մյուս
ինստիտուտները
(գույքային
հարցերը,
դատավարական
ժամկետները,
դատական
ծախսերը,
դատավարության
մասնակիցների պաշտպանության միջոցները):

(ընդհանրական կարողություններ)

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 կազմել համապատասխան դատավարական փաստաթղթեր,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական
գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ3. իրավական գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Քննությունը գրավոր է՝ խնդիրների ձևով, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:

104

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քրեական դատավարության էությունը և հիմնական հասկացությունները։ Քրեական
դատավարության սկզբունքները։ Քրեական դատավարության սուբյեկտները։ Ապացույցները քրեական դատավարությունում։ Քրեական դատավարական հարկադրանքի միջոցները։ Գույքային հարցերը քրեական դատավարությունում: Դատական ծախսերը:
Դատավարական
ժամկետները:
Դատավարության
մասնակցող
անձանց
պաշտպանությունը:

14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, Երևան, 2011
2. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Ընդհանուր մաս,
Երևան 2006
3. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան
2010
4. ՂազինյանԳ.Ս.

քրեական

դատավարության

պատմական

և

արդի

հիմնախնդիրները, Երևան 2001
5. ԴիլբանդյանՍ.Ա. Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության
ապահովումը

Հայաստանի

Հանրապետության

քրեական

դատավարության

մինչդատական վարույթում, Երևան, 2011

1. 1907/Բ01

2. Քաղաքացիական
3. 4 կրեդիտ
դատավարություն -1
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.-36, գործ.-16, սեմ.-8
6. V կիսամյակ/աշնանային 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքացիական դատավարության հիմնարար հասկացություններին, իրավունքների պաշտպանության դատական
ձևի
առանձնահատկություններին,
հիմնարար
սկզբունքներին
և
ընդհանուր
ինստիտուտներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական
ընթացակարգերի տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները,
2. պարզաբանել քաղաքացիական դատավարության (վարույթների) տեսակները,
3. տալ քաղաքացիական դատավարության փուլերի ընդհանուր բնութագիրը,
4. նկարագրել քաղաքացիական դատավարության սկզբունքները և դրանց
երաշխիքները,
5. ներկայացնել դատավարության մասնակիցների դատավարական կարգավիճակի
առանձնահատկությունները և դրան առնչվող դատավարական
գործողությունների կատարման կարգը,
6. լուսաբանել քաղաքացիական գործերի ենթակայության և ընդդատության
կանոնները,
7. պարզաբանել դատավարական ժամկետների նշանակությունը, դրանք հաշվելու
կանոնները,
8. թվարկել դատական ծախսերի կազմը, ներկայացնել դրանք կողմերի միջև բաշխելու և հատուցելու կարգը,
9. ներկայացնել քաղաքացիական դատավարությունում հայցի տեսության
հիմունքները,
10. պարզաբանել քաղաքացիական դատավարությունում ապացուցման ընթացակարգի էությունը և առանձնահատկությունները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
11. կազմել դատավարության մասնակիցների դատավարական կարգավիճակի
ձեռքբերման, փոփոխման և դադարման, դատավարական ժամկետների և
դատական ծախսերի ինստիտուտներին, հայցին և ապացուցման գործընթացին
վերաբերող դատավարական փաստաթղթեր,
12. որոշել յուրաքանչյուր գործով ապացուցման ենթակա փաստերի շրջանակը,
կողմերի միջև բաշխել ապացուցման պարտականությունը և կատարել գործի
լուծման համար նշանակություն ունեցող հանգամանքների ապացուցմանն
ուղղված գործողություններ,
13. լուծել առանձին բարդություն չներկայացնող խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական
տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ4. կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, պայմանագրեր, քննչական և
դատավարական փաստաթղթեր,
Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը գրավոր է՝ խնդիրների ձևով, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քաղաքացիական դատավարության ընդհանուր բնութագիրը: Քաղաքացիական դատավարության
մասնակիցները:
Քաղաքացիական
գործերի
ենթակայությունը
և
ընդդատությունը: Դատավարական ժամկետներ: Դատական ծախսեր: Հայց: Ապացուցում
և ապացույցներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4-րդ հրատ., - Եր.,
«Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013։
2. Մեղրյան Ս.Գ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունը
սխեմաներում, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010։
3. Մեղրյան Ս.Գ., Ապացուցումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
դատավարությունում, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012։
4. Արզումանյան Գ.Մ., Հայցը քաղաքացիական դատավարությունում, Ստեփանակերտ,
«Դիզակ պլյուս» հրատ., 2017:
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1. 1907/Բ10

2. ՀՀ վարչական դատավարություն

4. Շաբաթական 4 ժամ

5. 40/10/10

6. V
կիսամյակ/աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատման

3. 5 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վարչական դատավարության
իրավունքի ընդհանուր հասկացություններին, սկզբունքներին և ինստիտուտներին, առանձին կատեգորիայի գործերի հարուցման, քննության և լուծման առանձնահատկություններին, ինչպես նաև վարչական դատավարության կարգով կայացված դատական
ակտերի վերանայման ընթացակարգերին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել վարչական արդարադատության համակարգը, վարչական դատավարության առանձնահատկությունները և սկզբունքները,
2. ներկայացնել վարչական դատավարության մասնակիցների դատավարական
կարգավիճակի առանձնահատկությունները և դրան առնչվող դատավարական
գործողությունների կատարման կարգը,
3. պարզաբանել վարչական դատավարությունում ապացուցման ընթացակարգի
առանձնահատկությունները,
4. լուսաբանել վարչական դատարանում վարչական գործերի հարուցման,
նախապատրաստման, քննության և լուծման առանձնահատկությունները,
5. պարզաբանել վարչական դատարանի դատական ակտերը վերաքննության,
վճռաբեկության, ինչպես նաև նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքներով
բողոքարկելու և վերանայելու ընթացակարգերի առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. կազմել վարչական դատարանում վարչական գործի հարուցումը,
նախապատրաստումը, դատաքննությունը, վճռահատությունը և դատական ակտերի
վերանայումը միջնորդավորող դատավարական փաստաթղթեր,
7. լուծել առանձին բարդություն չներկայացնող խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական, քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, վարչական դատավարության, աշխատանքային,
միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները,
արարքներին իրավական գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող
քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը,
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների
կառուցվածքը և իրավասությունները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար և գործնական պարապմունքներ,
3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
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4. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը առավելագույնը 2.5 միավոր)
Միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վարչական դատավարության հասկացությունը, աղբյուրները, սկզբունքները: Վարչական
դատավարության
սուբյկետները:
Գործերի
առարկայական
ընդդատությունը:
Դատավարական ժամկետներ: Դատական ծախսեր: Վարչական հայց: Ապացույցները
վարչական դատավարությունում: Վարույթը վարչական դատարանում: Հատուկ
վարույթները վարչական դատավարությունում: Վերաքննիչ վարույթը վարչական
դատավարությունում: Վճռաբեկ վարույթը վարչական դատավարությունում: Գործերի
նոր քննությունը, նոր երևան եկած և նոր հանգամանքներով դատական ակտերի
վերանայումը վարչական դատավարությունում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ..
1.
2.

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգիրք:
Դանիելյան Գ., Վարչական վարույթ և դատավարություն։ Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.։ Տիգրան Մեծ, 2011։

3.

Треушников М.К. Административное судопроизводство: Учебник для студентов
юридических вузов, факультетов и юристов, повышающих квалификацию. «Городец»,
2017, с. 464.
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 22.02.2011թ. ՍԴՈ-942 թվակիր որոշումը

4.

1904/Բ08.
Քրեակատարողական իրավունք
3 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ
22/8/0
V կիսամյակ/աշնանային Առանց ընթացիկ գնահատում
Դասընթացի նպատակն է ՀՀ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր պատժատեսակների կատարման և կրման իրավական կարգավորման խնդիրների ուսումնասիրությունը։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն



կներկայացնի հանցանք կատարած անձանց ուղղման սոցիալ-իրավական
համակարգը
կբացատրի առանձին պատժատեսակների կատարման կարգը և պայմանները

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)





քննարկել
քրեակատարողական
քաղաքականության
տեղն
ու
դերը
հանցավորության դեմ պայքարի համակարգում
բացահայտել դատապարտյալների իրավական վիճակի էությունը
վերլուծել առանձին պատժատեսակների կատարման կարգի և պայմանների
առանձնահատկությունները
տարբերակել պատիժներ կատարող մարմինների և հիմնարկների համակարգը,
դրանց գործունեության նկատմամբ վերահսկողության ու հսկողության եղանակները
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վերլուծել ազատությունից զրկելու հետ կապված և չկապված պատիժների
կատարման կարգն ու պայմանները
վեր հանել պատժից ազատելու իրավական կարգավորումը
համադրել քրեական պատիժների կատարման միջազգային իրավական տեսանկյունը

(ընդհանրական կարողություններ)


օգտվել
տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից
(էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,)
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական
գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրություն:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված է բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով
(hարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը առավելագույնը 5
միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քրեակատարողական իրավունքի հասկացությունը, օրենսդրությունը, պատմությունը,
քրեական պատիժների դատապարտված անձանց իրավական վիճակը, վերահսկողությունն ու հսկողությունը պատիժներ կատարող հիմնարկների և մարմինների գործունեության նկատմամբ։ Ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների կատարման կարգը
և պայմանները, ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժների կատարման կարգը և
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պայմանները։ Պատժից ազատելու իրավական կարգավորումը։ Կասկածյալներին և մեղադրյալներին ձերբակալման և կալանավորման վայրերում պահելու իրավական կարգավորումը։ Քրեական պատիժների կատարման միջազգային իրավական տեսանկյունը։

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք (24 դեկտեմբերի .2004թ.)Խաչիկյան Հ.Մ. ՀՀ
քրեակատարողական իրավունք, Երևան 2011թ.
2. Уголовно-исполнительное право/ Под ред. И.В. Шмарова. М., 1998,
3. Уголовно-исполнительное право России/ Под ред. А.И. Зубкова. М., 2002.
4. Уголовно-исполнительное право России/ Под ред. В.И. Селиверстова. М., 2003.
5. Уголовно-исполнительное право. Под общей ред. Ю.И. Калинина. Учебник в двух
томах. М., 2006.

1.1905/Բ07
2.Մարդու իրավունքների հիմունքներ
3.2 կրեդիտ
4.Շաբաթական 2 ժամ
5.22/8/0
6.V կիսամյակ/
7.Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
աշնանային
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մարդու բնական իրավունքների հայեցակարգին, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային-իրավական, տարածաշրջանային համակարգերի և ներպետական միջոցների վերաբերյալ գիտելիքների ձևավորմանը։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
 կներկայացնի մարդու բնական իրավունքների հայեցակարգի, քաղաքացիության և
երկքաղաքացիության ներպետական և միջազգային-իրավական ասպեկտները


կբացատրի մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական միջոցների
առանձնահատկությունները:

 կմատնանշի մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային ունիվերսալ և
տարածաշրջանային համակարգերը:
 Ունակ կլինի.
(բուն մասնագիտական կարողություններ)
 գնահատել անձի իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ օրենսդրությունը և դրա
համապատասխանությունը միջազգային չափանիշներին:


բացահայտել մարդու իրավունքների խախտումներն ինչպես ներպետական,
այնպես էլ միջազգային-իրավական հարթությունում:



առաջարկներ
մարդու

անել անձի իրավական կարգավիճակի կատարելագործման,

իրավունքների

պաշտպանության

ներպետական

և

միջազգային-

իրավական պաշտպանության միջոցների կատարելագործման ուղղությամբ:
 նոր

կիրառություններ

գտնել

սահմանադրական

փոփոխությունների

և

ՀՀ

օրենսդրության կատարելագործման համար,

(ընդհանրական կարողություններ)


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
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 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող
քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:
Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները,
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրություն:

12..Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են


Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է բանավոր
պատասխանի հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3,3,4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մարդու իրավունքների բովանդակությունը: Մարդու և քաղաքացու իրավական կարգավիճակը: Քաղաքացիություն: Անձնական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ու մշակութային
իրավունքներ և ազատություններ: Երեխայի, կանանց, փախստականների, ազգային
փոքրամասնությունների իրավական վիճակը: Մարդու իրավունքների պաշտպանության
ներպետական միջոցները: Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային
ունիվերսալ համակարգը: Մարդու իրավունքների պաշտպանության տարածաշրջանային
համակարգերը: Մարդու իրավունքները և միջազգային մարդասիրական իրավունքը։

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Այվազյան, Մարդու իրավունքներ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2014.
2. Права человека. Учебник для вузов. ( ред. Е. А. Лукашева) М. 2006.
3. Права человека и процессы глобализации современного мира, отв. ред, Е. А.
Лукашева, М., 2005.
4. Экштайн К., Основные права и свободы, учебное пособие для вузов, NOTA ԲENE,
2006.
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3. 2 կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.-22, գործ.-8
6. VI
7. Առանց ընթացիկ գնահատումով
կիսամյակ/գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հողային իրավունքի հիմնական
ինստիտուտներին, հողային ֆոնդի հիմնական կատեգորիաների իրավական ռեժիմը,
հողամասի նկատմամբ օգտագործման իրավունքի սահմանափակումների և արգելման
հիմքերը և բովանդակությունը, հողերի պահպանության և հողամասերի շուրջ ծագող,
փոփոխվող և դադարող հարաբերությունների իրավական հիմքերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել հողային իրավունքի հասկացությունը, համակարգը և սկզբունքները,
2. պազաբանել հողային իրավունքի հասկացությունը, կարգավորման առարկան և
մեթոդը, համակարգը և սկզբունքները,
3. ներկայացնել հողային օրենսդրությունը,
4. լուսաբանել հողային իրավունքի կապն իրավունքի այլ ճյուղերի հետ,
5. պարզաբանել հողային իրավահարաբերությունների ոլորտում իրավակիրառ
պրակտիկայի բացերը և դրանց լուծման միջոցները,
6. ներկայացնել պատմական վերլուծություն հողային հարաբերությունների ծագման
և ձևավորման ոլորտում,
7. պարզաբանել հողային ֆոնդի կատեգորիաների պետական կառավարման
առանձնահատկությունները և բացերն ու թերությունները,
8. նկարագրել հողային օրենսդրության խախտումների կանխարգելիչ միջոցները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. վերլուծել ՀՀ հողային օրենսդրության համակարգը ձևավորող առանձին
իրավական ակտերի բովանդակությունը,
10. լուծել առանձին բարդություն չներկայացնող խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական, քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական
տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող
քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2. գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
4. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հողային իրավունքի հասկացությունը, համակարգը, սկզբունքները և աղբյուրները։
Հողային իրավահարաբերություններ։ Հողային ֆոնդի հասկացությունը։ Հողային ֆոնդի
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պետական կառավարման իրավական հիմքերը։ Հողի նկատմամբ սեփականության
իրավունքը։ Հողօգտագործման իրավունք։ Հողերի մոնիթորինգ, կադաստր և հաշվառում։
Հողերի պահպանությունը։ Առանձին կատեգորիայի հողերի հասկացությունը, կազմը և
իրավական
ռեժիմը։
Հողային
վեճերի
իրավական
լուծումը։
Իրավական
պատասխանատվությունն հողային իրավախախտումների համար։
14. Հիմնական գրականության ցանկ..
1. Նիկողոսյան Ա.Ս., Հողային վեճերը և դրանց լուծման կարգը Հայաստանի
Հանրապետությունում, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008։
2. Իսկոյան Ա.Բ., Խաչատրյան Պ.Ժ., Հայաստանի Հանրապետության հողային իրավունք
(իրավական ակտերի ժողովածու), Երևան 2014:
3. Земельное право. Под ред. С.А. Боголюбова. - М.: Проспект, 2010.
4. Земельное право. Отв. ред. Г.Е. Быстров, Р. К. Гусев. - М.: Проспект, 2007.
5. Ерофеев Б.В. Земельное право России. Отв. ред. Н.И. Краснов. 9-е изд., перераб. - М.:
Юрайт-Издат, 2004.
6. Чубуков Г.В. Земельное право России. - М., 2002.
7. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. Под ред. С.А. Боголюбова.
2-е., перраб. - М.: ТК Велби, 2002.
8. Крассов О.И. Земельное право. – М.: Юрист 2000.
9. Крассов О.И. Право частной собственности на землю. – М.: Юрист, 2000.

1904/Բ04
Շաբաթական 5 ժամ
VI կիսամյակ/գարնանային

Քրեական իրավունք–4
5 կրեդիտ
դաս.-38, գործ.-18, սեմ.-19
Առանց ընթացիկ գնաահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հասարակական անվտանգության, շրջակա միջավայրի անվտանգության, պետական իշխանության, զինվորական ծառայության կարգի, ինչպես նաև խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ
ուղղված
հանցագործությունների
որակման
առանձնահատկություններին
և
հիմնախնդիրներին։
Դասընթացի ավարտին ունակ կլինի

Գիտելիք և իմացություն



քննարկել քրեական իրավունքի էությունը և բովանդակությունը
բացատրել հասարակական անվտանգության, շրջակա միջավայրի անվտանգության, պետական իշխանության, զինվորական ծառայության կարգի, ինչպես նաև
խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների առանձնահատկությունները:

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)






գնահատել քրեական իրավունքի նշանակությունը,
բացահայտել քրեական իրավունքի հիմնական առանձնահատկությունները,
վերլուծել հանցատեսակների էությունը և առանձնահատկությունները,
առաջարկներ
անել քրեաիրավական ինստիտուտների
և կոնկրետ
հանցակազմերի կատարելագործման ուղղությամբ,
որակել հասարակական անվտանգության, շրջակա միջավայրի անվտանգության,
պետական իշխանության, զինվորական ծառայության կարգի, ինչպես նաև խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները,
ծանոթանալ իրավակիրառ պրակտիկայի առանձնահատկություններին:


9 (ընդհանրական կարողություններ)
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական
գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ3. իրավական գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին.
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Քննությունը գրավոր է՝ խնդիրների ձևով, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակական կարգի և բարոյականության, բնակչության առողջության դեմ ուղղված
հանցագործություններ։ Պետական ծառայության, կառավարման կարգի, արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Զինվորական ծառայության կարգի դեմ
ուղղված հանցագործություններ։ Խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ
ուղղված հանցագործություններ։

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: Գ. Ղազինյանի
խմբագրությամբ:/ Երևանի պետ. համալս. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011:
2. ՀՀ քրեական օրենսգիրք – 18.04.2003 :
3. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու, 2006-2008,
Հատոր 1. Երևան, 2009թ.:
4. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու, 2009-2010,
Հատոր 2. Երևան, 2010թ.:
5. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право: Учебник. - М.: Юристъ, 1999. - 480 с.
Уголовное право. Общая и Особенная части. Под ред. Кадникова Н.Г. М. 2006.
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1. 1903/Բ04
2. Քաղաքացիական իրավունք-4
3. 5 կրեդիտ
4. Շաբաթական 5 ժամ
5. դաս.-38, գործ.-18, սեմ.-19
6. 6-րդ
7. Առանց ընթացիկ գնահատմամբ դասընթաց
կիսամյակ/գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքացիական իրավունքի մի
շարք առանցքային պայմանագրերին և ինստիտուտներին, այդ թվում` վնաս պատճառելուց և միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններին, ժառանգման և
մտավոր սեփականության ինստիտուտներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

•
ներկայացնել
վարկային
և
հաշվարկային
պարտավորությունները,
գույքի
հավատարմագրային կառավարման, ֆրանչայզինգի և ապահովագրական պայմանագրերի
կնքման և դադարման առանձնահատկությունները, պայմանագրերի բովանդակությունը և
կողմերի պատասխանատվությունը,
•
լուսաբանել վնաս պատճառելուց և միակողմանի գործողություններից ծագող
պարտավորությունները,
•
պարզաբանել մտավոր սեփականության և ժառանգման ինստիտուտների իրավական
կարգավորումները և դրանց առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•
•

լուծել պարզ իրավական խնդիրներ,
կազմել տարատեսակ պամանագրեր, դիմումներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական տալու մոտեցումները և
սկզբունքները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական, քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին,
փաստերին և հանգամանքներին,
Բ8. վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ խնդիր կամ առաջադրանք, առավելագույնը 20 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վարկային և հաշվարկային պարտավորություններ: Ապահովագրություն: Գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագիր: Համալիր ձեռնարկատիրական գործունեության
թույլտվության պայմանագիր: Համատեղ գործունեության պայմանագիր: Խաղեր և գրազ անցկացնելու պայմանագիր: Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններ:
Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորություններ: Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ: Մտավոր սեփականություն: Ժառանգման իրավունք:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք. Երկրորդ մաս, Երևան, խմբ. Տ.Բարսեղյան, Գ.
Ղարախանյան. 2008.
2. ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք. Երրորդ մաս,Երևան, խմբ. Տ.Բարսեղյան, Գ.
Ղարախանյան. 2008.
3. Ռոլֆ Քնիպեր, Վահրամ Ավետիսյան, Գրիգոր Բեքմեզյան, Արսեն Թավադյան, Սիմոն
Ֆարմանյան, Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով, Երևան, Տիգրան
Մեծ, 2017, 240 էջ:
4. Վնաս
պատճառելուց
բխող
պարտավորություններ
(արտապայմանագրային
պարտավորություններ), Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., Հայաստան, Երևան, 2017թ․,
126 էջ (էլեկտրոնային գիրք):
5. Բարսեղյան Տ.Կ., Հովհաննիսյան Ա.Ա., Մտավոր սեփականության իրավունք, Եր., ԵՊՀ
հրատ., 2012:
1902/Բ02
Քրեական դատավարություն-2
5 կրեդիտ
Շաբաթական 4 ժամ

դաս.-36, գործ.-16, սեմ.-8

6-րդ
կիսամ- Եզրափակիչ գնահատումով
յակ/գարնանային
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել քրեական դատավարության փուլերը, հատուկ վարույթների առանձնահատկությունները, ինչպես նաև արտասահմանյան մի
քանի երկրների քրեական դատավարությունների հիմնական ինստիտուտները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա











քրեական գործի հարուցման փուլի էության և նշանակության, քրեական
գործ հարուցելու համար նյութերի նախապատրաստման հիմնախնդիրների
մասին,
նախնական քննության որպես մինչդատական վարույթի հիմնական ձևի, հետաքննության և նախաքննության էության և նշանակության մասին,
նախնական քննության ընդհանուր պայմանների մասին,
քննչական գործողությունների կատարման ընդհանուր կանոնների և
յուրաքանյուր գործողության իրականացման ընթացակարգի իրավական
կարգավորման առանձնահատկությունները:
մինչդատական
վարույթում
դատավարության
մասնակիցների
իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության հիմնախնդիրների
մասին:
քրեական գործով վարույթի կարճման կամ քրեական հետապնդման
դադարեցման, ինչպես նաև քրեական գործով վարույթի կասեցման
հիմնախնդիրների մասին:
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մինչդատական
քրեական
վարույթի օրինականության
նկատմամբ
դատախազական հսկողության հիմնահարցերի մասին,
 մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության տեսակների, նշանակության և հայեցակարգային հիմնախնդիրների ։
Ունակկլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)




ներկայացնել քրեական գործի հարուցման փուլի էությունը,
ներկայացնել այս փուլում իրականացվող քննչական և դատավարական
գործողությունները
 կազմել այն որոշումները, որոնք կարող են կայացվել քրեական գործի
հարուցման փուլում,
 քննարկել այն բոլոր ինստիտուտները, որոնք կազմում են նախնական
քննության փուլի բովանդակությունը,
 նկարագրել անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելը և մեղադրանքի
առաջադրումը,
 դասակարգել և ներկայացնել քննչական գործողությունները,
 բացատրել քրեական գործով վարութի կասեցման, քրեական գործի
կարճման և քրեական հետապնդման դադարեցման էությունը,
 ներկայացնել մինչդատական քրեական վարույթի օրինականության
նկատմամբ
դատախազական
հսկողությունը
և
դատախազի
լիազորությունները,
 ներկայացնել
մինչդատական
վարույթի
նկատմամբ
դատական
վերահսկողությունը, տարանջատել դրանք և կազմել այն որոշումները,
որոնք կարող են կայացվել դատական վերահսկողության շրջանակներում,
 քննարկել և ներկայացնել մինչդատական քրեական վարույթի առանձին
ինստիտուտների վերաբերյալ ՄԻԵԴ-ի, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի,
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները:
9 (ընդհանրական կարողություններ)
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, «MOODLE» բազմաֆունկցիոնալ համակարգից, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 կազմել որոշումներ, արձանագրություններ, միջնորդություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
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քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ3. իրավական գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին.
Բ4.

կազմել

իրավական

ակտերի

նախագծեր,

պայմանագրեր,

քննչական

և

դատավարական փաստաթղթեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են

Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (5-ական միավոր):
Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների քայլը`
0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Քրեական գործ հարուցելը։ Նախնական քննությունը որպես մինչդատական վարույթի հիմնական փուլ։ Նախնական քննության ընդհանուր պայմանները: Անձին
մեղադրյալ
ներգրավելը
և
մեղադրանքի
առաջադրումը:
Քննչական
գործողությունների ընդհանուր կանոնները և տեսակները: Քրեական գործով
վարույթը կարճելը կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելը: Քրեական գործով
վարույթը կասեցնելը: Նախնական քննության ավարտելը: Դատախազական
հսկողությունը մինչդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ:
Դատական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ։
Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Ընդհանուր մաս :
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006թ.:
2. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս :
ԵՊՀ հրատ., ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019թ.:
3. Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների
գիտագործնական մեկնաբանություններ, Հ. 3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
4. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին
նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014թ.:
5. Ավետիսյան Դ., Ենգիբարյան Վ., Թաթոյան Ա., Վարդապետյան Ա.
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության
հիմնախնդիրները, Անտարես հրատ., Երևան, 2012թ.:
6. Ղազինյան Գ., Դիլբանդյան Ս., Ղուկասյան Հ., Հարությունյան Ա., Մելքոնյան Դ.,
Թաթոյան Ա. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական
118

դատավարությունում, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010թ.:
3. 5 կրեդիտ
1. 1907/Բ02
2. Քաղաքացիական դատավարություն -2
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.-36, գործ.-16, սեմ.-8
6. VI
7. Եզրափակիչ գնահատումով
կիսամյակ/գարնանանյին
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ծանոթացնել առանձին կատեգորիայի գործերի հարուցման, նախապատրաստման, քննության և լուծման առանձնահատկություններին, դատական ակտերի վերանայման ու կատարման ընթացակարգերին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մանրամասն ներկայացնել հայցային և հատուկ վարույթների կարգով քննվող քաղաքացիական գործերի հարուցման, նախապատրաստման, քննության և լուծման
դատավարական կարգը,
2. լուսաբանել դատական ակտերը վերաքննության, վճռաբեկության, ինչպես նաև նոր
կամ նոր երևան եկած հանգամանքներով բողոքարկելու և վերանայելու ընթացակարգերը,
3. պազաբանել դատական ակտերի հարկադիր կատարման համակարգը, միջոցները
և կատարողական առանձին գործողությունների կատարման կարգը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. վերլուծել կոնկրետ քաղաքացիական գործեր և լուծել առանձին բարդություն
չներկայացնող գործնական խնդիրներ,
5. կազմել քաղաքացիական գործի հարուցումը, նախապատրաստումը,
դատաքննությունը, վճռահատությունը, դատական ակտերի վերանայումը և
հարկադիր կատարումը միջնորդավորող դատավարական փաստաթղթեր,

6. գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
8. պատրաստել զեկուցումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող
քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը, պետական
և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների
կառուցվածքը և իրավասությունները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2. գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ ստուգման համար ուսանողին տրվում է 1
առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ բանավոր քննությամբ՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայցային վարույթ: Հատուկ հայցային վարույթներ: Հատուկ վարույթներ: Պարզեցված
ընթացակարգեր: Դատական ակտերի վերանայումը վերաքննության կարգով: Դատական
ակտերի վերանայումը վճռաբեկության կարգով: Դատական ակտերի վերանայումը
վերաքննության կարգով: Դատական ակտերի վերանայումը նոր երևան եկած կամ նոր
հանգամանքներով: Օտարերկրյա անձանց իրավական վիճակը քաղաքացիական
դատավարությունում
եվ
միջազգային
համագործակցությունը
քաղաքացիական
դատավարության ոլորտում: Իրավունքի պաշտպանության արբիտրաժային ձևը
(համառոտ բնութագիր): Դատական ակտերի հարկադիր կատարման հիմունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, 4-րդ հրատ., - Եր.,
«Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013։
2. Մեղրյան Ս.Գ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունը
սխեմաներում, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010։
3. Հովհաննիսյան Վ.Վ., Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանի Հանրապետությունում, ԵՊՀ
հրատ., - Եր., 2010:
1. 1906/Բ02

2. Եվրոպական իրավունք

3. 3 կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. 22/8/0
6.
6-րդ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
կիսամյակ/գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Եվրոպական միության ստեղծման
պատմությանը, Եվրոպական միության իրավական համակարգի կառուցման
սկզբունքներին, Եվրոպական միության մարմինների համակարգին, նրանց
լիազորություններին, նրանց կողմից նորմատիվ-իրավական ակտերի կյանքի կոչումը
միջնորդավորող օրենսդրական ընթացակարգերին, Եվրոպական միությունում
իրավունքի պաշտպանության և իրավունքի կիրառման մեխանիզմներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրել այն պատմաքաղաքական գործոնները, որոնք ընկած են եղել
Եվրոպական միության ստեղծման հիմքում,
2. Վեր

հանել

Եվրոպական

միության

իրավական

համակարգի

առանձնահատկությունները,
3. Նկարագրել

Եվրոպական

միության

ինստիտուցիոնալ

համակարգում

Եվրոպական միության մարմիններից յուրաքանչյուրի զբաղեցրած տեղը և դերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատական տալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում
իրականացվող

ինտեգրացիոն

գործընթացների

Եվրոպական

միության

ինտեգրացիոն գործընթացների համատեքստում,
2. ՈՒրվագծել Եվրոպական միության շրջանակներում իրականացվող ինտեգրացիոն
գործընթացների զարգացման հեռանկարներն ու օրինաչափությունները,
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3. Կատարել ոլորտին վերաբերող միջառարկայական հետազոտություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն),
2. վարել գիտական բանավեճեր, վերլուծել իրավական փաստեր, մասնակցել ոլորտի
իրավական խնդիրները շոշափող դատախաղերի:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը,
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների
կառուցվածքը և իրավասությունները,
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:
Բ7.լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերն ու
օրենսդրությունները,
Բ8. վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը:
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում,
3. գիտական բանավեճեր, քննարկումներ,
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, խնդիրների լուծում,
5. Դերային խաղեր,
6. Խմբային աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
 Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:

1-ին ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորի քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր հարցում: Միավորի քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից..
Եվրոպական միության ստեղծման պատմությունը, վերպետական և միջկառավարական
համագործակցության իրավական հիմքերը Եվրոպական միությունում, Եվրոպական
միության իրավունքի աղբյուրները, Եվրոպական միության իրավական համակարգի
կառուցման սկզբունքները, Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում
Եվրոպական խորհրդարանի, Եվրոպական միության խորհրդի, Եվրոպական
հանձնաժողովի,
Եվրոպական
միության
արդարադատության
դատարանի
Աուդիտորների պալատի, Եվրոպական խորհրդի ունեցած տեղը և դերը, որոշումների
ընդունման ընթացակարգերը Եվրոպական միությունում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Alina Kaczorowska, European Union Law, 3rd edition, New York, Routledge puԲlication,
2013,
2. John Peterson and Michael Shackleton, The Institutions of the European Union, 2rd edition
New York Oxford University Press, 2012,
3. Paul Craig and Gráinne de Բúrca G. EC Law, Text, Cases and Materials, 6th edition, New York ,
Oxford University Press, 2015,
4. Nigel Foster, EU Law: Questions and Answers, 10th edition, New York, Oxford University
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Press, 2015,
5.Л.М. Энтин Европейское право, 2-е издание, Москва, издательство НОРМА, 2007,

1901/Բ07

Քաղաքական
և
իրավական 5 կրեդիտ
ուսմունքների պատմություն
36/24/0
Առանց ընթացիկ գնահատման

Շաբաթական 4 ժամ
VII
կիսամյակ/աշնանային
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի վերաբերյալ
մարդկային մտքի (ուսմունքների, տեսությունների, հայեցակարգերի) պատմությունը՝
սկսած Հին աշխարհից մինչև մեր օրերը, հաղորդակից դարձնել համաշխարհային
իրավական մշակույթի գանձարանին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա
• բացատրել քաղաքական և իրավական ուսմունքների հիմնական կատեգորիաները,
• քննարկել քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմության դերը և գործառույթները,
• նկարագրել քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմության հիմնախնդիրները անտիկ, միջին և նոր ժամանակներում,
• նկարագրել քաղաքական և իրավական ուսմունքների հիմնական հեղինակներին Հին,
Միջին և Նոր դարաշրջաններում,
• քննարկել քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմության մեջ մեծ ներդրում
կատարած հեղինակների և հոսանքների հայեցակարգերը,
• դասակարգել քաղաքական և իրավական ուսմունքների հիմնական հայեցակարգերը
20-րդ դարում,
• բացատրել արդի դարաշրջանի առանձնահատկությունները և կանխագուշակել
քաղաքական և իրավական ուսմունքների զարգացման հնարավոր ուղիները:

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)


մեկնաբանել քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմության հետազոտման
մեթոդները, ընտրել հետազոտման մեթոդներ,



քննարկել պատմական դարաշրջանների քաղաքական և իրավական ուսմունքների
հիմնական գծերը, տիպերը,



իրականացնել քաղաքական իրավական կարկառուն մտածողների հայեցակարգերի
վելուծություն

և

պարզաբանում,

վեր

հանել

դրանց

մեթոդական

հիմքերը,

սկզբունքերը,





կատարել արդի պետաիրավական իրականության ավելի խորը, բազմակողմանի
վերլուծություն՝ օգտագործելով քաղաքական և իրավական ուսմունքները,
հայեցակարգերը,
կիրառել տեսական գիտելիքները որպես իրավական պոզիտիվիզմի, դոգմատիզմի
հաղթահարման գործիքային միջոցներ,
դրսևորել իրավափիլիսոփայական աշխարհայացք, մասնագիտական իրավական
մշակույթ,

9 (ընդհանրական կարողություններ)
 պարբերաբար
բարձրացնել
մասնագիտական
ուսումնասիրել մասնագիտական գրականությունը,
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որակավորումը,

ինքնուրույն

 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
 վերլուծել փաստեր, կատարել
հետևություններ, ստեղծագործաբար կիրառել ու
զարգացնել ունեցած գիտելիքները,
 արտահայտել մտքերն իրավաբանորեն ճիշտ, տրամաբանորեն հետևողական և
հասկանալի, բանավիճել և պաշտպանել իր տեսակետը սահմանված կանոնակարգի և
էթիկայի կանոների պահպանմամբ,
 իրականացնել
իրավական
քարոզչություն,
ցուցաբերել
քաղաքացիական
հասունություն, ակտիվություն, ունենալ մասնագիտական էթիկա, իրավական
մշակույթ,
 պաշտպանել իր տեսակետը քաղաքական և իրավական ուսմունքների
հիմնախնդիրների վերաբերյալ, դրսևորել իրավական իմաստնություն:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող
քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի
ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
4. գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրություն:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 5 միավոր, միավորների քայլը՝
0.5:

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քաղաքական-իրավական ուսմունքների պատմության առարկան, մեթոդաբանությունը,
ժամանակագրությունը: Քաղաքական-իրավական ուսմունքները Հին Արևելքում,
Հունաստանում, Հռոմում: Քաղաքական-իրավական ուսմունքները միջնադարյան
Արևմտյան Եվրոպայում, Անդրկովկասում, Արևելքում և Ռուսաստանում: Քաղաքականիրավական ուսմունքները Եվրոպայում Վերածննդի և բարենորոգչության, վաղ
ազատական հեղափոխությունների շրջանում: Քաղաքական-իրավական ուսմունքները
Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում և Ռուսաստանում XVII-XVIII դարերում:
Քաղաքական-իրավական
ուսմունքները
Արևմուտքում
հակաավատատիրական
հեղափոխությունների
շրջանում:
Ոտոպիստ-սոցիալիստների,
մարքսիստական,
սոցիալիստական, բոլշևիկյան քաղաքական-իրավական ուսմունքները: Քաղաքականիրավական ուսմունքները XIX դ. երկրորդ կեսի XX դարում:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Միրումյան Կ. Քաղաքական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 2013,
2. История политических и правовых учений. Учебник. Под. Общ. ред. В. Нерсесянца. М.,
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2015 և հետագա հրատ.:
3. История политических и правовых учений. Хрестоматия. М., 1996:
4. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и
правовых учений. М., 2000:

1906/Բ01
Միջազգային իրավունք
7 կրեդիտ
Շաբաթական 6 ժամ
60/30/0
7-րդ
Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
կիսամյակ/աշնանային
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջազգային իրավունքի հիմնական
կատեգորիաների և միջազգաին իրավունքի ճյուղերի բովանդակությանը:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն
•
•

Գիտակցել միջազգային հանրային իրավունքի և դրա հիմնական ճյուղերի ու
ինստիտուտների էությունն ու բովանդակությունը
Բացատրել
միջազգային
իրավական
կարգավորման
մեխանիզմի
առանձնահատկությունները,

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)
•
•
•
•
9

Գնահատել միջազգային հանրային իրավունքի հասկացությունը և բնորոշ գծերը,
տարբերակել միջազգային իրավունքի աղբյուրները, սուբյեկտները, սկզբունքները,
բացահայտել միջազգային իրավունքի առանձին ինստիտուտների և ճյուղերի
առանձնահատկությունները և տեղը միջազգային իրավունքի համակարգում։
կիրառել միջազգային իրավունքի նորմերը միջազգային և ներպետական
հարաբերությունների կարգավորման ենթատեքստում:

(ընդհանրական կարողություններ)
•

•
•

օգտվել միջազգային իրավունքին վերաբերող տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ,
վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջազգային հանրային իրավունքի հասկացությունը, առանձնահատկությունները, առարկան և ձևավորման պատմությունը: Միջազգային իրավունքի աղբյուրները, սկզբունքները և սուբյեկտները: Միջազգային իրավունքի և ներպետական իրավունքի փոխգործողությունը և փոխազդեցությունը: Միջազգային-իրավական պատասխանատվության ինստիտուտը: Միջազգային հանրային իրավունքի հիմնական ինստիտուտների և ճյուղերի
ընդհանուր բնութագիրը և բովանդակությունը։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական
տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
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քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ4.
կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, պայմանագրեր, քննչական և
դատավարական փաստաթղթեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 5 միավոր, միավորների քայլը՝
0.5:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ.Վ.Քոչարյան
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Միջազգային իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ-Եր. Երևանի
համալսարանի հրատարակչություն, 2002, 504 էջ
Гетьман-Павлова И. Международное право: Учебник. М., 2008
Каламкарян Р.А. , Ю. И. Мигачев. Международное право: Учебник, 2-е изд., М., 2005
Международное право /Учебник для вузов/, 5-ое издание, отв. ред. Г.В.Игнатенко, О.И.
Тиунов. М., 2010
Международное право: Учебник /Под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. 2005
Բrownlie I., Principles of puԲlic international law, Oxford University Press, 2008, 784p.
Shaw M.N., International law, CamԲridge University Press, 2003,1288p.
Cassesse A., International law, Oxford University Press, 2001, 469p.

3. 4 կրեդիտ
1. 1907/Բ05
2. ՀՀ Էկոլոգիական իրավունք
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. 36/24/0
6. VII
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
կիսամյակ/աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում բնօգտագործման և
շրջակա միջավայրի պահպանության իրավական խնդիրներին, մարդու էկոլոգիական
իրավունքների պաշտպանության, էկոլոգիական իրավախախտումների համար
կիրառվող պատասխանատվության, ռացիոնալ բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի
պահպանության գործիքների կիրառման, առանձին բնական ռեսուրսների օգտագործման
և պահպանության իրավական հարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. լուսաբանել էկոլոգիական իրավունքի հասկացությունը, համակարգը և
սկզբունքները,
2. պազաբանել էկոլոգիական իրավունքի` որպես իրավունքի համալիր ճյուղի,
ինչպես նաև դրա հիմնական ինստիտուտների հարաբերակցությունը,
3. ներկայացնել ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրության հիմքում ընկած հայեցակարգային
մոտեցումները և դրա զարգացման օրինաչափությունները,
4. լուսաբանել մարդու էկոլոգիական իրավունքները,
5. պարզաբանել բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքը,
բնօգտագործման իրավունքը, դրանց իրականացման կարգն ու պայմանները,
6. ներկայացնել բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության պետական
կառավարման իրավական հիմքերը, բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի
պահպանության կազմակերպաիրավական գործիքները,
7. պարզաբանել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և
էկոլոգիական փորձաքննության կարգը,
8. լուսաբանել էկոլոգիական իրավունքի կարգավորման առարկան կազմող
առանձին հարաբերությունների իրավական կարգավորման
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. լուծել առանձին բարդություն չներկայացնող խնդիրներ,
10. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական, քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական
տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող
քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. 12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բնության և հասարակության փոխազդեցության հիմնախնդիրները: Շրջակա միջավայրի
իրավունքի հասկացությունը, համակարգը, սկզբունքները և աղբյուրները: Էկոլոգիական
իրավահարաբերություններ: Մարդու էկոլոգիական-իրավական կարգավիճակը: Բնական
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ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքը: Բնօգտագործման իրավունք:
Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության պետական կառավարման
իրավական հիմքերը: Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության
տեղեկատվական ապահովման իրավական հիմքերը: Բնօգտագործման և շրջակա
միջավայրի պահպանության մեխանիզմը: Իրավական պատասխանատվությունն
էկոլոգիական իրավախախտումների համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ..
1. Бринчук М.М. Экологическое право. Учебник. М.: 2005.
2. Экологическое право. Учебник. 2-е изд. Под ред. С.А. Боголюбова. М.: 2010.
3. Исмаилова Э.Ю., Трунцевский Ю.В. Экологическое право. Учебник. М.: 2008.
4. Дубовик О.Л. Экологическое право. Учебник. М.: 2005.
5. «ՀՀ էկոլոգիական իրավունք. հատուկ մաս» դասախոսությունների տեքստ` թղթային
տարբերակով:
1. 1903/Բ06
2. Ընտանեկան իրավունք
3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. 22/8/0
6.
VII 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
կիսամյակ/աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ամուսնության և ընտանիքի
առաջացման իրավական հիմքերին, ծնողների ու զավակների հարաբերությունների
իրավական կարգավորումներին, որդեգրման ինստիտուտի առանձնահատկություններին, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի տեղավորման ձևերին ու
եղանակներին, ալիմենտային պարտավորությունների իրավական կարգավորումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ընտանեկան իրավահարաբերությունների էությունը և
բովանդակությունը, ամուսնության կնքման կարգը ու պայմանները, ամուսնության
դադարման և անվավերության էությունը,
2. պարզաբանել ծնողական իրավունքների, ծնողական իրավունքներից զրկելու և դրանք
սահմանափակելու իրավական հիմքերը և հետևանքները,
3. լուսաբանել ընտանիքի անդամների ալիմենտային պարտավորությունները, դրանց
ծագումը, կատարումը և ալիմենտի բռնագանձման կարգը,
4. լուսաբանել որդեգրման էությունը, առանց ծնողական իրավունքների մնացած
երեխաների հայտնաբերման կարգը և տեղավորման ձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. լուծել պարզ իրավական խնդիրներ,
2. կազմել ամուսնական, ալիմենտային, որդեգրման հարաբերությունները
միջնորդավորող փաստաթղթեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական
տալու մոտեցումները և սկզբունքները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական, քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
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Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին,
Բ8. վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը,
:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված երկու ընթացիկ ստուգումները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ ստուգման համար ուսանողին տրվում է 2
առաջադրանք, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընտանեկան իրավունքի առարկան, մեթոդը: Ընտանեկան իրավունքի պատմությունը: Ամուսնություն, ամուսնության անվավերություն, ամուսնության դադարում: Ծնողների և
զավակների իրավահարաբերություններ: Ալիմենտային պարտավորություններ։ Առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխաների հայտնաբերումն ու տեղավորումը:
Օտարերկրյա տարրով ծանրաբեռնված ընտանեկան իրավահարաբերություններ:
14․Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ղարախանյան Գ.Հ. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան իրավունք:
Դասագիրք։ Երևան, ԵՊՀ, 2008թ.:
2. Դավթյան Տ.Ա. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան իրավունք:
Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ։ ԵՊՀ-2017թ.:
3. Դավթյան Տ.Ա. Ծնողների և զավակների հարաբերությունների իրավական
կարգավորումը: Երևան, ԵՊՀ, 2009:
1. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учеб.для вузов, 5-е изд., перераб. –М.,
норма, 2007:
2. Муратова С.А. Семейное право: Учеб. 2-е изд., перераб. М.: Эксмо, 2006.
3. Семейное право. Учебник/ Под ред. П.В. Крашенникова. М., Статут, 2007:
4. Советское семейное право /под ред. В.А. Рясенцева. М., 1982:
5. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М.: Юристъ, 2002:
1902/Բ16

Քրեական դատավարություն-3

Շաբաթական 4 ժամ

դաս.-36, գործ.-16, սեմ.-8

7-րդ կիսամյակ/
աշնանային

Եզրափակիչ գնահատումով

5 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել քրեական դատավարության փուլերը, հատուկ վարույթների առանձնահատկությունները, ինչպես նաև արտասահմանյան մի
քանի երկրների քրեական դատավարությունների հիմնական ինստիտուտները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա



ընդդատության էության և նշանակության մասին,
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դատական քննության նախապատրաստման փուլի հասկացության և
բնութագրական առանձնահտկությունների մասին,
 դատական փուլի էության, կառուցվածքի և ընդհանուր պայմանների,
 դատարանում
ապացույցների
հետազոտման
կարգի
առանձնահատկությունների,
 դատավճռի էության, տեսակների և կայացման դատավարական կարգի
մասին,
 դատական ակտերի վերանայման հասկացությանը և տեսակների մասին,
 վերաքննիչ վարույթի որպես դատական ակտերի վերանայման հիմնական
ձևի,
 դատական ակտերի վերնայման համակարգում վճռաբեկ վարույթի տեղի և
դերի, վճռաբեկ դատարանում գործերի քննության կարգի և կայացվող որոշումների մասին։
 քրեական գործերով հատուկ վարույթների առանձնահատկություններից,
 քրեական գործերով իրավական օգնություն ցույց տալու դատավարական
կարգի մասին:

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)













ներկայացնել դատական քննության նախապատրաստման էությունը, այս
փուլում կայացվող դատավարական որոշումները,
քննարկել այն բոլոր ինստիտուտները, որոնք կազմում են դատական
քննության փուլի բովանդակությունը, նկարագրել դրա կառուցվածքը, ցույց
տալ կառուցվածքային տարրերի տրամաբանական հաջորդականությունը,
լուսաբանել դատական քննության փուլի մրցակցային բնույթը, ներկայացնել
դատական
քննթյան
փուլում
իրականացվող
դատավարական
գործողությունների հաջորդականությունը և դատավարական կարգը,
ներկայացնել դատական քննության մասնակիցների իրավական վիճակը,
նկարագրել դատավճռի տեսակները, ներկայացվող պահանջները և
կառուցվածքը,
լուսաբանել դատական ակտերի վերանայման ձևերը,
ներկայացնել
վերաքննության
բնութագրական
գծերը,
վերաքննիչ
դատարանի լիազորությունները, վերաքննիչ դատարանում
գործի
քննության առանձնահատկությունները և դատական ակտերի բեկանման
հիմքերը,
ներկայացնել վճռաբեկության կարգով դատական ակտերի վերանայման
առանձնահատկությունները, լուսաբանել օրենք միատեսակ կիրառության
ապահովման գործառույթը, վճռաբեկ դատարանի լիազորությունները,
քննարկել դատական ակտերի վերանայման բացառիկ ձևերը,
քննարկել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված
հատուկ վարույթների առաձնահատկությունները:

9 (ընդհանրական կարողություններ)
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, «MOODLE» բազմաֆունկցիոնալ համակարգից, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,

129

քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ3. իրավական գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին.
Բ4.

կազմել

իրավական

ակտերի

նախագծեր,

պայմանագրեր,

քննչական

և

դատավարական փաստաթղթեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են

Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (5-ական միավոր):
Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական առաջադրանքի, միավորների քայլը`
0.5:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Ընդդատությունը: Դատական քննության նախապատրաստելը:Դատական
քննությունը։ Վարույթը վերաքննիչ դատարանում։ Վարույթը վճռաբեկ դատարանում։ Դատական ակտերի վերանայման բացառիկ ձևերը: Քրեական գործերով հատուկ վարույթների առանձնահատկությունները։ Քրեական գործերով իրավական
օգնություն ցույց տալը։
Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս:
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019թ.:
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2. Հայաստանի Հանրապետության
վճռաբեկ դատարանի որոշումների
գիտագործնական մեկնաբանություններ, Հ. 3, Երևան, 2017:
3. Մելիքյան Ռ. Վերաքննությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարությունում, Երևան, 2007թ.:
4. Հովհաննիսյան Ա. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերջնական
դատավարական որոշումների վերանայման հիմնահարցերը քրեական
դատավարությունում, Երևան, 2018թ:
5. Սուջյան Տ. Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ
քրեակաան դատավարությունում, Երևան, 2017թ.:
6. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին
նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014թ.:

1902/Բ15
Իրավաբանական գրագրություն
2 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ
20/0/10
7-րդ
կիսամ- առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
յակ/աշնանային
Դասընթացի նպատակը իրավավերլուծական փաստաթղթեր մշակելու գործնական գիտելիքների հաղորդումն է։
Դասընթացի ավարտին ուսանողը
 կներկայացնի իրավավերլուծական փաստաթղթեր կազմելու IRAC մեթոդը,
իրավավերլուծական ռազմավարությունները․


կբացատրի նախադեպային իրավունքի կիրառման առանձնահատկությունները․

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)
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մեկնաբանել իրավունքի տարբեր ճյուղերի օրենսդրական դրույթները,
բացահայտել իրավավերլուծական ռազմավարությունների էությունը,
կիրառել օրենքի վերլուծություն տարաբնույթ հնարքներ, իրավավերլուծական
փաստաթղթեր կամելու IRAC մեթոդը,
կիրառել նախադեպային իրավունքի՝ որպես իրավունքի աղբյուրի կիրառման
մեթոդաբանությանը։

(ընդհանրական կարողություններ)


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ4. կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, պայմանագրեր, քննչական և
դատավարական փաստաթղթեր,
Բ8. վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը:
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1.

դասախոսություններ և սեմինար պարապմունքներ

2.

քննարկումներ, բանավեճեր

3.

համացանցից օգտվելով անհատական հանձնարարությունների կատարում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

Հիմնական գրականության ցանկ.
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, Մոլիտերնո Ջ., Մելիքյան Ռ., Մելքոնյան Դ.
Ուսումնական ձեռնարկ / Խմբ.՝ Գ. Ղազինյան, 3-րդ հրատ. փոփոխությունն. ու
լրացումներով, Երևան ԵՊՀ հրատ, 2010, 300 էջ
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ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱԱՎԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ
1. 1905/Բ17

2. Հանրային իրավական
3. 2 կրեդիտ
պատասխանատվությունը վարչական
իրավունքում
5. 22/8/0
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

4.Շաբաթական 2 ժամ
6. 5-րդ
կիսամյակ/աշնանային
8.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սկզբնական, ելակետային գիտելիքներ
տալ
վարչական իրավունքույմ հանրային պատասխանատվության ինստիտուտի էության,
իրավական հիմքերի, վարույթի առանձնահատկությունների, բաղադրիչների և գործնական
դրսևորումների մասին։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա.
•

•
•

պատկերացում
կկազմել
վարչական
իրավունքում
հանրային
պատասխանատվության էության, դրա տեսակների, վարչական իրավունքում
իրավախախտման հասկացության վերաբերյալ, ինչպես նաև դրանց կարգավորմանը
նվիրված օրենսդրության մասին,
ձեռք բերել գիտելիքներ վարչական իրավունքում հանրային պատասխանատվության
գործընթացի, դրա իրականացման կարգի, խնդիրների, սուբյեկտների մասին,
իրազեկ լինել վարչական իրավունքում կիրառվող տույժ/եր/ի, հարկադրանի
միջոցների հասկացության, դրանց համակարգի, վարչական իրավունքում
պատասխանատվության կիրառման մասին

Ունակ կլինի.
•
•

•
•
•

•
•

(բուն մասնագիտական կարողություններ)
տիրապետելու վարչական իրավունքում իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի
վարույթի, իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննելու լիազորությամբ
օժտված մարմինների գործունեության առանձնահատկություններին,
բացահայտելու վարչական իրավունքում իրավախախտումների վերաբերյալ
վարույթի առանձնահատկությունները,
պատրաստելու վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթին առնչվող
իրավական փաստաթղթեր` արձանագրություններ, որոշումներ և այլն,
համարժեք պատկերացում կազմելու վարչական իրավունքում հանրաին
պատասխանատվության վերաբերյալ օրենսդրության ձևավորման նախադրյալների,
դրանցում տեղ գտած թերությունների, ինչպես նաև բարելավման ուղիների մասին,

(ընդհանրական կարողություններ)

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
• վերլուծել և մեկնաբանել փաստեր,
• գործնականում կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար

133

սկզբունքները,
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական, քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը,
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների
կառուցվածքը և իրավասությունները,
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:
Բ2. գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ:
2.
անհատական և խմբային աշխատանք:
3.
ինքնուրույն աշխատանք:
4.
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5.
իրադրությունների և նախագծերի քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` առավելագույնը 10 միավոր:
Միավորների քայլը` 0.5:
Հարցատոմսը կարող է պարունակում է 4 տեսական հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար առավելագույնը 2,5 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0,5: Տեսական հարցերի
փոխարեն կարող է առաջադրվել երկու խնդիր, յուրաքանչյուրի առավելագույն միավորը 5
միավորով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վարչական իրավունքում հանրային պատասխանատվության էությունը, իրավական
հիմքերը: Վարչական իրավունքում պատասխանատվության բաղադրիչները, վարույթի
մասնակիցները,
առանձնահատկությունները:
Վարչական
իրավունքում
պատասխանատվության միջոցները, տույժերի տեսակները և համակարգը, կիրառող
մարմինները, կիրառման կարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք։ Ուսումնական ձեռնարկ /

2.
3.
4.

5.

ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ.Դանիելյանի. - Երևանի պետ. համալս. - ԵՊՀ հրատ.,
2012, 704 էջ:
Գ. Դանիելյան, Վարչական արդարադատության կայացման հիմնախնդիրները,
Երևան, «ԱՌՏ», 2004, 328 էջ:
Ռ. Եղյան, Վարչական իրավունքը ՀՀ իրավունքի համակարգում
(դասախոսությունների կուրս), Երևան, 2006:
Գ. Դանիելյան, Վարչական պատասխանատվությունը Հայաստանի
Հանրապետությունում (դասագիրք), Երևան, «ԱՌՏ» հրատարակչություն, 2007թ., էջ
246:
Գ. Դանիելյան, Վարչական վարույթ և դատավարություն (ուսումնական ձեռնարկ),
Երևան։ Տիգրան Մեծ, 2011. - 384 էջ:
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1. 1905/Բ09

2. Համեմատական սահմանադրա- 3. 2 կրեդիտ
կան իրավունք
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. 22/8/0
6. VI կիսամյակ/գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ընտրական իրավունքի առանցքային
ինստիտուտներին,
ընտրական հարաբերությունների կարգավորման օրենսդրական
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
• կներկայացնի ընտրական իրավունքի էությունից և բովանդակությունը,
•

կմատնանշի ընտրական գործընթացի փուլերից:

Ունակ կլինի.
•

գնահատել

ընտրությունների

դերը

ժողովրդաիշխանության

իրականացման

գործում,
•

բացահայտել ընտրական իրավունքի առանձնահատկությունները,

•

վերլուծել

ընտրական

իրավունքի

և

ընտրական

հարաբերությունների

առանձնահատկությունները,
•

առաջարկներ անել ընտրական իրավունքի և ընտրական համակարգի իրավական
կարգավորման կառուցակարգերի կատարելագործման վերաբերյալ:

(ընդհանրական կարողություններ)
•

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),

•

վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,

•

ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող
քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը,
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների կառուցվածքը և իրավասությունները,
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
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4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. իրադրությունների քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են` յուրաքանչյուրը առավելագույնը
10 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընտրությունների իրավական կարգավիճակը, դրանց դերն ու նշանակությունը:
Ընտրական իրավունքի հասկացությունը, առարկան և համակարգը: Ընտրական
համակարգի հասկացությունը և բովանդակությունը, տեսակները: Ընտրական
հանձնաժողովներ, ընտրատարածքներ և տեղամասային կենտրոններ: Ընտրական
գործընթացի փուլերը, ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ սահմանադրական իրավունք, ԲՈՒՀ-ական դասագիրք, պատ. խմբ.
Ն.Ա.Այվազյան, Երևան, 2016թ.
2.

Избирательное право. (Учебник) Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. 2008.

3.

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. (Учебное

пособие) Воробьев Н.И, Никулин В.В. ТГТУ, 2005.
4.

Основы избирательного права Российской Федерации. (Учебное пособие) Ершов В.А.

2008,
5.

Ազատ

ընտրություններ

և

հանրաքվե

կազմակերպելու

հիմնախնդիրները

Հայաստանի Հանրապետությունում, Ձեռնարկ, Ն.Ա.Այվազյան, Մ. Ս. Օհանյան, Երևանի
համալսարան հրատ., Երևան, 2010,

1. 1905/Բ17

2. Մարդու իրավունքների վարչա-

3. 2 կրեդիտ

իրավական պաշտպանությունը ՀՀ-ում
4.Շաբաթական 2 ժամ
5. 22/8/0
6. 6-րդ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
կիսամյակ/գարնանային
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սկզբնական, ելակետային գիտելիքներ տալ մարդու
իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության ինստիտուտի էության, իրավական
հիմքերի,
վարույթի
առանձնահատկությունների, բաղադրիչների
և
գործնական
դրսևորումների մասին։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա.
•

•
•

պատկերացում կազմել մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության
հասկացության և տեսակների և դրանց կարգավորմանը նվիրված օրենսդրության
մասին,
ձեռք բերել գիտելիքներ մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության
իրավական հիքմերի մասին,
իրազեկ լինել մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության
համակարգի, իրավակիրառ պրակտիկայի մասին

Ունակ կլինի.
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•
•

•
•

•

•
•

(բուն մասնագիտական կարողություններ)
տիրապետելու մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության
վերաբերյալ գործերի վարույթի, գործերը քննելու լիազորությամբ օժտված
մարմինների գործունեության առանձնահատկություններին,
բացահայտելու մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության
վերաբերյալ վարույթի առանձնահատկությունները,
պատրաստելու մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության
վերաբերյալ վարույթին առնչվող իրավական փաստաթղթեր` արձանագրություններ,
որոշումներ և այլն,
համարժեք պատկերացում կազմելու մարդու իրավունքների վարչաիրավական
պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրության ձևավորման նախադրյալների,
դրանցում տեղ գտած թերությունների, ինչպես նաև բարելավման ուղիների մասին,

(ընդհանրական կարողություններ)

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
• վերլուծել և մեկնաբանել փաստեր,
• գործնականում կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության դրույթները,
Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները,
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ:
2.
անհատական և խմբային աշխատանք:
3.
ինքնուրույն աշխատանք:
4.
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5.
իրադրությունների և նախագծերի քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Երկու ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը` առավելագույնը 10 միավոր:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 առաջադրանք, համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավորներով: Միավորների քայլը՝ 0,5:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության էությունը, իրավական
հիմքերը: Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության բաղադրիչները,
վարույթի
մասնակիցները,
առանձնահատկությունները:
Մարդու
իրավունքների
վարչաիրավական պաշտպանության միջոցները, համակարգը, կիրառող մարմինները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք։ Ուսումնական ձեռնարկ /
ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ.Դանիելյանի. - Երևանի պետ. համալս. - ԵՊՀ հրատ.,
2012, 704 էջ:
2. Գ. Դանիելյան, Վարչական արդարադատության կայացման հիմնախնդիրները, Երևան,
«ԱՌՏ», 2004, 328 էջ:
3. Գ. Դանիելյան, Վարչական պատասխանատվությունը Հայաստանի
Հանրապետությունում (դասագիրք), Երևան, «ԱՌՏ» հրատարակչություն, 2007թ., էջ 246:
4. Գ. Դանիելյան, Վարչական վարույթ և դատավարություն (ուսումնական ձեռնարկ),
Երևան։ Տիգրան Մեծ, 2011. - 384 էջ:
5. Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ /
ընդհանուր խմբագրությամբ Գ. Դանիելյանի. – Երևանի պետ. համալս. – Հայրապետ,
2015, 384 էջ:
1.1905/Բ11
2. Ծառայողական իրավունք
3.2 կրեդիտ
4.Շաբաթական 2 ժամ
5. 22/8/0
6. VII
7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
կիսամյակ/աշնանային
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սկզբնական, ելակետային գիտելիքներ
տալ հանրային ծառայության խնդիրների, սկզբունքների, տեսակների, կազմակերպման և գործունեության, ինչպես նաև իրավական հիմքերի մասին։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.
Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա
• անհրաժեշտ չափով իրազեկ լինել հանրային ծառայության էությանը և իրավական
հիմքերին,
• բացատրել հանրային տեսակներին ներկայացվող պահանջները, դրանց
առանձնահատկությունները,
• պատկերացում կազմել հանրային ծառայության սկզբունքների և գործնականում
դրանց կիրառման մասին,
Ունակ կլինի.
• (բուն մասնագիտական կարողություններ)
• գնահատել հանրային ծառայության տարբեր տեսակների
առանձնահատկությունները, դրանց անհրաժեշտությունը,
• վերլուծել հանրային ծառայության կոնկրետ տեսակներին պատկանող ծառայողների
կարգավիճակը, դրա իրավական հիմքերը,
• վերլուծել հանրային ծառայության կառավարման համակարգը և
առաջարկություններ ներկայացնել դրա բարելավման առնչությամբ,
• առաջարկություններ ներկայացնել հանրային ծառայության իրավական հիմքերի
կատարելագործման կտրվածքով:
• (ընդհանրական կարողություններ)
• օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, համարժեք օգտվել էլոկտրոնային
աղբյուրներից՝ գրադարաններից պաշտոնական կայքերից, կազմել
հաշվետվություններ,
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•
•

վերլուծել և մեկնաբանել փաստեր,
գործնականում ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող
քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը,
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների
կառուցվածքը և իրավասությունները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.
անհատական և խմբային աշխատանք,
3.
ինքնուրույն աշխատանք,
4.
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5.
իրադրությունների քննարկում
12.12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Երկու ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը` առավելագույնը 10 միավոր:
Միավորների քայլը` 0.5:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար առավելագույնը 2,5 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0,5:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հանրային ծառայության հասկացությունը, խնդիրները, համակարգը և տեսակները: Հանրային
ծառայության սկզբունքները: Պետական և հանրային ծառայությունների փոխհարաբերությունը,
Հանրային ծառայության անցնելը, ատեստավորումը, վերապատրաստումը, կադրերի ռեզերվը:
Հանրային ծառայության կառավարումը: Հանրային ծառայության ոլորտում կոռուպցիայի
կանխարգելման հիմնախնդիրները, դրանց լուծման ընթացակարգերը և կառուցակարգերը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «Հանրային ծառայության համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում».
ուսումնական ձեռնարկ, (համահեղինակներ) , ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիա, Երևան 2017,
2. Ռ.Հ. Եղյան, Քաղաքացիական (պետական) ծառայությունը ՀՀ-ում, Երևան, 2002,
3. Համայնքային ծառայությունը ՀՀ-ում (համահեղինակներ), Երևան, 2000,
4. Старилов Ю.Н., Служебное право, Учебник, М.: Изд.: БЕК, 2016.
5. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը և հարակից օրենդրական ակտերը:
1901/Բ11
Շաբաթական 2 ժամ
7-րդ
կիսամյակ/աշնանային

Իրավաբանական տեխնիկայի հիմունք- 2 կրեդիտ
ներ
22/8/0
առանց եզրափակիչ գնահատումով
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել իրավաբանական աշխատանք կատարելու միջոցները, հնարքները, եղանակները և մեթոդները, իրավական փաստաթղթեր
կազմելու, մեկնաբանելու և համակարգելու կանոնները, իրավաբանական տեխնիկայի
ընդհանուր հիմնահարցերը և իրավաբանական փաստաթղթերի համակարգման և մեկնաբանողական տեխնիկայի հիմունքները, իրավաիրացնող տեխնիկայի կանոնները, այդ
թվում պայմանագրային աշխատանքների կատարման, իրավակիրառական տեխնիկայի
հիմունքներ։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն
 բացատրել իրավաբանական վարպետության ընդհանուր հիմնահարցերը և իրավաբանական աշխատանքի կատարման նրբությունները,
 նկարագրել օրենսդրության, իրավական փաստաթղթերի համակարգման վարպետությունը տեխնիկան և տեխնոլոգիան,
 քննարկել մեկնաբանողական տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի հիմունքները,
 բացատրել իրավաիրացնող տեխնիկայի կանոնները, այդ թվում պայմանագրային աշխատանքների կատարման, իրավակիրառական տեխնիկայի հիմունքները,
 բացատրել իրավական փաստաթղթեր կազմելու, մեկնաբանելու, համակարգման կանոնները, ստեղծման միջոցները, հնարքները, եղանակները և մեթոդները:

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)


կատարել իրավական նտեքստերի պարզաբանում և բացատրում, օգտագործելով
մեկնաբանողական տեխնիկան և տեխնոլոգիան, մեկնաբանման ընթացքում վեր
հանել իրավական դրույթների տառացի բովանդակությունը, ոգին,



ընտրել իրավական դրույթների մեկնաբանման համար անհրաժեշտ և պատշաճ
միջոցները, դրանց իմաստի և բովանդակության բացահայտման համապատասխան
եղանակները՝

լեզվաբանական,

տրամաբանական,

համակարգային,

պատմաքաղաքական, նպատակային, գործառութային, հատուկ իրավաբանական,


որոշում է իրավունքի կենսագործման համար անհրաժեշտ գործողությունների և
փաստաթղթերի շրջանակը, տարբերում է այդ փաստաթղթերի տեսակները, կազմում
է դիմում, լիազորագիր և այլն՝ ելնելով իրավունքի կենսագորշման անմիջական ձևից,



հետազոտել

իրավաբանական

գործի

փաստական

հանգամանքները՝

ելնելով

իրավակիրառման տեսակից /կոնկրետացում, վերահսկողություն, վեճի լուծում,
սանկցիայի կիրառում/ կատարել ճիշտ որակում,


պատրաստել իրավակիրառական ակտի նախագիծ, որը համապատասխանում է
իրավական գրագրության և լեզվի պահանջներին, կանոններին,



տիրապետել իրավական գրագրության և լեզվի տեխնիկային, պարզ, հստակ, ճշգրիտ
ու կոնկրետ արտահայտել իր մտքերը, եզրակացությունները, հիմնավորել իրավական
նշանակության

փաստական

հանգամանքներով,

վկայակոչել

հարաբերությունը

կարգավորոց իրավական ակտերը, դրանց հոդվածները,


բացահայտել

և

հավաստել

իրավախախտումները,

խախտված

իրավունքները

վերականգնելու նպատակով առաջարկել անհրաժեշտ միջոցներ,


իրականացնել իրավական ակտերի փորձաքննություն, տալ որակյալ իրավական
եզրակացություններ և խորհրդատվություն:
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9 (ընդհանրական կարողություններ)
 պարբերաբար
բարձրացնել
մասնագիտական
որակավորումը,
ինքնուրույն
ուսումնասիրել մասնագիտական գրականությունը,
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
 վերլուծել փաստեր, կատարել
հետևություններ, ստեղծագործաբար կիրառել ու
զարգացնել ունեցած գիտելիքները,
 արտահայտել մտքերն իրավաբանորեն ճիշտ, տրամաբանորեն հետևողական և
հասկանալի, բանավիճել և պաշտպանել իր տեսակետը սահմանված կանոնակարգի և
էթիկայի կանոների պահպանմամբ,
 ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, պատասխանատվության
զգացում, կամք ընդունված իրավական որոշումների կատարման գործում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի
ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ:
2.
անհատական և խմբային աշխատանք:
3.
ինքնուրույն աշխատանք:
4.
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5.
իրադրությունների և նախագծերի քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր,
յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավաբանական տեխնիկայի հիմունքները որպես ուսումնական դասընթաց: Իրավաբանական տեխնիկայի զարգացման պատմությունը: Իրավաբանական տեխնիկայի հասկացությունը և տեսակները, ընդհանուր կանոնները: Իրավական ակտերի համակարգումը
որպես իրավաբանական աշխատանքի տեսակ: Իրավաբանական փաստաթղթերի համակարգման կանոնները: Մեկնաբանումը որպես իրավաբանական աշխատանքի տեսակ:
Նորմատիվ ակտերի մեկնաբանման տեխնիկա: Իրավաիրացնող իրավաբանական փաստաթղթերի ստեղծման կանոնները: Պայմանագրային աշխատանքների կատարման տեխնիկայի հիմունքները: Իրավունքի կիրառումը որպես իրավունքի իրականացման հատուկ
տեսակ: Դատական ակտերը և դրանք կազմելու տեխնիկան:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник, М., 2007.
2. Буланов О.Н. Законодательная техника и законодательный процесс в Российской
Федерации (правила конструирования закона). - М., 2002.
3. Власенко Н.А. Законодательная технология: Теория. Опыт. Правила. - Иркутск, 2001.
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4. Законодательная

техника

современной

совершенствование. Т. 1., Н. Новгород, 2001.
5. Ершов В.В. Судебное правоприменение. - М., 1991.
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России:

состояние,

проблемы,

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
ՔՐԵԱԻՐԱԱՎԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

1904/M11
Շաբաթական 2 ժամ

Նախադեպը քրեական իրավունքում
22/8/0

5-րդ
կիսամյակ/աշնանային

առանց եզրափակիչ գնահատումով

2 կրեդիտ

Դասընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին ներկայացնել քրեական
իրավունքին վերաբերող ՀՀ սահմանադրական դատարանի, վճռաբեկ դատարանի
և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կարևոր նախադեպային
որոշումները, նրանց մոտ ձևավորել դատական նախադեպից օգտվելու և դրանք
կիրառելու համապատասխան հմտություններ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
9 (գիտելիք և իմացություն)
 վերլուծության ենթարկել ՀՀ քրեական օրենսգրքի Ընդհանուր և Հատուկ
մասերի նորմերի վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ և սահմանադրական
դատարանների կողմից կայացված կարևոր նախադեպային որոշումները,
 վերլուծության
ենթարկել
Մարդու
իրավունքների
եվրոպական
դատարանի` քրեական իրավունքին վերաբերող կարևոր նախադեպային
որոշումները,
9 (գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կիրառել դատական նախադեպը կոնկրետ փաստերի նկատմամբ,
 կազմել վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերի նախագծեր,
9 (ընդհանրական կարողություններ)
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
1. վերլուծել իրավակիրառ պրակտիկան,
2. գնահատական տալ դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին,
փաստերին և հանգամանքներին,
3. անել
առաջարկներ
ՀՀ
օրենսդրության
և
դատական
պրակտիկայի
կատարելագործման ուղղությամբ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

դասախոսություններ,
քննարկումներ, բանավեճեր,
նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:

5.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
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Երկու ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
13.
Դասընթացը
բաղկացած
է
հետևյալ
հիմնական
բաժիններից.
«Նախադեպը քրեական իրավունքում» դասընթացի ընդհանուր բնութագիրը:
Հանցագործություն: Պատժի տեսակները: Պատիժ նշանակելու հատուկ կանոնները:
Քրեական պատասխանատվությունից և պատժից ազատելը: Համաներում, ներում,
դատվածություն: Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցները: Մարդու դեմ ուղղված
հանցագործություններ: Սեփականության, տնտեսության և տնտեսական գործունեության
դեմ ուղղված հանցագործություններ: Հասարակական անվտանգության, հասարակական
կարգի
և
բարոյականության,
բնակչության
առողջության դեմ
ուղղված
հանցագործություններ: Պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործություններ:
Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների
գիտագործնական մեկնաբանություններ, 1-ին, 2-րդ, 3-րդ հատորներ, Երևան:
2. Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով
որոշումների ժողովածու, 1-9-րդ հատորները:
3. Դատական նախադեպը` որպես իրավունքի աղբյուր (հոդվածների ժողովածու),
Երևան 2005:
4. Кросс Р. Прецедент в английском праве, 1985թ.:
5. Ображиев К.В. Судебный прецедент в уголовном праве России. Ставрополь, 2002:
6. Волков К.А., Судебный прецедент в уголовном праве: историко-правовое
исследование, Хабаровск, 2002:
1902/Բ07

Ապացուցման հիմնախնդիրները ՀՀ 2 կրեդիտ
քրեական դատավարությունում
22/8/0
առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Շաբաթական 2 ժամ
6-րդ կիսամյակ/
գարնանային
Դասընթացի նպատակը ՀՀ քրեական դատավարությունում ապացուցողական
իրավունքի, դրա առանձին ինստիտուտների, դրանց տեսական և մեթոդաբանական հիմքերի
և ապացուցման գործընթացին վերաբերող տեսական և գործնական գիտելիքների
հաղորդումն է։
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.

Գիտելիք և իմացություն
.կներկայացնի ապացուցողական իրավունքի տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը,
օրենսդրության հիմքում ընկած հայեցակարգը, դրա հիման վրա կառուցված նորմերը և դրանց կիրառման պրակտիկայի զարգացման օրինաչափությունները
. կբացատրի օրինականության պահանջները իրագործող ապացուցողական իրավունքի
համապատասխան նորմերի ճիշտ կիրառման ուղու առանձնահատկությունները

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)


գնահատել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրության հիմքում ընկած
ապացուցողական իրավունքի տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը, դրանց
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վերաբերյալ մասնագաիտական գրականության մեջ առկա մոտեցումները,
Գնահատել ապացույցի հասկացության վերաբերյալ իրավաբանական գրականության մեջ առկա մոտեցումները, ապացուցման էությունը, հասկացությունը, տարրերը և
նպատակը,
բացահայտել ապացուցման նպատակի վերաբերյալ առկա տեսական մոտեցումները,
ապացույցի հիմնական հատկանիշները, ապացույցի թույլատրելիությանը ներկայացվող պահանջները, գնահատման առանձնահատկությունները,
առաջարկներ անել ապացուցման գործընթացում դատարանի դերի, դատավարության առանձին փուլերում ապացուցման առանձնահատկությունների, ապացույցների
առանձին տեսակներին ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ:

9 (ընդհանրական կարողություններ)
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող
պահանջները,
Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը,
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների կառուցվածքը և իրավասությունները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին.
Բ4.
կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, պայմանագրեր, քննչական և
դատավարական փաստաթղթեր
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. համացանցից օգտվելով անհատական հանձնարարությունների կատարում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք,
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2. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծ,
3. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածուներ,
4. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս,
դասագիրք բուհերի համար, Երևան-2006.
5. Գ.Ս.Ղազինյան, Ա.Ռ.Հարությունյան, Ապացույցները քրեական դատավարությունում (դասախոսություն), Երևան 1998թ.

1902/Բ13
Քրեադատավարական էթիկա
2 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ
22/8/0
6-րդ
կիսամ- առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
յակ/գարնանային
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քրեադատավարական
գործունեության բարոյական հիմքերին, դատարանի և քրեական վարույթի
մասնակիցների
գործունեությանը
ներկայացվող
էթիկական
պահանջներին,
քրեադատավարական կուլտուրայի և էթիկետի կանոններին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն


Կներկայացնի

քրեական

դատավարությունում

ձևավորվող

բարոյական

հարաբերությունների բովանդակությունը


Կբացատրի քրեադատավարական ապացուցման էթիկական հիմքեր,



Կներկայացնի

քրեական

արդարադատության

իրականացման

էթիկական

պահանջները:

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)



9

քննարկումներ և բանավեճեր անցկացնել քրեական վարույթի ընթացքում
իրավական և բարոյական հարաբերությունների կանոնակարգման շուրջ,
վեր հանել քրեական արդարադատության իրականացման հիմքում ընկած
հիմնական բարոյական արժեքները,
գնահատել դատարանի և քրեական վարույթի մասնակիցների գործունեության
էթիկական նշանակությունը:

(ընդհանրական կարողություններ)


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը,
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների կառուցվածքը և իրավասությունները,
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին.
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Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. համացանցից օգտվելով անհատական հանձնարարությունների կատարում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.
Բարոյականություն և էթիկա, Էթիկայի հիմնական կատեգորիաները (բաղադրիչները)
Իրավաբանական էթիկան որպես պրոֆեսիոնալ (մասնագիտական) էթիկայի տեսակ,
Քրեադատավարական
օրենսդրության
բարոյական
հիմքերը,
Քրեական
արդարադատության իրականացման էթիկական հիմքերը, Քրեադատավարական
ապացուցման
էթիկական
հիմքերը,
Վարույթի
հանրային
մասնակիցների
դատավարական
գործունեության
էթիկական
հիմքերը,
Փաստաբանի
քրեադատավարական գործունեության էթիկական հիմքերը, Քրեադատավարական
գործունեության կուլտուրան (մշակույթը):
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

ՀՀ դատական օրենսգիրք
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք
Դատավորի վարքագծի կանոններ
Դատախազի վարքագծի կանոններ
Փաստաբանի վարքագծի կանոններ

1904/Բ10
Կրիմինալոգիա
2 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ
22/8/0
VII
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
կիսամյակ/աշնանային
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողին
ծանոթացնել
հանցավորության
և
հանցագործությունների
առանձին
տեսակների
կրիմինալոգիական
առանձնահատկություններին, պատճառներին ու պայմաններին, հանցավորության
նկատմամաբ վերահսկողությանը և հանցագործությունների առանձին տեսակների ու
եզակի հանցագործության կանխմանն ուղղված միջոցառումներին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.

Գիտելիք և իմացություն



կներկայացնի
հանցավորության`
որպես
սոցիալական
երևույթի
օրինաչափությունները,
կբացատրի հանցավորության և հանցագործությունների առանձին տեսակների
կանխման միջոցառումները:

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)


գնահատել հանցավորության վիճակը, կառուցվածքը, զարգացման միտումները,
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բացահայտել հանցավորության և հանցավոր վարքագծի պատճառներն ու
պայմանները,
վերլուծել հանցավորության կանխման միջոցառումները,
առաջարկներ անել հանցագործությունների առանձին տեսակների կանխման
միջոցառումներ մշակելու վերաբերյալ:

9 (ընդհանրական կարողություններ)
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
 վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող
քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին,
Բ6. անել առաջարկներ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական
կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Բ8. վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1.
դասախոսություններ
2.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ:
3.
անհատական և խմբային աշխատանք:
4.
ինքնուրույն աշխատանք:
5.
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
6.
իրադրությունների քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրն անցկացվում է ուսանողի բանավոր
պատասխանի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3
միավոր (միավորների քայլը 0,5):

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հանցավորություն. հասկացությունը, միտումները, դրսևորման օրինաչափությունները:
Լատենտային
հանցավորություն:
Հանցանք
կատրող
անձինք.
սոցիալական,
հոգեբանական, սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություններ: Հանցավորության,
հանցագործությունների
առանձին
տեսակների
և
եզակի
հանցագործության
պատճառներն ու պայմանները: Հանցավորության նկատմամբ վերահսկողություն:
Հանցավորության,
հանցագործությունների
առանձին
տեսակների
և
եզակի
հանցագործության
կանխում:
Բռնությամբ
կատարվող
հանցագործություններ:
Շահադիատական հանցավորություն: Կոռուպցիոն հանցավորություն: Կազմակերպված
հանցավորություն:
Ռեցիդիվային
հանցավորություն:
Անչափահասների
հանցավորություն: Անզգուշությամբ կատարվող հանցագործություններ:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика:
теория, опыт, проблемы. М., 2001.
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2.
3.
4.
5.

Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. М., 2005.
Криминология.учеб. для вузов. М., 2002.
Шестаков Д.А. Криминология. СПб., 2006.
Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:

1902/Բ16
Կրիմինալիստիկա
2 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ
դաս.–15, լաբոր.–15
VII
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
կիսամյակ/աշնանային
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հանցագործությունների քննության
գործնական հմտություններին, քրեական գործերի քննության ընթացքում կիրառվող ժամանակակից տեխնիկական միջոցներին, կիրառվող տակտիկական հնարքներին, դրանց
կիրառման մեթոդական առանձնահատկություններին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա




ներկայացնել լ հանցագործությունների քննության մեթոդոլոգիական հիմունքերը,
հանցագործությունների առանձին տեսակների քննության կազմակերպման
գործնական առանձնահատկությունները,
նկարագրել քրեական գործերի քննության ընթացքում կիրառվող գիտատեխնիկական միջոցները, տակտիկական հնարքների համակարգը, բացատրել դրանց հնարավորությունները:

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)








գնահատել
հանցագործությունների
քննության
գործնական
հնարավորությունները,
բացահայտել հանցագործությունների քննությանօրինաչափությունները
վերլուծել
քննության
կազմակերպման,
իրավապահ
մարմինների
փոխգործողությունների համակարգման առանձնահտկությունները,
վերարտադրել առանձին տիպային քննչական իրավիճակներ և սահմանել բնորոշ
լուծումներ,
կազմակերպել քննության առանձին փուլերի պլանավորման և դրանց
համադրման գործընթացը,
համադրել հանցագործությունների քննության տեսական ու գործնական
հմտությունները և մշակել գկոնկրետ գործողությունների ալգորիթմ,
նոր կիրառություններ գտնել հանցագործությունների քննության ոլորտում առկա
օրինաչափությունների համար,

9 (ընդհանրական կարողություններ)
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
քրեական գործի նյութերից,
 վերլուծել փաստեր, համադրել դրանք և կայացնել իրավիճակից բխող գործնական
որոշումներ,
ստեղծագործաբար կիրառել ու կատարելագործել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ3. իրավական գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
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իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին.
Բ4. կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, պայմանագրեր, քննչական և
դատավարական փաստաթղթեր,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5. Իրադրությունների քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են


2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրիմինալիստիկայի ներածությունը, պատմությունն ու կապն այլ իրավաբանական և ոչ
իրավաբանական գիտությունների հետ։ Կրիմինալիստիկական նույնացում, դիագնոստիկա և մոդելավորում, տեխնիկայի հիմունքները, ավանդական ճյուղերը, ոչ ավանդական
ճյուղերը, ընդհանուր դրույթները: Առանձին քննչական գործողությունների կատարման
տակտիկական հնարքները։ Առանձին տեսակի հանցագործությունների քննության մեթոդիկայի հիմունքները, առանձնահատկություններն ըստ առանձին հանցակազմերի,
դրանք քննության կազմակերպման օրինաչափությունները։

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Օհանյան Լ. Պ. Կրիմինալիստիկա: Տեխնիկա: Երևան, 2004:
2. Օհանյան Լ. Պ. Կրիմինալիստիկան ՀՀ-ում: Երևան, 2007:
3. Ենգիբարյան Վ. Գ.Դատական փորձաքննությունների արդի հիմնախնդիրները:
Երևան, 2007:

4. Ենգիբարյան Վ. Գ. Առանձին տեսակի հանցագործությունների քննության
մեթոդիկա:
Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. и др. Криминалистика. Учебник для вузов. М., 1999.
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ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ
1. 1903/Բ08

2. Արտասահմանյան երկրների առևտրային և 2 կրեդիտ
քաղաքացիական իրավունք
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. 22/8/0
6. V կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել արտասահմանյան երկրների
քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի առանձնահատկություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել տարբեր քաղաքացիական ինստիտուտներին տարբեր երկրների կողմից
առաջարկվող մոտեցումները,
2. պարզաբանել ազատ շուկայական հարաբերություններին առավել համապատասխան
իրավական համակարգի ընտրությունը,
3. լուսաբանել Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի, Անգլիայի և ԱՄՆ-ի
քաղաքացիաիրավական կարգավորման յուրահատուկ մեխանիզմները,
4. ներկայացնել տարբեր իրավական համակարգերի համեմատությունները և
կարողանալ գտնել առավել նախընտրելի տարբերակ,
5. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. առաջարկներ անել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների տարբեր իրավական
կարգավորումների համեմատություններից և հիմնավորել դրանց կիրառման
նպատակահարմարությունը,
7. լուծել պարզ իրավական խնդիրներ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
3. պատրաստել զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական տալու մոտեցումները և
սկզբունքները,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության դրույթները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին,
փաստերին և հանգամանքներին,
Բ8. վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
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5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. 12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված երկու ընթացիկ ստուգումները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ ստուգման համար ուսանողին տրվում է 4 հարց, որոնցից
յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արտասահմանյան երկրների` Ֆրանսիայի,Գերմանիայի, Շվեյցարիայի, Անգլիայի և ԱՄՆ-ի
քաղաքացիական իրավունքի աղբյուրները: Քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք
որպես
քաղաքացիական
իրավունքի
սուբյեկտներ:
Ներկայացուցչության
առանձնահատկությունները տարբեր երկրներում: Սեփականություն և այլ իրային
իրավունքները: Պարտավորական իրավունքը որպես քաղաքացիական իրավունքի
կարևորագույն ինստիտուտ: Ժառանգման առանձնահատկությունները արտասահմանյան
տարբեր երկրներում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гражданское и торговое право зарубежных стран /Под ред. М.И.Кулагина/. М.,
1996\Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое
исследование, /Под ред. В.В.Залесского/. М., 1999
2. Гражданское и торговое право зарубежных государств /Под ред. А.С.Комарова и
Е.С.Васильева/. М., 2004
3. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие / Под общей
редакцией В.В. Безбаха и В.К. Пучинского/. М.: МЦФЭР, 2004
4. Пятин С.Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран /Учебное пособие/. М.,
2008
1. 1903/Բ07

2. Արժեթղթերը քաղաքացիական իրավուն- 3. 2 կրեդիտ
քում

4. Շաբաթական 2 ժամ

5. 22/8/0

6. 6-րդ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

կիսամյակ/գարնանային
8. Դասընթացի

նպատակն

քաղաքացիաիրավական
թողարմանը,

է

ուսանողին

կարգավորմանը,

սովորեցնել
արժեթղթերի

տեղաբաշխմանը,

ՀՀ-ում

արժեթղթերի

հասկացությանը,

արժեղթերի

դրանց

շրջանառության

առանձնահատկություններին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պարզաբանել արժեթղթերի էությունը և տեսակները,
2. ներկայացնելարժեթղթերի

շուկայի

և

մասնագիտացված

գործունեություն

իրականացնող անձանց,
3. պատկերացնել արժեթղթերի էությունը և նշանակությունը,
4. ներկայացնել

արժեթղթերի

տարբեր

տեսակները,

դրանցից

յուրաքանչյուրի

վավերապայմանները և կիրառման բնագավառները,
5. բացահայտել

արժեթղթերի

շուկայում

մասնագիտացված

գործունեություն

իրականացնող սուբյեկտների իրավական կարգավիճակը,
6. լուսաբանել էմիսիոն արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման ընթացակարգը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վեր հանել օրենսդրական թերությունները և առաջարկություններ կատարել ՀՀ
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արժեթղթերի մասին օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ,
2. լուծել իրավական խնդիրներ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել իրավակիրառ պրակտիկան,
2. վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
3. կիրառել և զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական տալու մոտեցումները
և սկզբունքները,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. պրակտիկ նյութերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության և պրակտիկ նյութերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. 12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ ստուգման համար ուսանողին տրվում է 4 հարց, որոնցից
յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 2.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արժեթղթերի հիմնական հատկանիշները և նշանակությունը: Արժեթղթերի շուկայում
մասնագիտացված գործունեություն իրականացնող անձանց` բրոկերային և դիլերային
ընկերությունների,
ֆոնդային
բորսաների,
արժեթղթերի
պահառուների
և
այլ
մասնագիտացված
անձանց
առանձնահատկությունները:
Էմիտենտների
կողմից
արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման ժամանակ իրականացվող գործունեությունը:
Արժեթղթերի տեսակները և դրանց պրակտիկ կիրառության առավելությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: российская практика. М. 1997
2. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: российская практика. М. 1997
3. Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. М. 2002
4. Маренков Н.Л. Ценные бумаги М. Московский экономико-финансовый институт. Феникс.
2005
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5. Мишарев А.А. Рынок ценных бумаг. СПб.: Питер, 2007

1. 1907/Բ12

2. Սնանկության վարույթը ՀՀ-

3. 2 կրեդիտ

ում

4. Շաբաթական 2 ժամ

5. դաս.- 22, գործ -8

6. VI կիսամյակ/գարնանային

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սնանկության ինստիտուտի
իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներին Հայաստանի Հանրապետությունում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել սնանկության վարույթի ծագման, զարգացման և ավարտի օրինաչափությունները,
2. նկարագրել ՀՀ-ում սնանկության՝ որպես ընթացակարգի, հիմնական փուլերի իրավական
բնույթը և օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկությունները,
3. նկարագրել սնանկության վարույթը և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
4. մատնանշել սնանկության սուբյեկտների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները,
5. ներկայացնել ոլորտին վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. կազմել սնանկության վարույթը միջնորդավորող դիմումներ, պահանջներ և այլ փաստաթղթեր,
7. մեկնաբանել սնանկության վարույթը և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները,
8. լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,
9. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների սնանկության վարույթների առանձնահատկությունները.
10. գնահատել սնանկության ինստիտուտը կարգավորող օրենսդրությունը և դատական
պրակտիկան,
11. քննադատաբար վերլուծել ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան,
վեր հանել առկա խնդիրները և ներկայացնել սնանկության ինստիտուտի կատարելագործման առաջարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան)
13. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական աշխատություններ,
հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր),
14. ներկայացնելլ զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
15. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի
ընթացքում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել առևտրային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց
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ստեղծման, վերակազմակերպման և դադարման (ներառյալ սնանկության), կորպորատիվ կառավարման, գործարարական գործունեության ֆինանսավորման, վարկավորման և պետական կառավարման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները,
Բ2. լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,
Բ5. քննադատաբար վերլուծել ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան՝
առաջարկելով ոլորտում առկա խնդիրների լուծման ուղիներ,
Բ6. համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների կորպորատիվ, հարկային, ֆինանսաբանկային, ապահովագրական, աուդիտորական համակարգերը և դրանց առանձին
ինստիտուտները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
7. սնանկության վարույթում կիրառվող փաստաթղթերի կազմում
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Քննաթերթիկը պարունակում է 2 խնդիր
(առաջադրանք), որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սնանկության ինստիտուտի հասկացությունը և ձևավորման պատմությունը:
Սնանկության վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության համակարգը: Սնանկության
իրավահարաբերությունները:
Սնանկության
վարույթի
հարուցումը
և
պարտապանին սնանկ ճանաչելու կարգը: Սնանկության ընթացակարգերի
իրավական բնութագիրը: Պարտապանի
և պարտատիրոջ իրավունքների
երաշխիքները սնանկության վարույթում: Ֆիզիկական անձանց սնանկության
գործերի քննության առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական իրավունք, Ուսումնական ձեռնարկ,Եր., 2009:
2. Карелина С.А., Правовое регулирование несосотоятельности (банкротства): учеб.-практ.
пособие. М.: 2007.
3. Попондопуло В.Ф., Банкротство. Правовое регулирование научно-практическое пособие.
М.:2012.

4. Ткачев В.Н., Конкурсное право. Правовое регулирование несосотоятельности
(банкротства) в России: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 2007.
5. Телюкина М.В., Основы конкурсного права, М.: 2004.
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1. 1907/Բ06
2. Մաքսային իրավունք
3. 2 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. 22/8/0
6. VII
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
կիսամյակ/աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ մաքսային օրենսդրության
հիմունքներին և մաքսային իրավունքի հիմնական ինստիտուտներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել մաքսային գործի կառուցվածքը և մաքսային օրենսդրության
հիմնադրույթները,
2. պարզաբանել մաքսային օրենսդրության կիրառման առանձնահատկությունները
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում իրականացվող
փոխադարձ և արտաքին առևտրում,
3. նկարագրել մաքսային ընթացակարգերի էությունը և մաքսային կոնկրետ
իրավահարաբերության նկատմամբ կիրառելի օրինադրույթները,
4. լուսաբանել ՀՀ մաքսային մարմինների համակարգը, տեղաբաշխումը, նրանց
գործունեության ձևերը,
5. պարզաբանել մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների
տեղափոխման հիմնական սկզբունքները, առանձնահատկությունները, մաքսային
ռեժիմները,
6. թվարկել մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն իրականացնող
անձանց և մատնանշել դրանց վերաբերելի առանձնահատկությունները,
7. ներկայացնել մաքսային ձևակերպման, մաքսային հսկողության և
մաքսասակագնային կարգավորման հիմունքները,
8. պարզաբանել մաքսային իրավախախտումների կազմերը և դրանց համար
սահմանված պատասխանատվության միջոցները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. կազմել մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների
տեղափոխման, մաքսային ձևակերպման և մաքսային հսկողության
գործընթացները միջնորդավորող փաստաթղթեր,
10. վերլուծել կոնկրետ մաքսային գործեր,
11. լուծել մաքսային իրավունքին վերաբերելի խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի
մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար
սկզբունքները,
Ա3. ներկայացնել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանք
Բ1 մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
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Բ7. լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերն ու
օրենսդրությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված երկու ընթացիկ ստուգումներից մեկը բանավոր է, մյուսը՝ գրավոր,
յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ ստուգման համար
ուսանողին տրվում է 2 հարց/առաջադրանք, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր դրույթներ: Մաքսային իրավահարաբերություններ: Մաքսային գործի
բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձինք: Մաքսասակագնային կարգավորում:
Մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների
տեղափոխման իրավական կարգավորումը: Մաքսային ընթացակարգեր: Մաքսային
ձևակերպում և մաքսային հսկողություն: Առանձին ապրանքների նկատմամբ մաքսային
ձևակերպումների իրականացման առանձնահատկությունները: Պատասխանատվությունը մաքսային իրավունքում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шамахова В.А., Кожанкова Ю.А. Таможенное регулирование в Таможенном союзе в
рамках ЕврАзЭС. Учебник / М.: СофтИздат, 2012, 951
2. Бекяшев К.А. Моисеев Е.Г. Таможенное право. Учебник, 2-е изд. М.: Проспект, 2008:
3. Ա.Խաչիկյան, Մաքսային հսկողության իրավական բնույթը // Պետություն և
իրավունք, Եր., 2015, № 1 (67):
4. Խաչիկյան
Տ.Ա.,
Անձնական
զննումը՝
որպես
մաքսային
հսկողության
առանձնահատուկ ձև // Պետություն և իրավունք, Եր., 2015, № 3-4 (69-70):
5. Խաչիկյան Տ.Ա., Արտագնա մաքսային ստուգման իրականացման իրավաչափության
վավերապայմանները Մաքսային Միության մաքսային օրենսգրքի համատեքստում //
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների գիտական
նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., 2016:

1. 1903/Բ09.

2. Միջազգային մասնավոր իրավունք

4. Շաբաթական 2 ժամ

5. 22/8/0

3. 2 կրեդիտ

6. 7-րդ
կիսամ- 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
յակ/աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օտարերկրյա տարրով ծանրաբեռնված քաղաքացիական, ընտանեկան և աշխատանքային իրավահարաբերությունների կոլիզիոն և մատերիալ իրավական կարգավորման խնդիրներին, ինչպես նաև դրանց
հետ

սերտորեն

առնչվող`

միջազգային

քաղաքացիական

դատավարության

և

միջազգային արբիտրաժային կարգով վեճերի լուծման հարցերին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ներկայացնել միջազգային մասնավոր
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իրավունքի

կարգավորման

առարկան,

միջազգային մասնավոր հարաբերությունների կոլիզիոն և նյութական իրավական
կարգավորման մեթոդների առանձնահատկությունները,


լուսաբանել

միջազգային

մասնավոր

հարաբերությունների

կարգավորման

աղբյուները, ընկալել դրանց կիրառման նախապատվելիությունը,


պարզաբանել կոլիզիոն նորմերի կարգավորիչ գործառույթը և կառուցվածքը,
կոլիզիոն նորմերի կիրառման պրոցեսում ծագող իրավական խնդիրներն ու դրանց
լուծման ուղիները,



պատկերացնել

միջազգային

մասնավոր

հարաբերությունների

սուբյեկտների

իրավական կարգավիճակի ընդհանրություններն ու տարբերությունները,


ճանաչել օտարերկրյա տարրով ծանրաբեռնված մասնավոր հարաբերությունների
միջազգային կոլիզիոն-իրավական կարգավորման աղբյուները և ծանոթանալ դրանց
բովանդակությանը,



ներկայացնել

օտարերկրյա

տարրով

ծանրաբեռնված

մասնավոր

հարաբերությունների միջազգային նյութա-իրավական կարգավորման աղբյուները և
ծանոթանալ դրանց բովանդակությանը,


տիրապետել

միջազգային

քաղաքացիական

դատավարության

և

միջազգային

արբիտրաժային կարգով վեճերի լուծման ընթացակարգերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


լուծել իրավական խնդիրներ,



կազմել միջազգային մասնավոր հարաբերությունների ոլորտում համապատասխան
փաստաթղթեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,



վերլուծել փաստեր և դատական պրակտիկայի նյութեր:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական տալու մոտեցումները
և սկզբունքները,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները
1. դասախոսություններ,
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2. սեմինարներ,
3. դատական պրակտիկայի նյութերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության

և

դատական

պրակտիկայի

նյութերի

ինքնուրույն

ուսումնասիրություն:


12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները բանավոր են, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Ընթացիկ ստուգման համար ուսանողին տրվում են
հինգ հարցեր, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը գնահատվում է 2 միավոր: Միավորների
քայլը 1է:


Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Միջազգային մասնավոր իրավունքի հասկացությունը, կարգավորման առարկան, մեթոդները, համակարգը, աղբյուրները: Կոլիզիոն նորմեր և նրանց կիրառումը: Միջազգային մասնավոր իրավունքի սուբյեկտները: Միջազգային մասնավոր պայմանագրերի իրավական
կարգավորումը: Միջազգային մասնավոր փոխադրումների միջազգային-իրավական կարգավորումը: Միջազգային հաշվարկային հարաբերություններ: Արտապայմանագրային
պարտավորությունները միջազգային մասնավոր իրավունքում: Մտավոր սեփականության
միջազգային-իրավական պաշտպանությունը: Ժառանգման, ընտանեկան իրավունքի հարցերը միջազգային մասնավոր իրավունքում: Միջազգային աշխատանքային հարաբերություններ: Միջազգային քաղաքացիական դատավարություն: Միջազգային առևտրային արբիտրաժ։
 Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Հայկյանց Ա.Մ. Միջազգային մասնավոր իրավունք. Դասագիրք.ԵՊՀ հրատ. Ե. 2013թ.
Богуславский М.М. Международное частное право:Учебник. Юристь. М. 2005.
Раапе Л. Международное частное право. М.1960.
Иссад М.М. Международное частное право. М. 1989.
И.С. Международное частное право. М. 1959.
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ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ
1.1906/Բ10

2.Միջազգային
իրավական 3. 2 կրեդիտ
կարգավորման հիմնախնդիրներ
5. 22/8/0
7.Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

4.Շաբաթական 2 ժամ
6.5րդ կիսամյակ/աշնանային
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սկզբնական, ելակետային գիտելիքներ տալ միջազգային իրավունքի տեսության հիմքերի, հիմնարար հասկացությաւնների և
սկզբունքների, ինչպես նաև միջազգային
իրավունքի
հիմնական
ինստիտուտների
վերաբերյալ։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա
• ներկայացնել միջազգային իրավունքի էությունը և բնութագրական հատկանիշները,
• բացատրել միջազգային իրավական հիմնական հասկացությունները, միջազգային

իրավունքի պատմական զարգացման օրինաչափությունները, միջազգային
իրավունքի աղբյուրների, սուբյեկտների, սկզբունքների
առանձնահատկությունները և կազմը/բովանդակությունը:

Ունակ կլինի.
• (բուն մասնագիտական կարողություններ)
• բացահայտել միջազգային իրավունքի համակարգային բնույթը, նրա կարուցվացքը,

միջազգային
իրավական
նորմերի
ձևավորման,
միջազգային
իրավասուբյեկտության և միջազգային իրավական պատասխանատվության
մեխանիզմները,
• գնահատել միջազգային իրավունքի սկզբունքների դերն ու նշանակությունը
միջազգային իրավունքի համակարգում,
• վերլուծել միջազգային իրավունքի հիմնարար հասկացությունները ներպետական
իրավունքի հետ կապի/համադրության ենթատեքստում
• (ընդհանրական կարողություններ)
• օգտվել միջազգային իրավունքի աղբյուրներից
• մեկնաբանել փաստեր օգտվելով միջազգային

իրավական

հասկացողական

ապարատից,
• գործնականում կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2. գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ7.լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերն ու
օրենսդրությունները,
Բ8. վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
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2.
3.
4.
5.

անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
իրադրությունների քննարկում

12.12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
1.երկու ընթացիկ քննությունները՝
գրավոր քննություն ` առավելագույնը 10 միավոր արժեքով: Միավորների քայլը`
0.5:
բանավոր քննություն` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար առավելագույնը 2,5 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0,5:

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջազգային
իրավունքի
հասկացությունը, հատկանիշները և
էությունը: Միջազգային
իրավունքի համակարգը։ Միջազգային իրավունքի նորմերը և նրանց ձևավորումը:
Միջազգային իրավունքի աղբյուրները: Միջազգային իրավունքի պատմական զարգացումը:
Միջազգային իրավասուբյեկտությունը և սուբյեկտները: Միջազգային իրավունքի հիմնական
սկզբունքները
և
նրանց
բովանդակությունը:
Միջազգային
իրավական
պատասխանատվությունը:

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Վ.Քոչարյան. Միջազգային իրավունք.. Ուսումնական ձերնարկ, Երևան, 2002թ.,
2.Международное право: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков.
- М.: Статут, 2017.
3. TextԲook on International Law, 7th Edition Բy Martin Dixon. Oxford, 2013
1.1906/Բ03

2.Միջազգային
կազմակերպությունների 3.2 կրեդիտ
իրավունք
4.Շաբաթական 2 ժամ
5.22/8/0
6.6-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջազգային կազմակերպությունների իրավունքին, բացահայտել կազմակերպությունների միջազգային իրավասուբյեկտության առանձնահատկությունները, դերը միջազգային նորմաստեղծման գործընթացում, միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվության հիմնահարցերը,
ինչպես նաև ուսումնասիրել առանձին միջազգային կազմակերպությունների
կառուցվածքային և գործառութային առանձնահատկությունները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.
Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա
 գիտակցել
համընդհանուր
և
տարածաշրջանային
միջազգային
կազմակերպությունների դերն ու նշանակությունը ժամանակակից միջազգային
հարաբերությունների ընդլայնման և զարգացման գործում
 ներկայացնել միջազգային կազմակերպությունների ձևավորման պատմությունը
 մատնանշել ՀՀ անդամակցությամբ միջազգային կազմակերպությունները և
հիմնավորել դրանց անդամակցելու կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը
Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)



վերլուծել միջազգային կազմակերպությունների հատկանիշները,
քննարկել միջազգային կազմակերպությունների իրավասուբյեկտության ծավալի և
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լիազորությունների շրջանակի հետ կապված հարցերը,
 տարբերակել
միջազգային
միջկառավարական
և
ոչ
կառավարական
կազմակերպությունների իրավական կարգավիճակը,
 գնահատել միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում ընդունված
փաստաթղթերի իրավական արժեքը,
 կատարել ոլորտին վերաբերող ինքնուրույն հետազոտություններ:
9 (ընդհանրական կարողություններ)
 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հետազոտություններ)
 վերլուծել փաստեր, վարել գիտական բանավեճեր
 գործնականում կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքներ,
Բ1.մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական,
քրեական, քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական,
քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի
շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ8.վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը,
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
11.

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1. Պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով (ֆիլմեր, մուլտիմեդիա)
դասախոսություններ,
2. անհատական և խմբային գարծնական աշխատանք դասախոսի ղեկավարությամբ,
3. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում,
4. բանավեճեր և քննարկումներ,
5. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն:

12. 12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
1-ին ստուգում. Գրավոր առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջազգային կազմակերպությունների իրավունքի հասկացությունը, աղբյուրները,
սկզբունքները: Միջազգային կազմակերպությունների ձևավորման պատմությունը,
դասակարգումը, հիմնական հատկանիշները: Միջազգային կազմակերպությունների
իրավասուբյեկտության
առանձնահատկությունները:
Միջազգային
կազմակերպությունների իրավասությունը և պայմանագրային իրավունակությունը:
Միջազգային
կազմակերպությունների
պատասխանատվությունը:
Միջազգային
կազմակերպությունների դերը միջազգային վեճերի կարգավորման գործում: ՄԱԿ-ը՝
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որպես
համընդհանուր
միջզազգային
կազմակերպություն,
վերջինիս
դերակատարությունը
միջազգային
իրավաստեղծ
գործունեության
ընթացքում:
Տարածաշրջանային միջազգային կազմակերպություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսության նյութեր (էլեկտրոնային տարբերակով ուսանողներին ուղարկվող և
դասախոսության ընթացքում քննարկվող նյութեր` կազմված գիտական հոդվածներից,
թարգմանված

տեսական

նյութերից,

Միջազգային

իրավունքի

հանձնաժողովի

կոդիֆիկացիոն աշխատանքներից և մեկնաբանություններից)
2. Քոչարյան

Վ.

Միջազգային

իրավունք:

Ուսումնական

ձեռնարկ,

Երևանի

համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2002թ., 504 էջ
3. Право международных организаций учебник для бакалавриата и магистратуры (Под
редакцией А. Х. Абашидзе), Юрайт, Москва, 2014г., 687 с.
4. Amerasinghe C.F. Principles of Institutional Law of International Organizations (CamԲridge,
2nd ed., 2005)
5. International Organizations Law Review, E-Journal, (Editors-in-Chief: Niels Բ. Բlokker and
Ramses A. Wessel), Բrill | Nĳhoff, 2004

1.1906/Բ06

2. Մարդու իրավունքների եվրոպական
3. 2 կրեդիտ
դատական պրակտիկա
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. 22/8/0
6.
6-րդ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
կիսամյակ/գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Եվրոպական տարածաշրջանում
գործող մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային իրավական
համակարգերին, դրանց շրջանակներում գործով մարդու իրավունքների
պաշտպանության իրավական կարգավորումներին ու ավանդույթներին, դրանց
կիրառումն ապահովող ինստիտուցիոնալ համակարգերին, Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի կողմից գործերի քննության ընթացակարգային կանոններին,
Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի կողմից կայացված որոշումների իրավական բովանդակությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրել այն պատմաքաղաքական գործոնները, որոնք ընկած են եղել
Եվրոպայի

խորհրդի

շրջանակներում

մարդու

իրավունքների

պաշտպանության իրավական կառուցակարգի ստեղծման հիմքում,
2. Վեր

հանել

Եվրոպայի

խորհրդի

շրջանակներում

գործող

մարդու

իրավունքների պաշտպանության համակարգի առանձնահատկությունները,
3. Համեմատականներ անցկացնել Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում և
Եվրոպական միության շրջանակներում գործող մարդու իրավունքների
պաշտպանության համակարգերի միջև,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատական տալ Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում գործող մարդու
իրավունքների

պաշտպանության
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իրավակարգավորումների

իրավաչափությանը,
2. Պատրաստել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացվող
գանգատներ,
3. Կատարել ոլորտին վերաբերող միջառարկայական հետազոտություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն),
2. վարել գիտական բանավեճեր, վերլուծել իրավական փաստեր, մասնակցել ոլորտի
իրավական խնդիրները շոշափող դատախաղերի:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը,
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների
կառուցվածքը և իրավասությունները,
Բ7.լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերն ու
օրենսդրությունները,
Բ8. վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը:
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային)
Գ4. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ բանավեճերի
ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում,
3. գիտական բանավեճեր, քննարկումներ,
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, խնդիրների լուծում,
5. Դերային խաղեր,
6. Խմբային աշխատանքներ:
12. 12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
 երկու ընթացիկ քննություններ՝
գրավոր քննություն ` առավելագույնը 10 միավոր արժեքով: Միավորների քայլը` 0.5:
բանավոր քննություն` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար առավելագույնը 2,5 միավոր: Միավորների քայլը՝ 0,5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Եվրոպայի խորհրդի ստեղծման պատմությունը, Եվրոպայի խորհրդի ինստիտուցիոնալ
համակարգը, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի գործունեության
իրավական հիմքերը, գործերի քննության ընթացակարգը մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանում, 1950թ.-ի Մարդու իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների
պաշտպանության
մասին
եվորապական
կոնվենցիայով
երաշխավորված առանձին իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության
իրավական բովանդակությունը, Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ
քննված գանգատները Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, 4th edition, Oxford
University Press, 2017,
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2.

Stijn Smet and Eva Բrems, When Human Rights Clash at the European Court of Human

Rights: Conflict or Harmony?, Oxford University Press, 2017,
3.

Spyridon Flogaitis, Tom Zwart, Julie Fraser, The European Court of Human Rights and its

Discontents: Turning Criticism Into Strength, Edward Elgar PuԲlishing, 2013
4.

Jonas Christoffersen and Mikael Rask Madsen, The European Court of Human Rights

Բetween Law and Politics, Oxford University Press, 2011,
5.

А. Косцов, Европейский суд по правам человека, 2005,

1. 1906/Բ04.
2. Միջազգային պայմանագրերի իրավունք
3. 2 կրեդիտ
4. Շաբաթական 1 ժամ
5. 22/8/0
6. 7-րդ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
կիսամյակ/աշնանային
8. 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:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝.

Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա
•

միջազգային պայմանագրերի իրավունքի էության և բովանդակության վերաբերյալ

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)
• տալ
միջազգային
պայմանագրի
հասկացությունը,
ընկալել
միջազգային
պայմանագրերի իրավունքի առանձնահատկությունները և տեղը միջազգային
իրավունքի համակարգում,
• տարբերակել միջազգային պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու իրավաբանական
հիմքերը,
• տիրապետել միջազգային պայմանագրերի կնքման կարգին, դրանց գործողության
դադարման առանձնահատկություններին, միջազգային պայմանագրերի կատարման ապահովման միջոցներին և եղանակներին:
9

(ընդհանրական կարողություններ)

• օգտվել միջազգային իրավունքին վերաբերող տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ,
• վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
• ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. քննարկել ՀՀ օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները:
Բ2. գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ4.կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, պայմանագրեր, քննչական և
դատավարական փաստաթղթեր
Բ8.վերլուծել իրավական վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը:
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ

165

էլեկտրոնային)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները..
1.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.
անհատական և խմբային աշխատանք,
3.
ինքնուրույն աշխատանք,
4.
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում:
5.
իրադրությունների քննարկում

12. 12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ.Վ.Քոչարյան Միջազգային իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ-Եր. Երևանի
պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2002, 504 էջ
2. Հովհաննիսյան Վ.Հ. Միջազգային պայմանագրերի

կնքման և

կատարման

տեսական և գործնական մի քանի հարցեր: «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն,
2001

3. Венская конвенция “О праве международных договоров”, Комментарий, М., Юрид.
Лит., 1997, 336 стр.

4. Лукашук И.И. Современное право международных договоров, М., Волтерс Клувер,
2006, 496 стр.
5. Բrownlie I., Principles of puԲlic international law, Oxford University Press, 2008, 784p.

1. 1903/Բ09.

2. Միջազգային մասնավոր իրավունք

4. Շաբաթական 2 ժամ

5. 22/8/0

3. 2 կրեդիտ

6. 7-րդ
կիսամ- 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
յակ/աշնանային
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օտարերկրյա տարրով ծանրաբեռնված քաղաքացիական, ընտանեկան և աշխատանքային իրավահարաբերությունների կոլիզիոն և մատերիալ իրավական կարգավորման խնդիրներին, ինչպես նաև դրանց
հետ

սերտորեն

առնչվող`

միջազգային

քաղաքացիական

միջազգային արբիտրաժային կարգով վեճերի լուծման հարցերին։

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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դատավարության

և

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ներկայացնել միջազգային մասնավոր

իրավունքի

կարգավորման

առարկան,

միջազգային մասնավոր հարաբերությունների կոլիզիոն և նյութական իրավական
կարգավորման մեթոդների առանձնահատկությունները,


լուսաբանել

միջազգային

մասնավոր

հարաբերությունների

կարգավորման

աղբյուները, ընկալել դրանց կիրառման նախապատվելիությունը,


պարզաբանել կոլիզիոն նորմերի կարգավորիչ գործառույթը և կառուցվածքը,
կոլիզիոն նորմերի կիրառման պրոցեսում ծագող իրավական խնդիրներն ու դրանց
լուծման ուղիները,



պատկերացնել

միջազգային

մասնավոր

հարաբերությունների

սուբյեկտների

իրավական կարգավիճակի ընդհանրություններն ու տարբերությունները,


ճանաչել օտարերկրյա տարրով ծանրաբեռնված մասնավոր հարաբերությունների
միջազգային կոլիզիոն-իրավական կարգավորման աղբյուները և ծանոթանալ դրանց
բովանդակությանը,



ներկայացնել

օտարերկրյա

տարրով

ծանրաբեռնված

մասնավոր

հարաբերությունների միջազգային նյութա-իրավական կարգավորման աղբյուները և
ծանոթանալ դրանց բովանդակությանը,


տիրապետել

միջազգային

քաղաքացիական

դատավարության

և

միջազգային

արբիտրաժային կարգով վեճերի լուծման ընթացակարգերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


լուծել իրավական խնդիրներ,



կազմել միջազգային մասնավոր հարաբերությունների ոլորտում համապատասխան
փաստաթղթեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,



վերլուծել փաստեր և դատական պրակտիկայի նյութեր:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
տեսական հիմունքները, արարքներին իրավական գնահատական տալու մոտեցումները
և սկզբունքները,
Ա2. նկարագրել սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
Բ1. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրական, վարչական, մունիցիպալ, ֆինանսական, քրեական,
քրեակատարողական քրեական դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական
դատավարության, աշխատանքային, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի
օրենսդրության դրույթները,
Բ2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և հանգամանքներին:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. դատական պրակտիկայի նյութերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության

և

դատական

պրակտիկայի

նյութերի

ինքնուրույն

ուսումնասիրություն:


12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումները բանավոր են, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Ընթացիկ ստուգման համար ուսանողին տրվում են
հինգ հարցեր, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը գնահատվում է 2 միավոր: Միավորների
քայլը 1է:


Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Միջազգային մասնավոր իրավունքի հասկացությունը, կարգավորման առարկան, մեթոդները, համակարգը, աղբյուրները: Կոլիզիոն նորմեր և նրանց կիրառումը: Միջազգային մասնավոր իրավունքի սուբյեկտները: Միջազգային մասնավոր պայմանագրերի իրավական
կարգավորումը: Միջազգային մասնավոր փոխադրումների միջազգային-իրավական կարգավորումը: Միջազգային հաշվարկային հարաբերություններ: Արտապայմանագրային
պարտավորությունները միջազգային մասնավոր իրավունքում: Մտավոր սեփականության
միջազգային-իրավական պաշտպանությունը: Ժառանգման, ընտանեկան իրավունքի հարցերը միջազգային մասնավոր իրավունքում: Միջազգային աշխատանքային հարաբերություններ: Միջազգային քաղաքացիական դատավարություն: Միջազգային առևտրային արբիտրաժ։
 Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Հայկյանց Ա.Մ. Միջազգային մասնավոր իրավունք. Դասագիրք.ԵՊՀ հրատ. Ե. 2013թ.
Богуславский М.М. Международное частное право:Учебник. Юристь. М. 2005.
Раапе Л. Международное частное право. М.1960.
Иссад М.М. Международное частное право. М. 1989.
И.С. Международное частное право. М. 1959.
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Իրավագիտության ֆակուլտետը մագիստրոսի
կազմակերպում է ուսուցում հետևյալ ծրագրերով.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

կրթական մակարդակում

«Իրավունքի տեսություն և սահմանադրական իրավունք»
«Քրեական իրավունք և դատավարություն»
«Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն»
«Միջազգային և եվրոպական իրավունք»
«Գործարարական իրավունք»
«Կրիմինալոգիա»

1. «ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը
2. Բուհը

Իրավունքի տեսություն, սահմանադրական
իրավունք
042101.02.7
Երևանի պետական համալսարան

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

-

4. Շնորհվող որակավորումը

Իրավագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի
կողմից 2017 թ.-ի մարտի 2-ին որոշում 5/3-ով հաստատված Երևանի պետական
համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2017/2018 ուսումնական տարվա
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։ ԵՊՀ իրավագիտության բակալավրի
աստիճան ստացած դիմորդների ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել պետական, կառավարչական, իրավական
մասնագիտական գործունեության ոլորտների մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն.
• վերլուծել և դիտարկել պետաիրավական երևույթները սոցոլոգիական, փիլիսոփայական
արժեքաբանական և մարդաբանական մոտեցումների տեսանկյուններից, կատարել դրանց
գիտական և սոցոլոգիական հետազոտություն,

• իրավագիտության

ոլորտում

ունենալով

տեսական

պատրաստվածություն`

գործնականում հմտորեն կիրառել իրավագիտության մասնագիտական գիտելիքները,
իրականացնել ինքնուրույն իրավական ուսումնասիրություններ և հետազոտական
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աշխատանքներ,
• մեկնաբանել և քննադատաբար վերլուծել սահմանադրական, ինչպես նաև իրավունքի
այլ ճյուղերի նորմերը, համեմատել դրանք այլ երկրների սահմանադրաիրավական
օրենսդրությունների, իրավական համակարգերի հետ,
• կողմնորոշվել

պետական

և

տեղական

ինքնակառավարման

մարմինների

կառուցվածքում, իրավասության մեջ, մշակել առաջարկներ պետական մարմնի,
կազմակերպության իրավական գործունեության կատարելագործման ուղղությամբ,
• իրականացնել

իրավական

խորհրդատվություն,

իրավական

օգնության

և

ներկայացուցչության գործառույթներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. վերարտադրել իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական հիմունքները, պե‐
տաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական, մարդաբանական մոտեցումները,
Ա2. ներկայացնել օրինաստեղծ, իրավակիրառական տեխնիկայի հիմունքները, կանոնները,
բացատրել սահմանադրական, վարչական, ընտրական օրենսդրության ոլորտներում դրանց
կիրառման առանձնահատկությունները
Ա3. մատնանշել իրավական հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,

իրավական

ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող իրավաստեղծ պահանջները,
Ա4.

լուսաբանել

իրավական

ընդհանուր

(սահմանադրական)

քաղաքականության

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա5.

բացատրել

ՀՀ

սահմանադրական

կարգավորման

համակարգը

և

հասարակական

հարաբերությունների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները,
Ա6. հիմնավորել սահմանադրական, վարչական, ընտրական օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ
համակարգի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,
Ա7. վերարտադրել իրավունքի իրականացման գործընթացում անհրաժեշտ հակակոռուպցիոն
իրավական միջոցները, ինչպես նաև իրավական էթիկայի նորմերը:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1.
բացահայտել
պետաիրավական
երևույթները
իրավափիլիսոփայական,
մարդաբանական դիրքերից, գնահատել դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական
համակարգում, կատարել դրանց գիտական և սոցոլոգիական հետազոտություն,
Բ2. կատարել իրավաստեղծ աշխատանք, նորմատիվ ակտերի հաշվառում, գրանցում,
պահպանում, փորձաքննություն, տալ իրավական եզրակացություններ, գնահատել օրենքի որակը.
Բ3. կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական, ընտրական և
այլն) օրենսդրության դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի
փաստական հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման տեսակից,
իրականացնել արարքի ճիշտ որակում, անհատական իրավակiրառական ակտի ակտի
նախագծի մշակում,
Բ4. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և
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դատական
մարմինների
գործունեության
արդյունավետության
բարձրացման
նախաձեռնություններ,
Բ5.
գործնականում
իրականացնել
հետազոտություն`
օգտագործելով
արդի
իրավագիտության
գործիքային
միջոցները,
ճիշտ
ընտրել
իրավական
հետազոտությունների
և
նորմատիվ
նյութի
գնահատման
գիտական
մեթադաբանությունը,
Բ6. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետաիրավական, այդ թվում`
սահմանադրաիրավական համակարգերն ու օրենսդրությունները,
Բ7. նախագծել ՀՀ սահմանադրական և վարչական կարգավորման կատարելագործման
ու զարգացման ռազմավարություն:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվելու

տեղեկատվության

էլեկտրոնային), դրսևորել

տարատեսակ

աղբյուրներից

(էլեկտրոնային

և

ոչ

քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝

տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,
Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում
գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը

Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
• Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար
նախատեսված են՝ 2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն, միայն եզրափակիչ
ստուգարք կամ միայն եզրափակիչ քննություն:

•
•

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունը կարող է անցկացվել գրավոր կամ բանավոր
ձևով:
Ընթացիկ քննության արդյունքը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, որոնցից յուրաքնչյուրի առավելագույն
արժեքը 2 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
Միայն եզրափակիչ ստուգարքով կամ միայն եզրափակիչ քննությունով ավարտվող
մոդուլները գնահատվում են դասընթացի մասնագրով նախատեսված կարգով:
Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանության ձևով:

14. Ապագա կարիերայի հնարավորությունները

Շրջանավարտներն ավարտելով մագիստրոսական ծրագիրը հնարավորություն ունեն
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աշխատանքի անցնել հետևյալ կառույցներում` օրենսդիր, գործադիր, դատական
իշխանության, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, արդարադատության
նախարարությունում, փաստաբանական ծառայությունում, Մարդու իրավունքների
պաշտպանի գրասենյակում, հասարակական կազմակերպություններում, միջազգային
կառույցներում ու կազմակերպություններում, գիտահետազոտական կենտրոններում`
զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները. բնագավառի զարգացման ռազմավարության
խորհրդատու,
իրավագետ-վերլուծաբան,
դատավորի
օգնական,
դատավորի
խորհրդական, դատական դեպարտամենտի կրտսեր, առաջատար, գլխավոր մասնագետ,
դատավոր, իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության աշխատակից,
նախարարի խորհրդական, գիտաշխատող, աշխատող թիմի ղեկավար:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր (եթե կան)
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• համակարգիչներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային սրահ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
• Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի որակավորումների շրջանակը, ՀՀ
բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակը, իրավագիտություն
մասնագիտության ոլորտային շրջանակը:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի համառոտ
նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ ձեռք
կբերի միջին բնութագրով ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի ընձեռած
ուսումնառության հնարավորություններից։
Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ դասընթացների
տեղեկագրքում:
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<<Իրավունքի տեսություն, սահմանադրական իրավունք>> ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Այս բաժինը կապ է հաստատում ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների և այն կրթական մոդուլների միջև, որտեղ դրանք ձևավորվում և
գնահատվում են և սահմանում է այն ուստարին, որի ավարտին ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները պետք է ձեռք բերվեն բոլոր
ուսանողների կողմից:

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
վերարտադրել
իրավագիտության
մեթոդաբանական, Բ1 բացահայտել
Ա1
պետաիրավական
երևույթները
փիլիսոփայական
հիմունքները,
պետաիրավական
իրավափիլիսոփայական, մարդաբանական դիրքերից, գնահատել
երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական, մարդաբանական
դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում,
մոտեցումները,
կատարել դրանց գիտական և սոցոլոգիական հետազոտություն,
ներկայացնել օրինաստեղծ, իրավակիրառական տեխնիկայի Բ2 կատարել իրավաստեղծ աշխատանք,
Ա2
նորմատիվ ակտերի
հիմունքները, կանոնները, բացատրել սահմանադրական,
հաշվառում, գրանցում, պահպանում, փորձաքննություն, տալ
վարչական, ընտրական օրենսդրության ոլորտներում դրանց
իրավական եզրակացություններ, գնահատել օրենքի որակը.
Ա3

կիրառման առանձնահատկությունները
մատնանշել իրավական հետազոտությունների իրականաց‐ Բ3
ման մեթոդները,
իրավական ակտերի նախագծերի
կազմմանը ներկայացվող իրավաստեղծ պահանջները,

Ա4

լուսաբանել իրավական ընդհանուր (սահմանադրական) Բ4
քաղաքականության իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ
երկրների մոտեցումները,

Ա5

բացատրել ՀՀ սահմանադրական կարգավորման համակար‐ Բ5
գը
և
հասարակական
հարաբերությունների
սահմանադրականացման հիմնախնդիրները,

Ա6

հիմնավորել սահմանադրական, վարչական, ընտրական Բ6
օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարե‐
լագործման հիմնական ուղղությունները,

Ա7

վերարտադրել իրավունքի իրականացման գործընթա- Բ7

կատարել
մասնագիտական
ոլորտի
(սահմանադրական,
վարչական, ընտրական և այլն) օրենսդրության դրույթների
մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի փաստական
հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման
տեսակից, իրականացնել արարքի ճիշտ որակում, անհատական
իրավակրառական ակյտի ակտի նախագծի մշակում,
առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր,
գործադիր
և
դատական
մարմինների
գործունեության
արդյունավետության բարձրացման նախաձեռնություններ,
գործնականում իրականացնել հետազոտություն` օգտագործելով
արդի իրավագիտության գործիքային միջոցները, ճիշտ ընտրել
իրավական
հետազոտությունների
և
նորմատիվ
նյութի
գնահատման գիտական մեթադաբանությունը,
համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետաիրավական,
այդ
թվում`
սահմանադրաիրավական
համակարգերն
ու
օրենսդրությունները,
նախագծել ՀՀ սահմանադրական և վարչական կարգավորման
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ցում անհրաժեշտ հակակոռուպցիոն իրավական
միջոցները, ինչպես նաև իրավական էթիկայի նորմերը:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
Գ1

կատարելագործման ու զարգացման ռազմավարություն:

Գ3

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային), դրսևորել քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝
տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,

Գ2

պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,

Գ4
.

արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված
խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես
անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում
գործունեություն ծավալելիս,
ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Օտար լեզու
ՏՀՏ-ն մասնագիտական խնդիրներում
Հետազոտության պլանավորում և
մեթոդներ

Մոդուլի
թվանիշը

1602/Մ01
2301/Մ01
1901/Մ15

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4
Ընդհանուր դասընթացներ
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

Մասնագիտական դասընթացներ
Իրավունքի տեսության արդի
հիմնախնդիրները
Իրավունքի փիլիսոփայություն
Իրավունքի սոցիոլոգիա
Հարկային և մաքսային վարչարարություն
Համեմատական իրավագիտություն
Վարչական վարույթ և դատավարություն
Իրավաստեղծագործության հիմունքներ
Իրավունքի աղբյուրների
տեսագործնական հիմնախնդիրները

ՀՀ ընտրական իրավուննքի իրականացման սահմանադրաիրավական և
կոնվենցիոն երաշխիքները
Իրավունքի սահմանադրականացում
Իրավական մարդաբանություն
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի

1901/Մ17
1901/Մ02
1901/Մ04
1905/Մ18
1905/Մ018
1905/Մ02
1901/Մ05
1901/Մ08

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
Մասնագիտացման պարտադիր կրթամաս
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

Մասնագիտացման կամընտրական դասընթացներ
+
+
+
+

1905/Մ05

1905/Մ19
1901/Մ18
1901/Մ19

+

+

+
+

+

+

+
+
+
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+
+
+

+

+
+
+

+

հիմնախնդիրները
Հայստանի սահմանադրական
զարգացման հիմնահարցեր

1901/Մ20

+

+

+

Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն

----------------------------------
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1602/Մ01 2. Օտար լեզու-1
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5.գործ. - 4
6. 1-ին կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
Կատարելագործել
ուսանողների
օտար
(անգլերեն)
լեզվով
հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ
հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
•
Խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
•
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
•
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով
մասնագիտական
տեքստերի
վերլուծության
տարբեր
մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել
դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և
ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
4. լսելով
ընկալել
և
վերարտադրել
մասնագիտությանն
առնչվող
դասախոսությունների,
հարցազրույցների
ձայնագրություններ
և
տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
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ներկայացնելու նպատակով:
2. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները
պետք է համապատասխանեն Լեզուների իմացության/իրազեկության
համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. քննադատական
մոտեցում
դրսևորելու
մատուցվող
տեղեկատվությանը՝
տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,

Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբայինաշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի
վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Իրավագիտության ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային,
քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց
իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման
գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների,
զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing
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Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’
2000, USA
3.”American Legal English” Debra S. Lee, J.D.Charles Hall, Marsha Hurtley, J.D. The
University of Michigan Press 2006
4.Alison Riley, English for Law”. Macmillan 1997.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.
2301/Մ01

2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտա3. 3 կրեդիտ
կան ոլորտում (հումանիտար ֆակուլտետների
համար)
4. շաբաթական 2 ժամ
5. գործ.- 2
6. 1-ին կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի հիմնական նպատակն այն է, որ ուսանողները ձեռք բերեն
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից օգտվելու
հմտություններ և կարողանան կիրառել դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
• աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
•

մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը

•

աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ

•

կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ

•

նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա

•

ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ

•

ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և
ձայնային էֆեկտներ

•

մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ

3. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. քննադատական
մոտեցում
դրսևորելու
մատուցվող
տեղեկատվությանը՝
տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները
տրամադրվում են ուսանողներին էլեկտրոնային տեսքով:
3. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի
միջոցով:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 8
միավոր առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության հիման վրա` 2
միավոր առավելագույն արժեքով և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու
համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին 2. Տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր,
հասցեներ, ֆունկցիաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ:
Բաժին 3. Տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում,
հարցումներ, հաշվետվություններ:
Բաժին 4. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և
ցուցադրում:
Բաժին 5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի
ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере
7. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML
8.

Основы Javascript, https://learn.javascript.ru

9. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013
10. Shelly Cashman, Microsoft Office
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ15 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 1, գործ.- 1
6. I կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ձևավորել

իմացություն

գիտության,

գիտական

3.3 կրեդիտ

հետազոտության,

գիտական

գործունեության իրավական կարգավորման մասին,
2. սովորեցնել

գիտական

հետազոտության

կազմակերպման

և

անցկացման

հիմնադրույթները,
3. հաղորդել գիտելիքներ և հմտություներ գիտական հետազոտության մեթոդների,
աղբյուրների

ու

պրակտիկ

ինֆորմացիայի

հետ

աշխատանքի,

գիտական

հետազոտությունների նախապատրաստման և ձևավորման կարգի մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել գիտությունը որպես ճանաչողության ոլորտ, գիտական գործունեության
իրավական կարգավորման հիմունքները և հետազոտության անցկացման փուլերը,
գիտական աշխատանքի ձևավորման, լեզվի և ոճի առանձնահատկությունները
2.

բացատրել

գիտական

հետազոտության

մեթոդները,

դրանց

տեսակները,

մասնագիտական ոլորտի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
3. քննարկել գիտական հետազոտության թեմայի ընտրության, հետազոտության
պլանավորման և իրականացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարել ինքնուրույն գիտական հետազոտություն, վերլուծել ստացված աղբյուրները
և մշակել խորհրդատվություն իրավական ինստիտուտի կատարելագործման համար,
5. ընտրել գիտական անհրաժեշտ մեթոդներ` ելնելով հետազոտության առարկայից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

դրսևորելու

վերլուծական,

ստեղծագործական,

նորարական

մոտեցում՝

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման համար:
4.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա3. մատնանշել իրավական հետազոտությունների

իրականացման

մեթոդները,

իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող իրավաստեղծ պահանջները,

Բ1. բացահայտել պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական,
մարդաբանական դիրքերից, գնահատել դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում, կատարել դրանց գիտական և սոցոլոգիական
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հետազոտություն,
Բ5. գործնականում իրականացնել հետազոտություն` օգտագործելով արդի
իրավագիտության գործիքային միջոցները, ճիշտ ընտրել իրավական
հետազոտությունների
և
նորմատիվ
նյութի
գնահատման
գիտական
մեթադաբանությունը,
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային), դրսևորել քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝
տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,
Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի
կազմում գործունեություն ծավալելիս,

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը

փոքր

խմբում.

սոցիալական

նախագծեր.

ինտերակտիվ

ելույթ.

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն
ավարտվում
է
եզրափակիչ
ստուգարքով՝
գրավոր
հետազոտական աշխատանքի արդյունքների գնահատման հիման վրա.
ուսանողներին առաջադրվում են իրավական գիտատեսական խնդիրներ, որոնք
նրանք պետք է կարողանան հետազոտել և լուծել:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտությունը և նրա դերն արդի հասարակության մեջ: Գիտահետազոտական
աշխատանքի սահմանադրական և իրավական կարգավորումը: Գիտական
հետազոտության
էությունը,
անցկացման
էտապները:
Գիտական
հետազոտության
մեթոդները
և մեթոդաբանությունը: Գիտական
հետազոտության թեմայի ընտրությունը և հիմնավորումը: Գիտական
տեղեկատվության որոնումը, կուտակումը և մշակումը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Вайнитейн М. З. Основы научных исследований. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011.
2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – М.: ИТК Дашков и К,
2010.
3. Лузан П.П. Основы научных исследований: Учебно-метод. пособие. – Смоленск, 2009.
4. Пивоварова О.П. Основы научных исследований, Челябинск: Полиграф- Мастер, 2009.
5. Селиванов В.Ф. Основы организации и методологии научных исследований. Воронеж,
2011.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ02. 2. Իրավունքի փիլիսոփայություն
3.3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. I կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ուսանողին սովորեցնել իրավունքի գիտական ճանաչողության բանական
բարձրագույն ձևը, գիտական-ազատական կամ էլեգանտ իրավագիտությունը,
2. ներկայացնել իրավական գիտելիքների ինտեգրացված ոլորտը, որը ներառում է
իրավական գենոլոգիայի, օնթոլոգիայի, աքսոլոգիայի հիմնախնդիրները,
3. սովորեցնել իրավունքի արդի փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական կատեգորիաները, իրավունքի
փիլիսոփայության դերը գործառույթները,
2. բացատրել իրավահասկացության հիմնական տիպերը, դրանցից յուրաքանչյուրի
առավելությունները և թերությունները, իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը, փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը 20-րդ դարում,
3. քննարկել պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և դասակարգել դրա նկատմամբ
իրավափիլիսոփայական մոտեցումները, լուսաբանել իրավունքի ապագան համաշխարհային պատմության համատեքստում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համադրել իրավահասկացողության տիպերը, ճիշտ ընտրել իրավական
հետազոտությունների փիլիսոփայական մեթոդաբանությունը,
5. կատարել իրավական տեքստերի վելուծություն և պարզաբանում` օգտագործելով
իրավական փիլիսոփայական արժեքաբանության գործիքային միջոցները,
6. ամփոփել իրավական երևույթներն արժեքաբանական-փիլիսոփայական վերլուծությամբ՝ որպես իրավական պոզիտիվիզմի, դոգմատիզմի հաղթահարման գործիք,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական
հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1. վերարտադրել իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական հիմունքները,
պետաիրավական

երևույթների

նկատմամբ

սոցոլոգիական,

մարդաբանական

մոտեցումները,

Բ1. բացահայտել պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական,
մարդաբանական դիրքերից, գնահատել դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում, կատարել դրանց գիտական և սոցոլոգիական
հետազոտություն,
Բ5. գործնականում իրականացնել հետազոտություն` օգտագործելով արդի
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իրավագիտության գործիքային միջոցները, ճիշտ ընտրել իրավական
հետազոտությունների
և
նորմատիվ
նյութի
գնահատման
գիտական
մեթադաբանությունը,
Բ7. նախագծել ՀՀ
սահմանադրական և վարչական կարգավորման
կատարելագործման ու զարգացման ռազմավարություն:
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային), դրսևորել քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝ տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց
(յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի փիլիսոփայության հասկացությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը: Իրավունքի գենեզիսի և տիպաբանության հայեցակարգային հիմնախնդիրները: Իրավունք. հասկացությունը և տիպաբանությունը: Իրավունք և օրենք: Իրավունքի իրացման իրավափիլիսոփայական հիմնախնդիրները: Իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը: Իրավական էակը որպես իրավունքի աղբյուր և սուբյեկտ: Իրավունքի փիլիսոփայության պատմության խնդիրները անտիկ, միջին և նոր ժամանակներում: Իրավունքի բացասման մարքսիստական փիլիսոփայությունը: Իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը 20-րդ դարում:
Իրավունքի ազատական իրավաբանական փիլիսոփայությունը: Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և իրավունքի փիլիսոփայությունը: Համաշխարհային
պատմական զարգացումը և իրավունքի ապագան:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
2. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2015.
3. Философия права. Под ред. О.Г. Данильяна. М., 2005.
4. Шершеневич Г.Ф. История философии права. СПб.,2001.
5. Ներսեսյանց Վ.Ս., Ցիվիլիզմի մանիֆեստը, Եր., 2001:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1901/Մ04. 2. Իրավունքի սոցիոլոգիա
3.6 կրեդիտ
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.- 40, սեմ.–20
6. I կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
1. սովորեցնել պետաիրավական ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում,
2. ներկայացնել պետության և իրավունքի՝ որպես կարևրորագույն սոցիալական երևույթների իրական դերը,
3. նպաստել պետաիրավական երևույթների սոցիալական դիտարկումների մեթոդաբանական հիմքերի յուրացմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել իրավունքի սոցոլոգիայի հիմնական կատեգորիաները, բնութագրել իրավունքի սոցոլոգիայի տեղը և դերը իրավագիտության համակարգում,
2. նկարագրել
իրավունքի
սոցիոլոգիայի
մեթոդները,
իրավունքի
էմպիրիկ
հետազոտման մեթոդները, իրավունքի սոցիոլոգիայի պատմությունը և հիմնական
հայեցակարգերը,
3. քննարկել
իրավունքի
սոցիալական
պայմանավորվածությունը,
օրինաստեղծագործության սոցիալական նախադրյալները,
4. բացատրել իրավունքի գործողության սոցիալական կառուցակարգը, դրա փուլերը,
օրենսդրության արդյունավետության սոցիալական պայմանները և գործոնները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կատարել սոցոլոգիական իրավական վելուծություն և հետազոտություն,
օգտագործելով սոցիոլոգիայի գործիքային միջոցները,
6. բացահայտել իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածության գործոնները,
կատարել նորմատիվ նյութի սոցիոլոգիական գնահատում՝ կիրառելով իրավական եր-

ևույթների սոցիոլոգիական վերլուծության ու հետազոտման մեթոդները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման համար:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1. վերարտադրել իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական հիմունքները,
պետաիրավական

երևույթների

նկատմամբ

սոցոլոգիական,

մարդաբանական

մոտեցումները,
Ա3.

մատնանշել

իրավական

հետազոտությունների

իրականացման

մեթոդները,

իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող իրավաստեղծ պահանջները,
Ա4. լուսաբանել

իրավական

ընդհանուր
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(սահմանադրական)

քաղաքականության

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա5. բացատրել ՀՀ սահմանադրական կարգավորման համակարգը և հասարակական
հարաբերությունների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները,

Բ1. բացահայտել պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական,
մարդաբանական դիրքերից, գնահատել դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում, կատարել դրանց գիտական և սոցոլոգիական
հետազոտություն,
Բ5. գործնականում իրականացնել հետազոտություն` օգտագործելով արդի
իրավագիտության գործիքային միջոցները, ճիշտ ընտրել իրավական
հետազոտությունների
և
նորմատիվ
նյութի
գնահատման
գիտական
մեթադաբանությունը,
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են գրավոր հանձնարարության
արդյունքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով (միավորների քայլը 0.5 է):
Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝
առավելագույն միավորը՝ 10: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց
(յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի սոցոլոգիան որպես ինքնուրույն իրավաբանական գիտություն: Իրավունքի սոցոլոգիայի մեթոդոլոգիան: Իրավունքի սոցիոլոգիայի էմպիրիկ մեթոդների վերլուծությունը: Իրավունքին սոցիոլոգիական մոտեցման ձևավորումը
և զարգացումը: Իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածությունը: Օրինաստեղծման սոցիոլոգիական նախաադրյալների վերլուծությունը: Իրավունքի գործունեության սոցիալական մեխանիզմը: Օրենսդրության արդյունավետությունը:
Պետական իշխանությունը որպես սոցիալական իշխանության զարգացման փուլ:
Իրավաբանական կոնֆլիկտոլոգիա: Իրավունքի սոցիոլոգիայի զարգացման ուղիները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.В.М. Сырых, В.Н. Зенков, В.В. Глазырин и др., Социология права. М., Юстицинформ.
2015,
2.Сырых В.М., Социология Права. М., 2016,
3.Дубовицкий В.Н., Социология права: предмет, методология и методы /В.Н. Дубовицкий.
-Минск: Право и экономика, 2010.
4.Гревцов Ю. И. Очерки теории и социологии права, СПб., 1996:
5.Глазырин В. А., Грибакина Э. Н., Юридическая социология. М., 2000 և հետագա հրատ.:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ17. 2. Իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրները
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. I կիսամյակ
7. ստուգարք

3.3 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության,
զարգացման հիմնախնդիրները, բանավեճային հարցերը,
2.իրավագիտության նորագույն մեթոդաբանական մոտեցումները,
հայեցակարգերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել պետության և իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների
շրջանակը, քննարկել իրավունքի և պետականության զարգացման արդի
ուղղությունները,
2. քննարկել իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության
համակարգ հասկացությունները, դրանց հարաբերակցության հիմնախնդիրները,
3. բացատրել
իրավական
պատասխանատվության
տեսագործնական
հիմնախնդիրները,
օրինականություն
և
իրավական
օրինականություն
հասկացությունների հարաբերակցությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համեմատել պետության և իրավունքի տեսության հիմնահարցերի վերաբերյալ
տարակարծիք մոտեցումները,
5. կատարել պետաիրավական երևույթների հիմնախնդիրային վերլուծություն
6. համեմատել պետության և իրավունքի վերաբերյալ տարատեսակ մոտեցումները՝
անել ինքնուրույն հետևություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման համար:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա2. ներկայացնել օրինաստեղծ, իրավակիրառական

տեխնիկայի

հիմունքները,

կանոնները, բացատրել սահմանադրական, վարչական, ընտրական օրենսդրության
ոլորտներում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները
Ա4. լուսաբանել

իրավական

ընդհանուր

(սահմանադրական)

քաղաքականության

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա6. հիմնավորել սահմանադրական, վարչական, ընտրական օրենսդրության և ինստի‐
տուցիոնալ համակարգի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,

Բ4. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր
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և դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման
նախաձեռնություններ,
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային), դրսևորել քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝
տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: Ստուգումն անկացվում է
բանավոր /կամ գրավոր/ ընթացիկ հարցումների արդյունքների գնահատման
հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների հասկացությունը, տեսության
զարգացումը և հիմնախնդիրների ձևավորումը: Իրավունքի առաջացման
հիմնախնդիրները:
Հասարակության,
իրավունքի
և
պետականության
միասնությունը: Իրավունքի զարգացման ուղղությունները: Պետության և
իրավունքի հարաբերակցությունը: Իրավունքի էությունը, հասկացությունը,
նշանակությունը:
Իրավահասկացության
հայեցակարգերը:
Իրավունքի
համակարգ,
իրավական
համակարգ,
օրենսդրության
համակարգ:
Ժամանակակից
հասարակության
պետաիրավական
զարգացման
հիմնախնդիրները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Проблемы теории государства и права: Краснов А.В., Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н.,
Скоробогатов А.В. Казань. Познание, 2013.
2. Проблемы теории государства и права. Под ред. Сырых В.М., М.: 2008.
3. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2006.
4. Проблемы теории государства и права /М.М.Рассолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 2007.
5. Проблемы общей теории государства и права / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2001.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1905/Մ18 2. Հարկային և մաքսային վարչարարություն
3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. I կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ուսանողին սովորեցնել հարկային և մաքսային վարչարարության իրավական
հիմքերը կիրառելու եղանակները,
2. ներկայացնել հարկային և մաքսային վարչարարության առանձնահատկությունները,
վարչարարության ընդհանուր սկզբունքների դրսևորման սահմանները,
3. նպաստել հարկային և մաքսային վարչարարության իրավական հիմքերի ու
իրավակիրառ պրակտիկայի համարժեք յուրացմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել հարկային և մաքսային վարչարարության իրավական հիմքերն ու
իրականացման
եղանակները,
այդ
վարչարարության
էությունն
ու
առանձնահատկությունները,
2. վերհիշել մաքսային վարչարարության առնչությամբ արդի միջազգային իրավական
հիմքերի, հատկապես ԵԱՏՄ-ի մաքսային օրենսգրքի դրույթները,
3. բացատրել հարկային վարչարարության իրավական հիմքերի և վարչարարության
ընդհանուր իրավական հիմքերի փոխհարաբերության շրջանակները, դրանց
զարգացման միտումները սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.պատարստել հարկային և մաքսային վարչական վարույթի ակտերի նախագծեր,
հարկային և մաքսային վարչարարությանն առնչվող վարութային փաստաթղթեր
(արձանագրություններ, որոշումներ և այլն),
5.ինքնուրույն իրականացնել հարկային կամ մաքսային վարչարարություն, լուծել այդ
փուլում ծագող հնարավոր իրավական խնդիրները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման համար:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.

ներկայացնել

օրինաստեղծ,

իրավակիրառական

տեխնիկայի

հիմունքները,

կանոնները, բացատրել սահմանադրական, վարչական, ընտրական օրենսդրության
ոլորտներում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները
Ա6. հիմնավորել սահմանադրական, վարչական, ընտրական օրենսդրության և ինստի‐
տուցիոնալ համակարգի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,

Բ3. կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական) օրենսդրության դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի փաստական
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հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման տեսակից,
իրականացնել արարքի ճիշտ որակում, անհատական իրավակրառական ակյտի
ակտի նախագծի մշակում,
Բ4. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր
և դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման
նախաձեռնություններ,
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային), դրսևորել քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝ տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատումն անցկացվում է 2 ընթացիկ ստուգումների գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հարկային վարչարարության հասկացությունը և իրավական հիմքերը:
Մաքսային վարչարարության հասկացությունը և իրավական հիմքերը (ԵԱՏՄ-ի
իրավական փաստաթղթերը): Հարկային վարչարարության
առանձնահատկությունները: Մաքսային վարչարարության
առանձնահատկությունները: Հարկային վարչարարության փուլերը, դրանց
առանձնահատկությունները: Մաքսային վարչարարության փուլերը, դրանց
առանձնահատկությունները: Հարկային և մաքսային վարչարարության
շրջանակներում ընդունված վարչական ակտերի, կատարված գործողությունների
և թույլ տված անգործության բողոքարկման ընթացակարգերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ.Բ. Դանիելյան, Վարչական վարույթ և դատավարություն, Տիգրան Մեծ
հրատարակչություն, Երևան, 2011, 384 էջ:
2. И.Д. Еналеева, Л.В. Сальникова, Налоговое право России: Учеб. пособие / А.В.Демин;
Федер. агентство по образованию; Краснояр. гос. ун‐т; Юрид. ин‐т. – Красноярск: РУМЦ ЮО,
2006. – 329 с.
3. Դանիելյան Գ., Վարչարարության սահմանների վերանայման հայեցակարգային
հարցադրումները, «ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական
կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու», Գլխ. խմբ.՝ Գ.Ս. Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ, 2015.,
էջեր 98‐123:
4. «Հայաստանի Հանրապետության օրենքը վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2014 թ., 112 էջ:
5. Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ (երրորդ լրամշակված հրատարակություն). ,‐ Եր.: Տիգրան
Մեծ, 2015. – 364 էջ:

192

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1905/Մ01. 2. Սահմանադրական վերահսկողությունը ՀՀ-ում
3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. I կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ուսանողներին սովորեցնել սահմանադրական վերահսկողությունը
պետական իշխանության համակարգում, սահմանադրական վերահսկողություն
իրականացնող
մարմինների
համակարգը,
դրանց
կազմավորման
և
լիազորությունների իրականացման կարգն ու առանձնահատկությունները, այդ
վերահսկողության ձևերը,
2. ներկայացնել սահմանադրական վերահսկողության ամերիկյան և
եվրոպական համակարգերի ընդհանրությունները և տարբերությունները, դրանց
զարգացման պատմական փուլերը, արտասահմանյան երկրների փորձը, այդ
համատեքստում
ՀՀ
սահմանադրական
վերահսկողության
առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել սահմանադրական վերահսկողության ձևերը և նկարագրել
սահմանադրական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների համակարգը,
2. քննարկել
սահմանադրական
վերահսկողություն
իրականացնող
մարմինների կազմավորման և լիազորությունների իրականացման կարգի ու
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գնահատել պետական իշխանության համակարգում սահմանադրական
վերահսկողության դերը,
4. մշակել ՀՀ սահմանադրական վերահսկողության կատարելագործման
առաջարկներ արտասահմանյան երկրների փորձի հիման վրա,
5. պատրաստել դիմում ուղղված ՀՀ սահմանադրական դատարանին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական
հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական հիմունքները,
պետաիրավական

երևույթների

նկատմամբ

սոցոլոգիական,

մարդաբանական

մոտեցումները,
Ա4. լուսաբանել

իրավական

ընդհանուր

(սահմանադրական)

քաղաքականության

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Բ2. կատարել իրավաստեղծ աշխատանք, նորմատիվ ակտերի հաշվառում, գրանցում,
պահպանում, փորձաքննություն, տալ իրավական եզրակացություններ, գնահատել օրեն-
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քի որակը.

Բ3. կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական և այլն) օրենսդրության դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի փաստական
հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման տեսակից,
իրականացնել արարքի ճիշտ որակում, անհատական իրավակրառական ակյտի
ակտի նախագծի մշակում,
Բ4. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր
և դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման
նախաձեռնություններ,
Բ6. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետաիրավական, այդ թվում`
սահմանադրաիրավական համակարգերն ու օրենսդրությունները,
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատումն անցկացվում է 2 ընթացիկ քնություննների գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համեմատական իրավունքը իրավաբանական գիտությունների համակարգում:
Համեմատական իրավունքի մեթոդը որպես արդի ժամանակաշրջանի արդյունավետ մեթոդը: Հասարակության իրավական համակարգը որպես համեմատական
իրավունքի ուսումնասիրության օբյեկտ: Իրավական համակարգերի դասակարգումը: Իրավական ընտանիք հասկացության գիտական վերլուծությունը: Իրավական համակարգերի դասական տիպերը: Ռոմանագերմանական, անգլոամերիկյան, սկանդինավյան, իրավական համակարգերը: Մուսուլմանական (իսլամական) և այլ կրոնական իրավական համակարգերը: Ավանդական իրավական համակարգերը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1967.
2. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности.
М., 1998.
3. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. М., 2001.
4. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2001.
5. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. М., 2000.
6. Саидов А.Х. Введение в сравнительное правоведение. М., 1988.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1905/Մ02. 2. Վարչական վարույթ և դատավարություն
6 կրեդիտ
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.- 40, գօրծ.–20
6. II կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1. Դասընթացի նպատակն է
1. ուսանողին սովորեցնել վարչական վարույթի և վարչական դատավարության դերն ու
նշանակությունը հանրային իրավահարաբերություններում,
2. ներկայացնել վարչական վարույթի շրջանակներում անձանց իրավունքների իրացման
և արտադատական կարգով պաշտպանության իրավական հիմքերն ու գործնական
եղանակները,
3. նպաստել վարչական դատավարության իրավական հիմքերի ու դատական
պրակտիկայի համարժեք յուրացմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել կոնկրետ վարչական վարույթին կամ դատավարությանն առնչվող
համապատասխանաբար վարչական ակտի կամ դատական ակտի նախագծերին
ներկայացվող պահանջները,
2. թվարկել վարչական վարույթի փուլերով թելադրված գործողությունները,
բացատրել վարչական վարույթի առանձնահատկությունների իրավական հիմքերն ու
սահմանները,
3. բացատրել վարչական դատավարության հիմնարար սկզբունքներն ու
առանձնահատկությունները,
քննարկել
վարչական
վարույթի
և
վարչական
դատավարության զարգացման միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. պատարստել վարչական վարույթի ակտերի նախագծեր,
5. մշակել վարչական դատավարության շրջանակներում ընդունվող դատական
ակտերի նախագծեր,
6. ինքնուրույն իրականացնել վարչական վարույթ և վարչարարություն, կազմել
անհրաժեշտ արձանագրություններ,
7. մասնակցել վարչական դատարանի նիստերին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման համար:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա2. ներկայացնել օրինաստեղծ, իրավակիրառական

տեխնիկայի

հիմունքները,

կանոնները, բացատրել սահմանադրական, վարչական, ընտրական օրենսդրության
ոլորտներում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները
Ա6. հիմնավորել սահմանադրական, վարչական, ընտրական օրենսդրության և ինստի‐
տուցիոնալ համակարգի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,

195

Բ3. կատարել մասնագիտական ոլորտի (վարչական և այլն) օրենսդրության
մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի փաստական հանգամանքների
հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման տեսակից, իրականացնել արարքի
ճիշտ որակում, անհատական իրավակրառական ակյտի ակտի նախագծի
մշակում,
Բ7. նախագծել ՀՀ
սահմանադրական և վարչական կարգավորման
կատարելագործման ու զարգացման ռազմավարություն:
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային), դրսևորել քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝ տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն էլ անկացվում են գրավոր հանձնարարության
արդյունքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով (միավորների քայլը 0.5 է),
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք`առավելագույնը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք`առավելագույնը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5:
Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսով հարցման
միջոցով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 2.5
միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վարչարարության հասկացությունը և փոխհարաբերությունը վարչական
վարույթի հետ: Վարչական վարույթի և վարչարարության հիմնարար
սկզբունքները: Վարչական վարույթի և վարչարարության միջազգային
իրավական չափանիշները: Վարչական վարույթի հիմնադրույթները: Վարչական
ակտը, դրա տեսակները և ձևերը: Վարչական ծախսերը: Պատասխանատվությունը վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար: Վարչական դատավարության և վարչական արդարադատության ինստիտուտների հիմնադրույթները:
Վարչական դատավարության կայացման նախադրյալները: Վարչական
դատավարության իրավական հիմքերը: Վարչական դատավարության
մասնակիցները: Ապացույցները: Գործի քննությունը և լուծումը վարչական
դատարանում: Հատուկ վարույթներ: Վարչական վարույթի, վարչարարության և
վարչական դատավարության վերաբերյալ միջազգային իրավունքի չափանիշները
և դրանց հիմնական համակարգերը արտասահմանյան երկրներում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Գ.Բ. Դանիելյան, Վարչական վարույթ և դատավարություն, Տիգրան Մեծ
հրատարակչություն, Երևան, 2011, 384 էջ:
2.
Գ.Բ.
Դանիելյան,
Վարչական
պատասխանատվությունը
Հայաստանի
Հանրապետությունում, ԱՌՏ հրատարակչություն, Երևան, 2007, 248 էջ:
3.
Դանիելյան Գ., Վարչարարության սահմանների վերանայման հայեցակարգային
հարցադրումները, «ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական
կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու», Գլխ. խմբ.՝ Գ.Ս. Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ, 2015.,
էջեր 98-123:

4.
«Հայաստանի Հանրապետության օրենքը վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2014 թ., 112 էջ:
5.
Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի
մասին»
ՀՀ
օրենքի
վերաբերյալ
(երրորդ
լրամշակված
հրատարակություն). ,- Եր.: Տիգրան Մեծ, 2015. – 364 էջ:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ05. 2. Իրավաստողծագործության հիմունքներ
3.3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. II կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին սովորեցնել իրավաստեղծագործության` որպես իրավական գործընթացի փուլերը, դրան նախորդող իրավակազմավորման գործընթացի վրա ազդող
գործոնները, իրավաստեղծագործության տեսակները և դրանցից յուրաքանչյուրի
առանձնահատկությունները, իրավական փորձարարության կազմակերպման և
անցկացման մեխանիզմները, իրավաստեղծագործական տեխնիկայի կանոները,
հնարքները, միջոցները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել իրավաստեղծագործությունը որպես պետական գործունեության
տեսակ, թվարկել դրա հատկանիշները, իրավաստեղծագործության տեսակները,
2. թվարկել և նկարագրել իրավաստեղծագործության սկզբունքները,
իրավաստեղծագործության (օրինաստեղծագործության) հիմնական փուլերը,
բացատրել դրանցից ամեն մեկի էությունը,
3. դասակարգել և բացատրել իրավունքի համակարգման տեսակները,
թվարկել իրավաստեղծագործության տեխնիկայի և նորմատիվ իրավական
ակտերի համակարգման կանոնները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել /օգտագործել/ իրավաստեղծագործական տեխնիկայի կանոները,
հնարքները, միջոցները՝ կատարելով իրավաստեղծ աշխատանք պետական
մարմիններում, կորպորատիվ կազմակերպություններում,
5. առաջարկել իրավական գործունեության կատարելագործման, նորմատիվ և
կորպորատիվ ակտերի համակարգման նախաձեռնություններ, իրականացնել
նորմատիվ ակտերի համակարգչային և մատյանային հաշվառում, գրանցում,
պահպանում,
6. ընտրել իրավունքի համակարգման համապատասխան տեսակը` ելնելով
ոլորտի իրավական կարգավորման կատարելագործման կարիքներից,
իրականացնել նորմատիվ ակտերի փորձաքննություն, տալ իրավական
եզրակացություններ, անցկացնել օրենքի որակի գնահատում.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական
հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա2. ներկայացնել օրինաստեղծ, իրավակիրառական

տեխնիկայի

հիմունքները,

կանոնները, բացատրել սահմանադրական, վարչական, ընտրական օրենսդրության
ոլորտներում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները
Ա3.

մատնանշել

իրավական

հետազոտությունների

իրականացման

մեթոդները,

իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող իրավաստեղծ պահանջները,
Ա4. լուսաբանել

իրավական

ընդհանուր

(սահմանադրական)

քաղաքականության

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,

Բ2. կատարել իրավաստեղծ աշխատանք, նորմատիվ ակտերի հաշվառում,
գրանցում,
պահպանում,
փորձաքննություն,
տալ
իրավական
եզրակացություններ, գնահատել օրենքի որակը.
Բ3. կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական և այլն)
օրենսդրության մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի փաստական
հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման տեսակից,
իրականացնել արարքի ճիշտ որակում, անհատական իրավակրառական ակյտի
ակտի նախագծի մշակում,
Բ4. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր
և դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման
նախաձեռնություններ,
Բ7. նախագծել ՀՀ
սահմանադրական և վարչական կարգավորման
կատարելագործման ու զարգացման ռազմավարություն:
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային), դրսևորել քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝ տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են գրավոր հանձնարարության
արդյունքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավաստեղծագործության հիմունքների առարկայական ոլորտը և դասընթացի կառուցվածքը: Իրավակազմավորում և իրավաստեղծագործություն: Իրավաստեղծագործության հասկացությունը և հատկանիշները, տեսակները, սկզբունքները և մեթոդոլոգիական հիմունքները: Իրավական ակտի նախագծի կազմումը,
ներկայացումը, պաշտոնական քննարկումը, ընդունումը և հրապարակումը: Իրավաստեղծագործություն և իրավական փորձարարություն: Նորմատիվ իրավական
ակտի որակը: Իրավաստեղծագործության տեխնիկա:
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14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ օրենքը իրավական ակտերի մասին: Պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 15(190),
մայիս, 2002:
2. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник, М., 2007.
3. Буланов О.Н. Законодательная техника и законодательный процесс в Российской
Федерации (правила конструирования закона). - М., 2002.
4. Поленина С.В. Качество закона и эфективность законодательства. М., 1993.
5. Законодательная техника: Научно практическое пособие. М., 2011.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ08. 2. Իրավունքի աղբյուրների տեսագործնական
3.3 կրեդիտ
հիմնախնդիրները
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. II կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ուսանողին սովորեցնել իրավունքի աղբյուրի հասկացությունը, պատկերացնել
այն որպես որպես իրավական կարգավորման կառուցակարգի տարր,
2. ներկայացնել ՀՀ իրավունքի աղբյուրների համակարգը, ստորակարգությունը,
դրա զարգացման միտումները,
3. ներկայացնել ռոմանագերմանական, անգլոսաքսոնական, ավանդական և
կրոնական իրավական ընտանիքների աղբյուրները,և
4. կատարել համապատասխան նորմի ընտրությունը իրավական աղբյուրների
համակարգում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկել և նկարագրել արդի իրավունքի հիմնական ձևերը, դրանց
առանձնահատկությունները զանազան իրավական համակարգերում, տարբերել
դատական նախադեպերի տեսակները,
2. բացատրել իրավական կարգավորման կառուցակարգը, հասկանալ դրանում
իրավունքի
ձևերի
և
իրավական
կարգավորման
միջոցների
հարաբերակցությունը,
3. բացատրել ՀՀ-ում իրավական կարգավորման արդյունավետության վրա
իրավունքի աղբյուրների ազդեցության հիմնախնդիրը, թվարկել իրավական
կարգավորման արդյունավետության բարձրացման ուղիները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. քննարկել
և
ընդհանրացնել
իրավունքի
աղբյուրները,
դրանց
աստիճանակարգությունը, անել հետևություններ արդի աշխարհի իրավական
համակարգերի մասին,
5. մեկնաբանել նորմատիվ իրավական ակտերի տեղը և դերը իրավունքի ձևերի
համակարգում, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները, լուծել կազուսներ
կառուցված այդ օրենքի դրույթների վրա,
6. իրականացնել ՀՀ-ում իրավունքի աղբյուրների ազդեցության միջոցով իրավական
կարգավորման արդյունավետության բարձրացման ուղիների մշակում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների
օրենսդրություն, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ):
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա2. ներկայացնել օրինաստեղծ, իրավակիրառական տեխնիկայի հիմունքները,
կանոնները, բացատրել սահմանադրական, վարչական, ընտրական օրենսդրության
ոլորտներում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները
Ա3.

մատնանշել

իրավական

հետազոտությունների

իրականացման

մեթոդները,

իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող իրավաստեղծ պահանջները,
Ա4. լուսաբանել

իրավական

ընդհանուր

(սահմանադրական)

քաղաքականության

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,

Բ2. կատարել իրավաստեղծ աշխատանք, նորմատիվ ակտերի հաշվառում,
գրանցում,
պահպանում,
փորձաքննություն,
տալ
իրավական
եզրակացություններ, գնահատել օրենքի որակը.
Բ3. կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական,
ընտրական և այլն) օրենսդրության դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում,
իրավական գործի փաստական հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով
իրավակիրառման տեսակից, իրականացնել արարքի ճիշտ որակում,
անհատական իրավակրառական ակյտի ակտի նախագծի մշակում,
Բ4. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր
և դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման
նախաձեռնություններ,
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային), դրսևորել քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝ տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են գրավոր հանձնարարության
արդյունքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի
աղբյուրի
հասկացությունը:
Ռոմանոգերմանական,
անգլոսաքսոնական իրավունքի աղբյուրները: Ավանդական և կրոնական
իրավական ընտանիքների աղբյուրները: ՀՀ իրավունքի աղբյուրների համակարգը
և դրա զարգացման միտումները: Օրենքը` որպես ՀՀ իրավունքի աղբյուր:
Ենթաօրենսդրական ակտերը` որպես իրավունքի աղբյուր: ՀՀ ենթաօրենսդրական
ակտերը: Դատական իրավաստեղծագործության արդյունքները` որպես ՀՀ
իրավունքի աղբյուր: Սովորույթը և ՀՀ իրավունքի այլ աղբյուրները: Միջազգային
իրավունքը և այլ պետությունների ներպետական իրավունքը` որպես իրավունքի
աղբյուր: ՀՀ-ում իրավական կարգավորման արդյունավետության վրա իրավունքի
աղբյուրների
ազդեցության
հիմնախնդիրը:
Իրավական
կարգավորման
արդյունավետության բարձրացման ուղիները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Марченко М.Н. Источники права. М., 2005.
Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993.
Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1978.
Конституция. Закон. Подзаконный акт. М., 1994.
Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995.
Хачатуров Р. Л. Источники права. - Тольятти, 1997.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1905/Մ05 2. Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական 3. 3 կրեդիտ
իրավունքի
իրականացման
սահմանադրաիրավական և կոնվենցիոն երաշխիքները
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.-2
6. II կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողին ծանոթացնել ժողովրդավարական ընտրությունների բովանդակությանը,
2. ուսանողին տրամադրել խորը և բազմակողմանի գիտելիքներ ընտրությունների
անցկացման սահմանադրաիրավական և կոնվենցիոն երաշխիքների վերաբերյալ,
3. ուսանողին սովորեցնել մեկնաբանել ընտրությունները կարգավորող ներպետական
օրենսդրության և միջազգային փաստաթղթերի դրույթները, ծանոթացնել դրանց
կիրառման պրակտիկային,

4. զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները և
հմտությունները, ընտրական վեճերի լուծման ընթացակարգերի որոլտում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել
ժողովրդավարական
ընտրությունների
բովանդակությունը,
ընտրությունների անցկացման սահմանադրաիրավական և կոնվենցիոն երաշխիքները,
2. ներկայացնելու ոլորտային օրենսդրությամբ սահմանված առանձին ընթացակարգերի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,
3. ներկայացնելու ոլորտին վերաբերող նյութաիրավական և ընթացակարգային ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մեկնաբանելու ընտրությունները կարգավորող ներպետական օրենսդրության
և միջազգային փաստաթղթերի դրույթները՝ լուծելով ոլորտին առնչվող բարդ
գործնական խնդիրները,
5. համեմատել ընտրությունները կարգավորող ներպետական օրենսդրության և
միջազգային փաստաթղթերի դրույթները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
6. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա4. լուսաբանել իրավական ընդհանուր (սահմանադրական)

քաղաքականության

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա5. բացատրել ՀՀ սահմանադրական կարգավորման համակարգը և հասարակական
հարաբերությունների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները,
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Բ3. կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական,
ընտրական և այլն) օրենսդրության դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում,
իրավական գործի փաստական հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով
իրավակիրառման տեսակից, իրականացնել արարքի ճիշտ որակում,
անհատական իրավակրառական ակյտի ակտի նախագծի մշակում,
Բ6. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետաիրավական, այդ թվում`
սահմանադրաիրավական համակարգերն ու օրենսդրությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ, բանավեճեր,
3. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն,
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 առաջադրանք՝յուրաքանչյուրն առավելագույնը 5
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ժողովրդավարական
ընտրությունների
հասկացությունը
և
բովանդակությունը:
Ժողովրդավարական
ընտրությունները
որպես
ժողովրդաիշխանության իրականացման ձև:
Ընտրական իրավունքի իրականացման սահմանադրական երաշխիքները:
Ընտրական
իրավունքի
իրականացման
կոնվենցիոն
երաշխիքների
հասկացությունը և տեսակները: Ընտրական իրավունքի իրականացման
կոնվենցիոն երաշխիքների բովանդակությունը: Քաղաքական մարկետինգը և
կոնվենցիոն պահանջները: Ընտրական գործընթացի հիմնական սուբյեկտները:
Ընտրության արդյունքների ամփոփումը և ձայները հաշվելու կարգն ու
պայմանները: Ընտրական վեճերի լուծման առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թովմասյան Հ, Վ. Պողոսյան, Ա. Ավետիսյան
Ընտրական օրենսդրության և
ընտրական վարչարարության մասին. Երևան, 2007թ.
2. «Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в
государствах – участников Содружества Независимых Государств» Сборник "Избирательное
законодательство Российской Федерации и Ростовской области" – Ростов-на-Дону: Местная
власть 2003.
3. Прецеденты Европейского суда по правам человека, Судебная практика, Юридический
центр пресс, Санкт-Петербург, 2004.
4. Theory and practice of the European Convention on Human Rights, Forth Edition, Pieter van
Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, Leo Zwaak, Intersentia Oxford, 2006.
5. Taking a Case to the European Court of Human Rights, Second Edition, Philip Leach, Oxford,
2008.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
3. 3 կրեդիտ
2. Իրավունքի
սահմանադրականացում
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել
1.
դրական
իրավունքի
սահմանադրականացման
տեսության
հիմնադրույթներին,
2.
արդի
դրական
իրավունքի
և
դրա
դրսևորման
ձևերի
սահմանադրականության որակներ հաղորդելու իրավական գործընթացին,
3. սահմանադրական հիմնական արժեքների հավաստի ապահովման ու
պաշտպանության կառուցակարգերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
1. 1905/Մ06

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել իրավունքի սահմանադրականացման հասկացությունը, խնդիրները,
բացատրել իրավունքի սահմանադրական մեկնաբանության հիմնահարցը
2. նկարագրել
իրավունքի
սահմանադրականացման
արժեքաբանությունը
և
տեխնիկան, իրավունքի սահմանադրականացման փուլերը և կառուցակարգը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարել
օրենսդրության
փորձաքննություն
սահմանադրականացման
համատեքստում, համեմատել Սահմանադրության դրույթները սահմանադրական
հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության դրույթների հետ,
4. դասակարգել սահմանադրականացման գործընթացի փուլերը,
5. ինքնուրույն հետևություններ անել ՀՀ իրավական համակարգի ինքնիշխանության և
միջազգային իրավունքի հարաբերակցության վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական
հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. վերարտադրել իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական հիմունքները,
պետաիրավական

երևույթների

նկատմամբ

սոցոլոգիական,

մարդաբանական

մոտեցումները,
Ա2.

ներկայացնել

օրինաստեղծ,

իրավակիրառական

տեխնիկայի

հիմունքները,

կանոնները, բացատրել սահմանադրական, վարչական, ընտրական օրենսդրության
ոլորտներում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները
Ա4.

լուսաբանել

իրավական

ընդհանուր

(սահմանադրական)

քաղաքականության

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,
Ա5. բացատրել ՀՀ սահմանադրական կարգավորման համակարգը և հասարակական
հարաբերությունների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները,

Բ4. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր
և դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման
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նախաձեռնություններ,
Բ6. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետաիրավական, այդ թվում`
սահմանադրաիրավական համակարգերն ու օրենսդրությունները,
Բ7.
նախագծել
ՀՀ
սահմանադրական
և
վարչական
կարգավորման
կատարելագործման ու զարգացման ռազմավարություն:
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք
5. գրականության և իրավական ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 առաջադրանք՝յուրաքանչյուրն առավելագույնը 5
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ազգային
իրավական
համակարգերի
սահմանադրականացման
փիլիսոփայությունը: Իրավունքի սահմանադրականացման իմացաբանությունը,
մեկնաբանությունը, տեխնիկան: Սահմանադրականացումը մարդկային և
արժեքաբանական չափորոշիչներում: Սահմանադրականացման խնդիրները,
փուլերը, դասակարգումները: Սահմամադրականացման կառուցակարգը և
սուբյեկտները: Իրավաբանական տեխնիկան և սահմանադրականացումը:
Ազգային
իրավունքի
սահմանադրականացումը
համամիսնականացման
իրողությունների համատեքստում: Սահամանադրականացումը և ազգային
իրավական համակարգի ինքնիշխանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1.

Крусс В.И. Конституционализация права: основы теории, М., 2017:

2. Конституция как символ эпохи: в 2 т. / под ред. Ц.А. Авакяна, М., 2004,
3. Գ.Գ. Հարությունյան Սահմանադրական մշակույթ. պատմության դասերը և ժամանակի
մարտահրավերները. Վերահրատարակություն– Եր, Նժար, 2016:
4.

Գ.Գ. Հարությունյան. Ա.Ա. Մանասյան. Սահմանադրական

վերահսկողություն.

ուս. ձեռնարկ բուհերի համար (վերահրատարակություն): Եր., Իրավունք, 2015
5.

Հայաստանի

Հանրապետության

Սահմանադրության

մեկնաբանություններ,

ընդհանուր խմբ. Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք», 2010:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ19

2. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 3. 3 կրեդիտ
հիմնախնդիրները
4.Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6.II կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կոռուպցիայի
հասկացությանը և հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրա դրսևորման
ձևերի հետ, կոռուպցիայի կանխման իրավական և կազմակերպական հիմքերւն,
կոռուպցիայի կանխման և դրա դեմ պայքարի արտասահմանյան և հայրենական
ծրագրերին, ևևավորել ընդունակություն ճանաչել և բացահայտել կոռուպցիայի
դրսևորումները , ուժեղացնել ուսանողների քաղաքացիական հակակոռուպցիոն
դիրքորոշումը և վարքագիծը:
ա) Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել կոռուպցիայի և դրա հետ կապված այլ կարևոր հասկացությունները,
և քննարկել կոռուպցիայի տեսակները և ձևերը, նկարագրել կոռուպցիայի
պատճառների տեսությունները, նպաստող պայմանները և գործոնները,
կոռուպցիայի
ճանաչման,
տարածվածության
և
դիագնոստիկայի
առանձնահատկությունները,
հայտնաբերել
կոռուպցիայի
դրսևորման
հնարավորությունները,
2. բացատրել կոռուպցիայի մակարդակի, մասշտաբի, միտումների հետազոտման
միջոցները, կոռուպցիայի վտանգները և հետևանքները պետական, բյուջետային,
շուկայական և այլ ոլորտներում,
3. բացատրել հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը, վեր հանել դրա մասերը,
նկարագրել հակակոռուպցիոն օրենսդրությունը, կոռուպցիայի կանխման և դրա
դեմ պայքարի իրավական միջոցները, հակակոռուպցիոն իրավագիտակցության և
իրավական մշակույթի առանձնահատկությունները:

բ) բուն մասնագիտական կարողություններ
4. բացահայտել կոռուպցիայի որպես երևույթի բարդ և բազմակողմանի բնույթը,
ընդհանրացնել կոռուպցիայի զանազան բնորոշումները, առանցնացնել դրանց
առավելությունները և թերությունները,
5. քննարկել վարչական, քաղաքական կոռուպցիան, կոռուպցիան մասնավոր և
միջազգային ոլորտներում, կիրառել կոռուպցիայի բացահայտման մեթոդները,
վերլուծել կոռուպցիյաի դեպքերը վիճակագրական տվյալները,
6. կատարել օրենսդրական և այլ ակտերի հակակոռուպցիոն փորձաքննություն,
հակակոռուպցիոն պարզ քաղաքականության մշակում, առաջարկել օրենսդրական
հակակոռուպցիոն նախագծեր,

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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7. իրականացնել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք, ստեղծագործաբար
կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա7.

վերարտադրել

իրավունքի

իրականացման

գործընթացում

անհրաժեշտ

հակակոռուպցիոն իրավական միջոցները, ինչպես նաև իրավական էթիկայի նորմերը:
Բ4. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և
դատական

մարմինների

գործունեության

արդյունավետության

բարձրացման

նախաձեռնություններ,
Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 առաջադրանք՝յուրաքանչյուրն առավելագույնը 5
միավոր:

13.Համառոտ բովանդակությունը
Կոռուպցիայի հասկացությունը:
Կոռուպցիայի տեսակները և ձևերը: Կոռուպցիայի
պատճառները, գործոնները և պայմանները: Կոռուպցիայի ինտեգրացված տեսությունը:
Կոռուպցիայի դրսևորումները, ճանաչումը, դիագնոստիկան, տարածվածությունը:
Կոռուպցիայի վիճակը Հայաստանում և այլ երկրներում. կոռուպցիայի չափման
մեթոդիկաները: Կոռուպցիայի վտանգները և հետևանքները: Կոռուպցիան և օրենքը:
Իրավապահպան մարմինները և կոռուպցիան: Հակակոռուպցիոն քաղաքականության
մշակումը և կենսագործումը Հայաստանում և այլ երկրներում: Կոռուպցիայի կանխման և
դրա դեմ պայքարի իրավական հիմունքները:

14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Антикоррупционная стратегия в контексте формирования России как социального
правового государства Богучарская В.А., Бронштейн Н.В., Охотский И.Е., 2012.
2. Гриб В.Г, Окс Л.Е. Противодействие коррупции: учеб. пособие. - М.: 2011.
3. Головщинский К.И. Диагностика коррупциогенности законодательства, 2004.
4. Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: Научнопрактическое пособие; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
5. Шишкарев С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России: ист. и
соврем. 2008.
6. Скобликов П. А. Коррупция в современной России: Словарь неформальных терминов
и понятий. - М.: Норма: 2014.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1901/Մ18

2. Իրավական մարդաբանություն
3.3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մարդու իրավական կեցության
ծագմանը, անհատի կարգավիճակի տարբերություններին ավանդական, կրոնական
հասարակություններում, եվրոպական իրավական համակարգերում, ինչպես նաև
միջազգային իրավական հարթությունում:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել իրավական մարդաբանության հիմնական կատեգորիաները, իրավական
մարդաբանության դերը և գործառույթները, բացատրել (բնութագրել) իրավական մարդու
/էակի/

կայացման

հիմնական

փուլերը,

դրանցից

յուրաքանչյուրի

առանձնահատկությունները,
2. բացատրել համայնքային մարդու և պետական մարդու տիպային տարբերությունները,
քննարկել

իրավական

հայկական

էակի

իրավունքի

տեղը

տարատեսակ

իրավական

մարդաբանությունը,

արդի

համակարգերում,
քաղաքակրթության

մարտահրավերներն իրավական մարդաբանության դիրքերից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծել և համեմատել իրավական մարդաբանության և իրավագիտության այլ
ոլորտների հետազոտման առարկաները, համեմատել իրավական մարդու /էակի/
պատմական և արդի տիպերը,
4. քննարկել իրավական երևույթները իրավական մարդաբանության վերլուծական
դիրքերից, համեմատել աշխարհի և ՀՀ իրավական համակարգերը մարդաբանական
հայեցակարգերի տեսանկյունից,
5. կիրառել իրավական մարդաբանության գիտելիքները արդի քաղաքակրթության
մարտահրավերներին լուծումներ առաջարկելու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. դրսևորել

վերլուծական,

մասնագիտացման

ոլորտի

ստեղծագործական,
խնդիրների,

ինչպես

նորարական
նաև

մոտեցում՝

հետազոտական

հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:
9.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1. վերարտադրել իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական հիմունքները,
պետաիրավական

երևույթների

նկատմամբ

մոտեցումները,
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սոցոլոգիական,

մարդաբանական

Բ1. բացահայտել պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական,
մարդաբանական դիրքերից, գնահատել դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական
համակարգում,
կատարել
դրանց
գիտական
և
սոցոլոգիական
հետազոտություն,
Բ4. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և
դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման
նախաձեռնություններ,
Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
10. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 առաջադրանք՝յուրաքանչյուրն առավելագույնը 5
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավական
մարդաբանությունը
որպես
իրավագիտության
ոլորտ.
հիմնախնդիրը, առարկան, մեթոդաբանությունը: Իրավական մարդաբանության
որպես գիտության ձևավորումն ու զարգացումը: Իրավական մարդու /էակի/
կայացումը: Համայնքային մարդը և պետական մարդը: Իրավական էակը
ավանդույթային և կրոնական իրավունքի համակարգերում: Եվրոպական դրական
իրավունքի մարդաբանությունը: Մարդը հայկական իրավունքի համակարգում:
Մարդու իրավական կեցության միջազգային իրավական հարթությունը:
Իրավական մարդաբանությունը և արդի քաղաքակրթության մարտահրավերները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Норбер Рулан. Юридическая антропология. Учебник для вузов. - М.,1999.
2. Ковлер А.И. Антропология права. Учебник для вузов. Изд.Норма., М., 2002.
3. Boas F. Antropology and Modern Life. Westport /Conn./, 1928. Repr. 1984.
4. Rouland N. L’anthropologie juridigue. Serie Droit fondamental. P., 1980.
5. Юридическая антропология: Закон и жизнь. Сб. статей. М., 2000.
6. Л.Р. Сюкияйнен. Шариат и мусульманско-правовая культура. - М., 1997.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1901/Մ20

2. Հայստանի սահմանադրական զարգացման
3.3 կրեդիտ
հիմնահարցեր
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
 վերհիշել և ներկայացնել համեմատական իրավական մեթոդը, դրա
տարբերակները որպես հետազոտման և դիտարկման արդյունավետ միջոց,
 թվարկել և նկարագրել արդի իրավական համակարգի բաղադարատարերը,
դրանց առանձնահատկությունները զանազան երկրներում,
 թվարկել իրավական համակարգերի հիմնական տեսակները, դասակարգել
դրանք ըստ որոշակի չափանիշների,
 տարբերել իրավունքի աղբյուրների տեսակները և կարգավորիչ նշանակությունը
առանձին իրավական համակարգերում,
 հասկանալ
ռոմանագերմանական
իրավական
համակարգի
առանձնահատկությունները, թվարկել դրանում իրավական կարգավորման
աղբյուրները, բացատրել զարգացման միտումները,
 հասկանալ
անգլոամերիկյան
իրավական
համակարգի
առանձնահատկությունները, թվարկել դրանում իրավական կարգավորման
աղբյուրները, բացատրել զարգացման միտումները,
 հասկանալ
սկանդինավյան
իրավական
համակարգի
առանձնահատկությունները, թվարկել դրանում իրավական կարգավորման
աղբյուրները, բացատրել զարգացման միտումները,
 հասկանալ մուսուլմանական և կրոնական այլ իրավական համակարգերի
առանձնահատկությունները, թվարկել դրանում իրավական կարգավորման
աղբյուրները, բացատրել զարգացման միտումները,
 հասկանալ
ավանդույթային
իրավական
համակարգի
առանձնահատկությունները, թվարկել դրանում իրավական կարգավորման
աղբյուրները, բացատրել զարգացման միտումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. համեմատել և տարբերակել իրավական առանձին համակարգերը, հասկանալ
դրանց առանձնահատկությունները,
2. քննարկել և ընդհանրացնել առանձին իրավական համակարգերի իրավունքի
աղբյուրները, դրանց աստիճանակարգությունը, անել հետևություններ արդի
աշխարհի իրավական համակարգերի մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. իրականացնել ՀՀ իրավական համակարգի վերլուծություն, վեր հանել դրա
պատմական և արդի առանձնահատկությունները։

2. վերլուծել իրավական փաստերը, կատարել հետևություններ, ստեղծագործաբար
կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ինքնուրույն ուսումնասիրել մասնագիտական գրականությունը, օգտվել
տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)։
11.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1. վերարտադրել իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական հիմունքները,
պետաիրավական

երևույթների

նկատմամբ

սոցոլոգիական,

մարդաբանական

մոտեցումները,

Բ1. բացահայտել պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական,
մարդաբանական դիրքերից, գնահատել դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական
համակարգում,
կատարել
դրանց
գիտական
և
սոցոլոգիական
հետազոտություն,
Բ4. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և
դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման
նախաձեռնություններ,
Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
12. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
7. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
8. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
9. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:

10. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 առաջադրանք՝յուրաքանչյուրն առավելագույնը 5
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համեմատական իրավունքը իրավաբանական գիտությունների համակարգում: Համեմատական իրավունքի մեթոդը որպես արդի ժամանակաշրջանի արդյունավետ
մեթոդը: Հասարակության իրավական համակարգը որպես համեմատական իրավունքի ուսումնասիրության օբյեկտ: Իրավական համակարգերի դասակարգումը:
Իրավական ընտանիք հասկացության գիտական վերլուծությունը: Իրավական համակարգերի դասական տիպերը: Ռոմանագերմանական, անգլոամերիկյան, սկանդինավյան, իրավական համակարգերը: Մուսուլմանական (իսլամական) և այլ կրոնական իրավական համակարգերը: Ավանդական իրավական համակարգերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1967.
2. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности.
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3.
4.
5.
6.

М., 1998.
Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. М., 2001.
Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2001.
Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. М., 2000.
Саидов А.Х. Введение в сравнительное правоведение. М., 1988.
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2. «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Քաղաքացիական իրավունք և
դատավարություն
042101.03.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

-

4. Շնորհվող որակավորումը

Իրավագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի
կողմից 2017 թ.-ի մարտի 2-ին որոշում 5/3-ով հաստատված Երևանի պետական
համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2017/2018 ուսումնական տարվա
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։ ԵՊՀ իրավագիտության բակալավրի
աստիճան ստացած դիմորդների ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակն է.
1. ուսանողին տրամադրել խորը և համակողմանի գիտելիքներ մասնավոր իրավունքի, ինչպես
նաև իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական ընթացակարգերի
վերաբերյալ,
2. ուսանողին
սովորեցնել
վերլուծել
և
մեկնաբանել
քաղաքացիական
և
քաղաքացիադատավարական օրենսդրության դրույթները, դրանց կիրառման պրակտիկան,
3. զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները
մասնավոր իրավունքի ոլորտում հետազոտություններ իրականացնելու, իրավախորհրդատվական գործունեություն ծավալելու, բարդ գործնական խնդիրներ լուծելու, ոլորտին առնչվող
փաստաթղթեր կազմելու համար:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. քննարկելու կորպորատիվ, պայմանագրային, արտապայմանագրային, մտավոր սեփականության, աշխատանքային հարաբերությունների և ապահովագրական գործի իրավական
կարգավորման հիմունքները,
Ա2. բացատրելու իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, առանձին փուլերը և ինստիտուտները,
Ա3. նկարագրելու ՀՀ և արտասահմանյան երկրների ոլորտային օրենսդրության աղբյուրները,
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դրանց մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
Ա4. ներկայացնելու ոլորտային օրենսդրության և մասնավոր իրավունքների պաշտպանության
առանձին ընթացակարգերի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,
Ա5. ներկայացնելու ոլորտին վերաբերող նյութաիրավական և ընթացակարգային ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,

Ա6. նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության
առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական,
մարդաբանական
հիմունքները,
պետաիրավական
երևույթների
նկատմամբ
սոցոլոգիական
մոտեցումները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. մեկնաբանելու մասնավոր-իրավական հարաբերությունների ոլորտը կարգավորող,
ինչպես նաև ընթացակարգային օրենսդրության դրույթները,
Բ2. լուծելու ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,
Բ3. գնահատական տալու գործնականում հանդիպող իրավիճակներին,

Բ4. կազմելու քաղաքացիաիրավական և դատավարական իրավահարաբերությունները
միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի նախագծեր,
Բ5. քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական
դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում:
Բ6. համեմատելու ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների նյութաիրավական և դատավարական
ինստիտուտները,
Բ7. կիրառելու մասնավոր-իրավական հարաբերությունների և դրանցից բխող վեճերի լուծման
ընթացակարգերի իրավական կարգավորման ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում
գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
Գ5. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի
ընթացքում:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը

Կցված է
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13. Գնահատման ձևերը
• Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար
նախատեսված են երկու ընթացիկ քննություններ և եզրափակիչ քննություն:

Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները կարող են անցկացվել գրավոր կամ
բանավոր ձևով:
Քննաթերթիկը պարունակում է 1-4 հարց, խնդիր կամ առաջադրանք: Ընթացիկ
քննության արդյունքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն արժեքը 2.5 միավոր է: Միավորների
քայլը 0.5 է:
•

Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանության ձևով:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են արդյունավետ աշխատանք կատարել պետական
և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատական իշխանության
ինքնակառավարման մարմինների աշխատակազմերում, իրավախորհրդատվական
(փաստաբանական) գրասենյակներում, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններում, ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակում, մշտապես գործող
առևտրային արբիտրաժներում, միջազգային կառույցներում ու կազմակերպություններում մշտապես գործող առևտրային արբիտրաժներում՝ զբաղեցնելով իրավաբանական
բարձրագույն կրթություն պահանջող ցանկացած հաստիք:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• համակարգիչներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային սրահ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
• ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակ,
• Համբուրգի, Մանհայմի, Հայդելբերգի, Ուտրեխտի, Սանկտ Պետրբուրգի և Մոսկվայի
պետական համալսարաններում նմանատիպ մագիստրոսական ծրագրին ներկայացվող
պահանջները և ուղենիշերը:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի համառոտ
նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ ձեռք
կբերի միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի
ընձեռած ուսումնառության հնարավորություններից։
Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ դասընթացների
տեղեկագրքում:
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1 քննարկելու կորպորատիվ, պայմանագրային, արտապայմա- Բ1 մեկնաբանելու մասնավոր-իրավական հարաբերությունների
նագրային, մտավոր սեփականության, աշխատանքային հաոլորտը կարգավորող, ինչպես նաև ընթացակարգային օրենսրաբերությունների և ապահովագրական գործի իրավական
դրության դրույթները
Ա2

Ա3

Ա4

կարգավորման հիմունքները
բացատրելու իրավունքների պաշտպանության դատական և
արտադատական ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները,
առանձին փուլերը և ինստիտուտները
նկարագրելու ՀՀ և արտասահմանյան երկրների ոլորտային օրենսդրության աղբյուրները, դրանց մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները
ներկայացնելու ոլորտային օրենսդրության և մասնավոր իրավունքների պաշտպանության առանձին ընթացակարգերի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները

Ա5 ներկայացնելու ոլորտին վերաբերող նյութաիրավական և

Բ2

լուծելու ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ

Բ3

գնահատական տալու գործնականում հանդիպող իրավիճակներին

Բ4

կազմելու քաղաքացիաիրավական և դատավարական իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի նախագծեր
քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան, ինչպես նաև պետաիրավական
երևույթները իրավափիլիսոփայական դիրքերից, դրանց դերն
ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում:
համեմատելու ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների նյութաիրավական և դատավարական ինստիտուտները

Բ5

ընթացակարգային ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները

Ա6 նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության առանձին ընթացակարգերի
ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական
մոտեցումները:

Բ6

Բ7
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կիրառելու մասնավոր-իրավական հարաբերությունների և դ-

րանցից բխող վեճերի լուծման ընթացակարգերի իրավական
կարգավորման ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից

Գ4

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային)

Գ2 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները
Գ3

Գ5

արդյունավետորեն
պլանավորելու
ժամանակն
ու
առաջադրված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս
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ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ
տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝
գիտական բանավեճերի ընթացքում

Մոդուլի

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

թվանիշը
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1

Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու

1602/Մ01

ՏՀՏ-ն մասնագիտական խնդիրներում

2301/Մ01

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1901/Մ15
Մասնագիտական դասընթացներ

Իրավունքի փիլիսոփայություն
Իրավունքի

տեսության

1901/Մ02
արդի

1901/Մ17

հիմնախնդիրները
Իրավունքի սոցիոլոգիա

1901/Մ04
Մասնագիտացման պարտադիր կրթամաս

Կորպորատիվ իրավունք

1907/Մ08

Միջազգային առևտրական իրավունք

1903/Մ25

Քաղաքացիական

իրավունքի

և

1903/1907/

դատավարության արդի հիմնախնդիրները

Մ01

Մտավոր սեփականության իրավունք

1903/Մ10

Կատարողական վարույթը ՀՀ-ում

1907/Մ17
Մասնագիտացման կամընտրական դասընթացներ

Արտապայմանագրային

պարտավորութ-

1903/Մ02

յուններ
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2

3

4

5

Միջազգային

քաղաքացիական

1907/Մ24

դատավարություն
Աշխատանքային վեճեր

1907/Մ19

Ապահովագրական իրավունք

1903/Մ26

Վարչական

դատավարության

արդի

1907/Մ27

խնդիրներ
Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար

------------

Մասնագիտական պրակտիկա

------------

Մագիստրոսական ատենախոսություն

------------
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1602/Մ01 2. Օտար լեզու-1
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ.-4
6. 1-ին կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Կատարելագործել
ուսանողների
օտար
(անգլերեն)
լեզվով
հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես
էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• Խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով
մասնագիտական
տեքստերի
վերլուծության
տարբեր
մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ
ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով
ինքնուրույն աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային
և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու
փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը,
քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների
շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ
կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով
ընկալել
և
վերարտադրել
մասնագիտությանն
առնչվող
դասախոսությունների,
հարցազրույցների
ձայնագրություններ
և
տեսագրություններ:
222

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու
և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները
պետք է համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության
համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի
կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,

Գ5. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
8. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
9. անհատական և խմբայինաշխատանք,
10. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
11. ինքնուրույն աշխատանք,
12. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն
նախագծի իրականացում),
13. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
14. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց.
5. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
6. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
7. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
8. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի
վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
5. Իրավագիտության ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային,
քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները:
6. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց
իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման
գործընթացում:
7. Ակադեմիական
գրագրություն՝
գիտական
հոդվածների
ու
աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև
223

ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
8. Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing
Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’
2000, USA
3.”American Legal English” Debra S. Lee, J.D.Charles Hall, Marsha Hurtley, J.D. The
University of Michigan Press 2006
4.Alison Riley, English for Law”. Macmillan 1997.

224

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.
2301/Մ01

2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտա3. 3 կրեդիտ
կան ոլորտում /հումանիտար ֆակուլտետների
համար/
4.շաբաթական 2 ժամ
5. գործ. - 2
6.1-ին կիսամյակ
7.ստուգարք
8. Դասընթացի հիմնական նպատակն այն է, որ ուսանողները ձեռք բերեն
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից օգտվելու
հմտություններ և կարողանան կիրառել դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
• աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
• մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը
• աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ
• կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ
• նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա
• ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ
• ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և
ձայնային էֆեկտներ
• մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
4. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
5. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները
տրամադրվում են ուսանողներին էլեկտրոնային տեսքով:
6. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի
միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 8
միավոր առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության հիման վրա` 2
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միավոր առավելագույն արժեքով և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու
համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին 2. Տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր,
հասցեներ, ֆունկցիաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ:
Բաժին 3. Տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում,
հարցումներ, հաշվետվություններ:
Բաժին 4. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և
ցուցադրում:
Բաժին 5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի
ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере
2. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML
3. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru
4. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013
5. Shelly Cashman, Microsoft Office
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ15 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 1, գործ.- 1
6. I կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
4. ձևավորել

իմացություն

գիտության,

գիտական

3.3 կրեդիտ

հետազոտության,

գիտական

գործունեության իրավական կարգավորման մասին,
5. սովորեցնել

գիտական

հետազոտության

կազմակերպման

և

անցկացման

հիմնադրույթները,
6. հաղորդել գիտելիքներ և հմտություներ գիտական հետազոտության մեթոդների,
աղբյուրների

ու

պրակտիկ

ինֆորմացիայի

հետ

աշխատանքի,

գիտական

հետազոտությունների նախապատրաստման և ձևավորման կարգի մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գիտությունը որպես ճանաչողության ոլորտ, գիտական գործունեության
իրավական կարգավորման հիմունքները և հետազոտության անցկացման փուլերը,
2.

բացատրելու

գիտական

հետազոտության

մեթոդները,

դրանց

տեսակները,

մասնագիտական ոլորտի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
3. քննարկելու գիտական հետազոտության թեմայի ընտրության, հետազոտության
պլանավորման և իրականացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները,
4.

նկարագրելու

գիտական

աշխատանքի

ձևավորման,

լեզվի

և

ոճի

առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կատարել ինքնուրույն գիտական հետազոտություն, վերլուծել ստացված աղբյուրները
և մշակել խորհրդատվություն իրավական ինստիտուտի կատարելագործման համար,
6. կատարել ինքնուրույն աշխատանք գիտատեղեկատվական աղբյուրների և միջոցների
հետ,
7. կատարել գիտական անհրաժեշտ

մեթոդների

ընտրություն` ելնելով թեմայի

հետազոտություն առարկայից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
9. դրսևորելու վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման
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և լուծման համար:
5.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա6. նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության
առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները,
իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները:

Բ5. քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման
պրակտիկան,
ինչպես
նաև
պետաիրավական
երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը
սոցիալական համակարգում:
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,

Գ5. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
6. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
7. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
8. աշխատանքը

փոքր

խմբում.

սոցիալական

նախագծեր.

ինտերակտիվ

ելույթ.

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
9. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
10. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն
ավարտվում
է
եզրափակիչ
ստուգարքով՝
գրավոր
հետազոտական աշխատանքի արդյունքների գնահատման հիման վրա.
ուսանողներին առաջադրվում են իրավական գիտատեսական խնդիր, որը նա
պետք է կարողանա հետազոտել և լուծել:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտությունը և նրա դերն արդի հասարակության մեջ: Գիտահետազոտական
աշխատանքի սահմանադրական և իրավական կարգավորումը: Գիտական
հետազոտության
էությունը,
անցկացման
էտապները:
Գիտական
հետազոտության
մեթոդները
և մեթոդաբանությունը: Գիտական
հետազոտության թեմայի ընտրությունը և հիմնավորումը: Գիտական
տեղեկատվության որոնումը, կուտակումը և մշակումը:

228

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Вайнитейн М. З. Основы научных исследований. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011.
2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – М.: ИТК Дашков и К,
2010.
3. Лузан П.П. Основы научных исследований: Учебно-метод. пособие. – Смоленск, 2009.
4. Пивоварова О.П. Основы научных исследований, Челябинск: Полиграф- Мастер, 2009.
5. Селиванов В.Ф. Основы организации и методологии научных исследований. Воронеж,
2011.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ02. 2. Իրավունքի փիլիսոփայություն
3.3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. I կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ուսանողին սովորեցնել իրավունքի գիտական ճանաչողության բանական
բարձրագույն ձևը, գիտական-ազատական կամ էլեգանտ իրավագիտությունը,
2. ներկայացնել իրավական գիտելիքների ինտեգրացված ոլորտը, որը ներառում է
իրավական գենոլոգիայի, օնթոլոգիայի, աքսոլոգիայի հիմնախնդիրները,
3. սովորեցնել իրավունքի արդի փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
8. նկարագրել իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական կատեգորիաները, իրավունքի
փիլիսոփայության դերը գործառույթները,
9. բացատրել իրավահասկացության հիմնական տիպերը, դրանցից յուրաքանչյուրի
առավելությունները և թերությունները, քննարկել մարդը որպես իրավական էակը
հասկացությունը,
10. բացատրել իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը, փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը 20-րդ դարում,
11. քննարկել պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և դասակարգել այդ հիմնախնդրի
նկատմամբ իրավափիլիսոփայական մոտեցումները,
12. լուսաբանել իրավունքի ապագան համաշխարհային պատմության համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
13. համեմատել իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական կատեգորիաները,
14. համադրել իրավահասկացողության տիպերը, ճիշտ ընտրել իրավական
հետազոտությունների փիլիսոփայական մեթոդաբանությունը,
15. կատարել իրավական տեքստերի վելուծություն և պարզաբանում` օգտագործելով
իրավական փիլիսոփայական արժեքաբանության գործիքային միջոցները,
16. ամփոփել իրավական երևույթները արժեքաբանական-փիլիսոփայական վերլուծության միջոցով,
17. կիրառել տեսական գիտելիքները որպես իրավական պոզիտիվիզմի, դոգմատիզմի
հաղթահարման գործիքային միջոցներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
18. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների
օրենսդրություն, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
19. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական
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հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա6. նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության
առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները,
իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները:

Բ5. քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման
պրակտիկան,
ինչպես
նաև
պետաիրավական
երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը
սոցիալական համակարգում:
Գ5. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
6. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
7. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
8. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
9. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
10. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ առավելագույնը 20
միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5
միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի փիլիսոփայության հասկացությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը: Իրավունքի գենեզիսի և տիպաբանության հայեցակարգային հիմնախնդիրները: Իրավունք. հասկացությունը և տիպաբանությունը: Իրավունք և օրենք: Իրավունքի իրացման իրավափիլիսոփայական հիմնախնդիրները: Իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը: Իրավական էակը որպես իրավունքի աղբյուր և սուբյեկտ: Իրավունքի փիլիսոփայության պատմության խնդիրները անտիկ, միջին և նոր ժամանակներում: Իրավունքի բացասման մարքսիստական փիլիսոփայությունը: Իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը 20-րդ դարում:
Իրավունքի ազատական իրավաբանական փիլիսոփայությունը: Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և իրավունքի փիլիսոփայությունը: Համաշխարհային
պատմական զարգացումը և իրավունքի ապագան:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
2. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2015.
3. Философия права. Под ред. О.Г. Данильяна. М., 2005.
4. Шершеневич Г.Ф. История философии права. СПб.,2001.
5. Ներսեսյանց Վ.Ս., Ցիվիլիզմի մանիֆեստը, Եր., 2001:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1901/Մ04. 2. Իրավունքի սոցիոլոգիա
3.6 կրեդիտ
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.- 40, սեմ.–20
6. I կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
4. սովորեցնել պետաիրավական ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում,
5. ներկայացնել պետության և իրավունքի իրական դերը, որպես կարևրորագույն սոցիալական երևույթների,
6. նպաստել պետաիրավական երևույթների սոցիալական դիտարկումների մեթոդաբանական հիմքերի յուրացմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել իրավունքի սոցոլոգիայի հիմնական կատեգորիաները, բնութագրել իրավունքի սոցոլոգիայի տեղը և դերը իրավագիտության համակարգում,
2. նկարագրել
իրավունքի
սոցիոլոգիայի
մեթոդները,
իրավունքի
էմպիրիկ
հետազոտման մեթոդները, իրավունքի սոցիոլոգիայի պատմությունը և հիմնական
հայեցակարգերը,
3. քննարկել
իրավունքի
սոցիալական
պայմանավորվածությունը,
օրինաստեղծագործության սոցիալական նախադրյալները,
4. բացատրել իրավունքի գործողության սոցիալական կառուցակարգը, դրա փուլերը,
օրենսդրության արդյունավետության սոցիալական պայմանները և գործոնները,
5. քննարկել իրավական կյանքի սոցիոլոգիական ապագան համաշխարհային
պատմության համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. կատարել սոցոլոգիական իրավական վելուծություն և հետազոտություն,
օգտագործելով սոցիոլոգիայի գործիքային միջոցները,
7. ճիշտ
ընտրել
իրավական
հետազոտությունների
սոցիոլոգիական
մեթադաբանությունը,
8. որոշել իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածության գործոնները, կատարել
նորմատիվ նյութի սոցիոլոգիական գնահատում,

9. տիրապետել սոցիոլոգիական արհեստավարժությանը՝ իրավական երևույթների սոցիոլոգիական վերլուծությանը, հետազոտման մեթոդներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
11.
դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման համար:

232

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա6. նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության
առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները,
իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները:

Բ5. քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման
պրակտիկան,
ինչպես
նաև
պետաիրավական
երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը
սոցիալական համակարգում:
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
6. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
7. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
8. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
9. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
0. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են գրավոր հանձնարարության
արդյունքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով (միավորների քայլը 0.5 է):
Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝
առավելագույն միավորը՝ 10: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց
(յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի սոցոլոգիան որպես ինքնուրույն իրավաբանական գիտություն: Իրավունքի սոցոլոգիայի մեթոդոլոգիան: Իրավունքի սոցիոլոգիայի էմպիրիկ մեթոդների վերլուծությունը: Իրավունքին սոցիոլոգիական մոտեցման ձևավորումը և զարգացումը: Իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածությունը: Օրինաստեղծման
սոցիոլոգիական նախաադրյալների վերլուծությունը: Իրավունքի գործունեության
սոցիալական մեխանիզմը: Օրենսդրության արդյունավետությունը: Պետական իշխանությունը որպես սոցիալական իշխանության զարգացման փուլ: Իրավաբանական կոնֆլիկտոլոգիա: Իրավունքի սոցիոլոգիայի զարգացման ուղիները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.М. Сырых, В.Н. Зенков, В.В. Глазырин и др., Социология права. М., Юстицинформ.
2015,
2. Сырых В.М., Социология Права. М., 2016,
3. Дубовицкий В.Н., Социология права: предмет, методология и методы /В.Н. Дубовицкий.
-Минск: Право и экономика, 2010.
4. Гревцов Ю. И. Очерки теории и социологии права, СПб., 1996:
5. Глазырин В. А., Грибакина Э. Н., Юридическая социология. М., 2000 և հետագա հրատ.:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ17. 2. Իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրները
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. I կիսամյակ
7. ստուգարք

3.3 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության,
զարգացման հիմնախնդիրները, բանավեճային հարցերը,
2.իրավագիտության նորագույն մեթոդաբանական մոտեցումները, հայեցակարգերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել պետության և իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների
շրջանակը,
2. բացատրել պետության և իրավունքի առաջացման պատմատեսական
հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը, հասարակության, պետության և
իրավունքի միասնությունը,
3. քննարկել իրավունքի և պետականության զարգացման արդի ուղղությունները,
4. քննարկել իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության
համակարգ հասկացությունները, դրանց հարաբերակցության հիմնախնդիրները,
5. բացատրել
իրավական
պատասխանատվության
տեսագորխնական
հիմնախնդիրները:
6. բացատրել
օրինականություն
և
իրավական
օրինականություն
հասկացությունների հարաբերակցությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. կատարել
արդի
պետաիրավական
իրականության
ավելի
խորը,
բազմակողմանի վերլուծություն՝ օգտագործելով տեսական մեթոդաբանական
մոտեցումները,
8. համեմատել պետության և իրավունքի տեսության հիմնահարցերի վերաբերյալ
տարակարծիք մոտեցումները,
9. կատարել պետաիրավական երևույթների հիմնախնդիրային վերլուծություն
10. համեմատել պետության և իրավունքի վերաբերյալ տարատեսակ մոտեցումները,
11. հիմնվելով իրականացված ուսումնասիրությունների վրա՝ անել ինքնուրույն
հետևություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
12. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
13. դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման համար:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա6. նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության
առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները,
իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները:

Բ5. քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման
պրակտիկան,
ինչպես
նաև
պետաիրավական
երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը
սոցիալական համակարգում:
Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,

Գ5. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: Ստուգումն անկացվում է
բանավոր /կամ գրավոր/ ընթացիկ հարցումների արդյունքների գնահատման
հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների հասկացությունը, տեսության
զարգացումը և հիմնախնդիրների ձևավորումը: Իրավունքի առաջացման հիմնախանդիրները: Հասարակության, իրավունքի և պետականության միասնությունը:
Իրավունքի
զարգացման
ուղղությունները:
Պետության
և
իրավունքի
հարաբերակցությունը: Իրավունքի էությունը, հասկացությունը, նշանակությունը:
Իրավահասկացության հայեցակարգերը: Իրավունքի համակարգ, իրավական
համակարգ, օրենսդրության համակարգ: Ժամանակակից հասարակության
պետաիրավական զարգացման հիմնախնդիրները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Проблемы теории государства и права: Краснов А.В., Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н.,
Скоробогатов А.В. Казань. Познание, 2013.
2. Проблемы теории государства и права. Под ред. Сырых В.М., М.: 2008.
3. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2006.
4. Проблемы теории государства и права /М.М.Рассолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 2007.
5. Проблемы общей теории государства и права / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2001.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1903/Մ08
2. Կորպորատիվ իրավունք
3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. I կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կորպորատիվ իրավահարաբերությունների առանձնահատկություններին, կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման կարգին, կորպորատիվ արժեթղթերի շրջանառությանը, կորպորացիայի մասնակցի իրավունքներին և պարտականություններին, կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց կառավարման առանձնահատկություններին, կորպորատիվ վեճերի լուծման հետ կապված
խնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց, հսկող և հսկվող
կորպորացիաների առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել կորպորացիայի ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման
կարգը, կորպորացիայի մասնակցի իրավունքները ու պարտականությունները,
3. ներկայացնել կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները,
4. նկարագրել կորպորատիվ վեճերի առանձին տեսակները և դրանց լուծման
հիմնական ձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. գործնականում
իրականացնել
կորպորատիվ
տիպի
առևտրային
իրավաբանական անձանց ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարմանն
ուղղված առանձին գործողություններ,
6. վերլուծել
կորպորատիվ
արժեթղթերի
թողարկման,
տեղաբաշխման,
կանոնադրական կապիտալի ավելացման և նվազեցման գործընթացների
իրավական սպասարկման ոլորտում առկա խնդիրները և գտնել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ուղիները,
7. ընտրել կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ մոդելները,
8. բացահայտել կորպորատիվ կառավարման այս կամ այն մոդելի կիրառման
հնարավոր իրավական ռիսկերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. քննադատական մոտեցում դրսևորել դատական պրակտիկայում արտահայտված
իրավական դիրքորոշումների նկատմամբ,
10. վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները,
11. գնահատել ոլորտում առկա խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
12. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
13. հիմնավորել իր տեսակետները՝ այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի
մասնակցելիս:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. քննարկելու կորպորատիվ, պայմանագրային, արտապայմանագրային, մտավոր սեփականության, աշխատանքային հարաբերությունների և ապահովագրական գործի իրավական կարգավորման հիմունքները,
Ա2. բացատրելու իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, առանձին փուլերը և ինստիտուտները,
Բ5. քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան

Գ6. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

դասախոսություններ
քննարկումներ, բանավեճեր
իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն
արժեքը 5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր դրույթներ կորպորատիվ իրավունքի մասին: Գործարարական գործունեությանը մասնակցող կազմակերությունների տեսակները: Կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց ստեղծումը, վերակազմակերպումը և դադարումը: Կորպորատիվ կառավարումը և վերահսկողությունը: Կորպորացիայի մասնակիցների (բաժնետերերի) իրավունքների և պարտականությունների իրավական կարգավորումը:
Փոխկապակցվածություն ունեցող տնտեսական ընկերությունների իրավական կարգավորումը: Տնտեսական ընկերություններում պատասխանատվության իրավական
կարգավորումը: Կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձնաց կողմից կնքվող որոշ գործարքների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները: Կորպորատիվ հարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի
պաշտպանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Վ.Դ. Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի
հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 2013թ.:
2. Ավետիսյան Վ.Դ. Բաժնետիրական իրավունք, Եր. 2005:
3. Բարսեղյան Տ. Կ. Գործարարական իրավունք: ԵՊՀ. հրատ., 2009:
4. Корпоративное право, под ред. И.С. Шиткина, М., 2007.
5. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2006.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1903/Մ25

2. Միջազգային առևտրական
3. 3 կրեդիտ
իրավունք
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել միջազգային
առևտրական իրավունքի առաջացման և զարգացման նախադրյալները,
միջազգային առևտրական հարաբերությունների ունիֆիկացիոն իրավական
կարգավորման պատմական և ժամանակակից ասպեկտները և ապագա
զարգացումները, ծանոթացնել միջազգային առևտրական հարաբերությունների
կոլիզիոն-իրավական և նյութաիրավական կարգավորման համադրումներին,
միջազգային
առևտրական
հարաբերությունների
ունիվերսալ
և
տարածաշրջանային
ունիֆիկացիոն
իրավական
կարգավորման
գործընթացներին, միջազգային առուվաճառքի շրջանառության ունիվերսալ
իրավական կարգավորումներին, այդ ոլորտում օտարերկրյա և արբիտրաժային
դատական
պրակտիկային,
միջազգային
առևտրական
սովորույթներին,
միջազգային առևտրական շրջանառության հետ սերտորեն առնչվող մյուս
ոլորտների՝ միջազգային հաշվարկային, միջազգային վարկային, միջազգային
բեռնափոխադրման իրավական կարգավորումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. ներկայացնել ժամանակակից միջազգային առևտրական հարաբերությունների
ունիֆիկացիոն իրավական կարգավորման բնույթը, զարգացման հիմնական
միտումները,
2. քննարկել միջազգային առևտրական հարաբերությունների կոլիզիոն
իրավական և նյութական իրավական կարգավորման աղբյուներն ինչպես
տարածաշրջանային, այնպես էլ ունիվերսալ հարթություններում,
3. լուսաբանել միջազգային առուվաճառքի շրջանառության իրավական
կարգավորման սկզբունքները և հիմնական ասպեկտները,
4. բացատրել միջազգային առուվաճառքի շրջանառության հետ սերտորեն
կապված մյուս ոլորտների՝ միջազգային հաշվարկային, միջազգային
վարկայաին, միջազգային փոխադրումների առանձնահատկությունները,
5. լուսաբանել միջազգային առևտրական սովորութային համակարգերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. համեմատել միջազգային, օտարեկրյա
և ներպետական առևտրական
հարաբերությունների ոլորտում ինստիտուտները
7. տեղայնացնել առաջավոր օտարերկրյա և միջազգային իրավական փորձը.
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8. վերլուծել միջազգային և ներպետական առևտրական հարաբերությունների
ոլորտում առկա խնդիրները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական աշխատություններ, հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր),
10. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը,
11. գնահատել ոլորտում առկա խնդիրների դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
12. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
13. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները՝ այդ թվում՝ գիտական
բանավեճերի ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. նկարագրելու ՀՀ և արտասահմանյան երկրների ոլորտային օրենսդրության
աղբյուրները, դրանց մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
Ա4. ներկայացնելու ոլորտային օրենսդրության և մասնավոր իրավունքների պաշտպանության առանձին ընթացակարգերի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,
Բ6. համեմատելու ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների նյութաիրավական և դատավարական ինստիտուտները,
Բ7.կիրառելու մասնավոր-իրավական հարաբերությունների և դրանցից բխող վեճերի
լուծման ընթացակարգերի իրավական կարգավորման ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ քննության համար ուսանողին տրվում
է 1 առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջազգային առևտրական հարաբերությունների իրավական կարգավորման
մեթոդոլոգիական հիմնախնդիրները: Նյութական նորմերի մասնավոր-իրավական
ունիֆիկացիան: Միջազգային առևտրական պայմանագրային իրավունքի
սկզբունքները: Միջազգային առևտրային տերմիններ (INCOTERMS): Միջազգային
հաշվարկային սովորույթներ: ՄԻջազգային վարկային հարաբերություններ:
Միջազգային փոխադրումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
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1. Հայկյանց Ա.Մ. Միջազգային մասնավոր իրավունք, Դասագիրք, Եր., ԵՊՀ հրատ.,
2013, - 540 էջ:
2. Հայկյանց Ա.Մ. Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի իրավական
կարգավորումը, Գիտագործնական ձեռնարկ, Եր., 2011, - 340 էջ:
3. Richard Stone. The Modern Law of Contract, Eight Edition, 2009, Great Britain, - 675
էջ
4. Тынель, Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. Минск:
Амалфея. 1999, - 704 էջ
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1903/1907/Մ01

2. Քաղաքացիական իրավունքի և
3. 6 կրեդիտ
դատավարության արդի
հիմնախնդիրները
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս. - 38, սեմ.–22
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում քաղաքացիական
և քաղաքացիադատավարական հարաբերությունների իրավական կարգավորման
բնագավառում առկա հիմնական խնդիրներին, այլ երկրներում և անդրազգային
մակարդակում դրանց տրված լուծմներին, ՀՀ օրենսդրություն ներմուծված նոր
իրավական ինստիտուտներին, քաղաքացիական և քաղաքացիադատավարական
օրենսդրության կատարելագործման հիմնական ուղղություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ՀՀ տնտեսության զարգացող և հեռանկարային ճյուղերի
քաղաքացիաիրավական
կարգավորման
և
ՀՀ
քաղաքացիական
օրենսդրություն ներմուծված իրավական ինստիտուտների էությունը և
առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրություն ներմուծված իրավական
ինստիտուտների արդյունավետության բարձրացման նպատակով կատարվող
միջոցառումները,
3. ներկայացնել ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրություն ներմուծված իրավական
ինստիտուտների արդյունավետությունն ապահովող հիմնական ուղղությունները,
4. ներկայացնել իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական
ընթացակարգերի տեսակները, դրանց առանձնահատկությունները և
իրավունքների պաշտպանության արդյունավետությանը խոչընդոտող
հանգամանքները,
5. նկարագրել այլ երկրներում և անդրազգային մակարդակում իրավունքների
պաշտպանության արդյունավետության բարձրացման նպատակով կատարվող
միջոցառումները,
6. ներկայացնել քաղաքացիադատավարական օրենսդրության՝ իրավունքի
պաշտպանության արդյունավետությունն ապահովող ինստիտուտների կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7.համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների քաղաքացիական և
քաղաքացիադատավարական ինստիտուտները,
8.տեղայնացնել քաղաքացիական և քաղաքացիադատավարական
հարաբերությունների իրավական կարգավորման հարցում օտարերկրյա
լավագույն փորձն ու անդրազգային կարգավորումների պահանջները,
9.քննադատաբար վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
10. վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները,
11. քննադատաբար վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
12. պատրաստել զեկուցումներ,
13. վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. ներկայացնելու ոլորտային օրենսդրության և մասնավոր իրավունքների պաշտպանության առանձին ընթացակարգերի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,

Բ5. քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման
պրակտիկան
Բ6. համեմատելու ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների նյութաիրավական և դատավարական ինստիտուտները,
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ քննության համար ուսանողին տրվում
է 2 առաջադրանք, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդերքօգտագործում:
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները
որպես
քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների օբյեկտ: Արդյունաբերական
սեփականության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները գործարարական
գործունեության
ընթացքում:
Գյուղացիական
տնտեսության
քաղաքացիաիրավական կարգավիճակը: ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրություն
ներմուծված նոր իրավական ինստիտուտներ:
Գործը դատաքննության նախապատրաստելու հիմնախնդիրները: Գործի լուծման
համար նշանակություն ունեցող փաստերի շրջանակը որոշելը և ապացուցման
պարտականությունը բաշխելու կանոնները: Ապացույցների թույլատրելիության
հիմնախնդիրը: Պարզեցված վարույթները քաղաքացիական դատավարությունում:
Դատական ակտերի բողոքարկման և վերանայման հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան
Վ.Դ.,
Կորպորատիվ
իրավահարաբերությունների
արդի
հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013, 400
էջ:
2. Հովհաննիսյան Ա.Ա., Անշարժ գույքի իրավական կարգավորման
հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր., «Տիգրան Մեծ»
հրատ., 2015, 184 էջ:
3. Ղարսլյան Ա.Ռ., Գործը դատաքննության նախապատրաստելը որպես
քաղաքացիական դատավարության փուլ, Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2015, -224 էջ:
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4. Մեղրյան Ս.Գ., Ապացուցումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
դատավարությունում, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012, -256 էջ:
5. Հովհաննիսյան Վ.Վ., Վերաքննության կարգով դատական ակտերի
վերանայման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում, Եր.,
ԵՊՀ հրատ., 2013, -544 էջ:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1903/Մ10

2.Մտավոր
սեփականության 3.3 կրեդիտ
իրավունք
4.Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին ներկայացնել մտավոր
սեփականության առանձին ինստիտուտների` հեղինակային իրավունքի,
արտոնագրային իրավունքի, քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների
և ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների անհատականացման
միջոցների, ինչպես նաև սելեկցիոն նվաճումների և ինտեգրալ միկրոսխեմաների
տոպոլոգիաների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. նկարագրել մտավոր սեփականությունը կարգավորող միջազգային պայմանագրերի,
օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները պահպանելու
ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացման կարգը,
2. ներկայացնել մտավոր սեփականության իրավատերերի իրավունքները և դրանց
պաշտպանության կարգը,
3. ներկայացնել մտավոր սեփականության առանձին ինստիտուտների իրավական
կարգավորման առանձնահատկությունները,
4. նկարագրել մտավոր սեփականության իրավունքներին առնչվող վեճերի լուծման
հիմնական ձևերը,

բ.(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
5. կազմել հեղինակային և լիցենզիոն պայմանագրեր,
6. մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտների պաշտպանության համար
կազմել վարչական բողոքներ, բողոքների պատասխաններ,
7. մտավոր սեփականությունն իրավունքի օբյեկտների պաշտպանության համար
կազմել հայցադիմումներ, հայցադիմումի պատասխաններ,
8. համեմատել հեղինակային իրավունքի ոլորտում առկա ՀՀ և արտասահմանյան
օրենսդրությունը, այդ թվում՝ ընտրելով մտավոր սեփականության օբյեկտների
պաշտպանության առավել արդյունավետ մոդելներ,
9. արտոնագրային իրավունքի օբյեկտների պետական գրանցման համար կազմել
հայտեր,

գ.(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
10. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն),
11. վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները
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12. գնահատել ոլորտում առկա խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
13. պատրաստել զեկուցումներ,
14. ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքներ,
15. հիմնավորել իր տեսակետները՝ այդ թվում գիտական բանավեճերի ընթացքում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրերի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. բացատրելու իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, առանձին փուլերը և ինստիտուտները,
Ա6. նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության
առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,

Բ3. գնահատական տալու գործնականում հանդիպող իրավիճակներին,
Բ4. կազմելու քաղաքացիաիրավական և դատավարական իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի նախագծեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

դասախոսություններ
քննարկումներ, բանավեճեր
իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13.Համառոտ բովանդակությունը
Մտավոր սեփականության հասկացությունը և իրավական կարգավորման
համակարգը, Հեղինակային իրավունքի էությունը և օբյեկտները, Հեղինակային
իրավունքի սուբյեկտները և հեղինակային իրավունքներ, Հեղինակային
պայմանագիր, Հարակից իրավունքների պահպանությունը, Հեղինակային և
հարակից իրավունքների պաշտպանությունը,Արտոնագրային իրավունքի
օբյեկտները, Արտոնագրային իրավահարաբերությունների մասնակիցների
կարգավիճակը, Արտոնագրային իրավունքների ձևակերպումը, Հեղինակների և
արտոնագրատերերի իրավունքների իրականացման և պաշտպանության կարգը,
մասնակիցների
ապրանքների
և
Քաղաքացիական
շրջանառության
ծառայությունների
անհատականացման
միջոցների
իրավական
պահպանությունը, Մտավոր սեփականության իրավունքի ոչ ավանդական
օբյեկտների իրավական պահպանությունը
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս, ԵՊՀ,
2011թ.,:
2. Բարսեղյան Տ.Կ., Հովհաննիսյան Ա.Ա., Մտավոր սեփականության իրավունք, Եր.,
ԵՊՀ հրատ., 2012:
3. Гражданское право. Учебник в 4-х томах. Изд. 3-е. Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1, М.,
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2005.
4. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.,
2001.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1907/Մ17

2. Կատարողական վարույթը ՀՀ- 3. 3 կրեդիտ
ում
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել դատական և այլ
ակտերի հարկադիր կատարման ընթացակարգի՝ կատարողական վարույթի
կանոնների, տվյալ գործառույթն իրականացնող մարմնի իրավասության մասին,
նրանց մոտ զարգացնել կատարողական վարույթին առնչվող տեսական ու
գործնական խնդիրներ վեր հանելու և դրանք լուծելու ունակությունները՝
ամբողջացնելով իրավունքների պաշտպանության միջոցների վերաբերյալ
սովորողների կողմից այլ դասընթացների արդյունքում ձեռք բերված իմացությունը
և գործնական կարողությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել հարկադիր կատարման ընթացակարգի նշանակությունը և դրանում
ծագող հարաբերությունների բնույթը․
2. ներկայացնել հարկադիր կատարման հիմքերը, նկարագրել կատարողական
վարույթի
ընթացակարգը,
կատարողական
վարույթի
սուբյեկտների
կարգավիճակը, հարկադիր կատարման միջոցների և առանձին կատարողական
գործողությունների իրականացման կարգը․
3. քննարկել կատարողական վարույթը կարգավորող օրենսդրության վերաբերյալ
ձևավորված դատական պրակտիկան․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մշակել կատարողական վարույթի կողմերի շահերի ներկայացուցչությանն ու
իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված դիմումներ, միջնորդություններ,
առարկություններ.
5. առաջարկել կատարողական վարույթին առնչվող վիճելի իրավիճակների
հիմնավորված լուծումներ որոշակի տրված փաստական հանգամանքների
հիման վրա, ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր,
6. հաշվարկել պարտավորությունների հետագա հարկադիր կատարման
հնարավորությունները կատարողական վարույթին անմիջապես չառնչվող
պրակտիկայում, մասնավորապես` պայմանագրային հարաբերությունների
իրավական ապահովման, իրավունքների դատական կամ արտադատական
պաշտպանության ընթացքում.
7. քննադատաբար
վերլուծել
կատարողական
վարույթը
կարգավորող
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օրենսդրությունն ու դատական պրակտիկան,
8. լուծումներ մշակել ոլորտում վեր հանված խնդիրների վերաբերյալ.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. կատարել հետազոտական աշխատանք կատարողական վարույթի խնդիրների
շուրջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. բացատրելու իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, առանձին փուլերը և ինստիտուտները,
Բ2. լուծելու ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,

Բ4. կազմելու քաղաքացիաիրավական և դատավարական իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի նախագծեր,
Բ5. քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման
պրակտիկան:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կատարողական վարույթի ընդհանուր բնութագիրը: Կատարման հիմքեր և կատարողական փաստաթղթեր: Հարկադիր կատարման գործառույթի կազմակերպումը:
Կատարողական
վարույթի
սուբյեկտները:
Կատարման
վաղեմություն:
Կատարողական վարույթի հարուցումը, կատարողական գործողությունների
իրականացման ընդհանուր կանոնները: Գույքային բնույթի պահանջներով
կատարողական
վարույթներ.
բռնագանձումը
պարտապանի
գույքի
և
եկամուտների, դրանց առանձին տեսակների վրա տարածելը: Բռնագանձված
գումարների բաշխումը պահանջատերերի միջև: Պարտապանի գույքի վրա
բռնագանձում տարածելու առանձնահատկություններն ըստ պարտապանների:
Միջանկյալ դատական ակտերի կատարման առանձնահատկությունները:
Կատարողական վարույթի և սնանկության վարույթի հարաբերակցությունը: Ոչ
գույքային բնույթի պահանջներով կատարողական վարույթներ: Կատարողական
վարույթի մասնակիցների և այլ անձանց իրավունքների պաշտպանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, դասագիրք,
4-րդ հրատ., լրացումներով և ուղղումներով - Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ.,
2013։
2. Դալլաքյան Վ.Կ., Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը՝ որպես
դատական ակտերի հարկադիր կատարման միջոց, մենագրություն - Երևան,
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Հայրապետ հրատ., 2015:
3. Афанасьев С.Ф. Исполнительное производство: учебник
Москва: Юрайт, 2012.
4. Դասախոսությունների տեքստ՝ թղթային տարբերակով:
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для

магистров.

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
3. 3 կրեդիտ
2. Արտապայմանագրային
պարտավորություններ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արտապայմանագրային
պարտավորությունները կարգավորող ՀՀ օրենսդրության հիմնարար սկզբունքներին,
օրենսդրության առանձնահատկություններին, վնաս պատճառելուց առաջացող
պարտավորությունների ծագման հիմքերին, վնասի հատուցման առանձնահատկութուններին, պատասխանատվության սուբյեկտներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
1. 1903/Մ02

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել արտապայմանագրային և պայմանագրային պարտավորությունների տարբերությունը,
2. լուսաբանել արտապայմանագրային պարտավորությունների ծագման հիմքերը, դրանցից յուրաքանչյուրի դերը արտապայմանագրային պարտավորությունների առաջացման համար.
3. ներկայացնել արտապայմանագրային պարտավորությունները կարգավորող
օրենսդրության առանձին ինստիտուտները,
4. պարզաբանել վնասի հատուցման առանձնահատկութունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. լուծել արտապայմանագրային պարտավորություններին վերաբերող բարդ
գործնական խնդիրներ,
6. կազմել պատճառված վնասի հատուցմանն ուղղված հարաբերություններին
առնչվող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի նախագծեր,
7. տալու լուծումներ օրենսդրության մեջ առկա և իրավակիրառ պրակտիկայում
ծագող խնդիրներին,
8. վերլուծել իրավակիրառ պրակտիկայից բերված գործերի կապակցությամբ
դատարանների և մյուս իրավապահ մարմինների կողմից ընդունված ակտերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. քննադատական մոտեցում դրսևորել դատական պրակտիկայում արտահայտված իրավական դիրքորոշումների նկատմամբ,
10. վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները,
11. գնահատել ոլորտում առկա խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
12. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքները,
13. հիմնավորել իր տեսակետները՝ այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի
ընթացքում:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. քննարկելու կորպորատիվ, պայմանագրային, արտապայմանագրային, մտավոր սեփականության, աշխատանքային հարաբերությունների և ապահովագրական գործի իրավական կարգավորման հիմունքները,
Ա5. ներկայացնելու ոլորտին վերաբերող նյութաիրավական և ընթացակարգային ակտերի
նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,

Բ1. մեկնաբանելու մասնավոր-իրավական հարաբերությունների ոլորտը կարգավորող, ինչպես նաև ընթացակարգային օրենսդրության դրույթները,
Բ2. լուծելու ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

դասախոսություններ
քննարկումներ, բանավեճեր
իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
իրավական բարդ խնդիրների լուծում
պրակտիկ գործերի ուսումնասիրություն
ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն արժեքը 5
միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորությունների հասկացությունը և նշանակությունը, Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորությունների սուբյեկտները, Պատասխանատվությունը շրջապատի համար առավել վտանգ ստեղծող գործունեությամբ
պատճառված վնասի համար, Վնասի հատուցման չափը որոշելը, Քաղաքացու կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցումը,Պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման կարգը և պայմանները, Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումը, Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Գ. Բեքմեզյան Գ., Արտապայմանագրային պարտավորություններ, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 2009:
2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս,
չորրորդ հրատ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011:
3. Александр Шевченко, Галина Шевченко, Деликтные обязательства в российском
гражданском праве, М.: изд-во Статут, 2013.
4. Гражданское право: Учебник. В 2 т. Том. I. Отв. ред. Суханов Е.А. –М.:
ВолтерсКлувер, 2008.
5. Загорулько А.И., Обязательства по возмещению вреда. Харьков, 1996.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1907/Մ24

2. Միջազգային քաղաքացիական
3. 3
դատավարություն
կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին
ծանոթացնել միջազգային
քաղաքացիական դատավարության ժամանակակից սկզբունքներին, օտարերկրյա
անձանց իրավունքների և պարտականությունների շրջանակին, քաղաքացիական
դատավարությանն օտարերկրյա պետության մասնակցության հիմնախնդրին,
միջազգային իրավական օգնության տեսակներին, ՀՀ-ում օտարերկրյա դատական
ակտերի, արբիտրաժների վճիռների ճանաչման և կատարման վարույթի
առանձնահատկություններին,
օտարերկրյա
դատական
ակտերի
և
արբիտրաժային վճիռների ճանաչման պայմաններին, ճանաչումը և կատարումը
մերժելու հիմքերին, այլ պետություններում օտարերկրյա դատական ակտերի
ճանաչման և կատարման ինստիտուտի կիրառման առանձնահատկություններին,
այս բնագավառում ՀՀ դատավարական օրենսդրության կատարելագործման հիմնական ուղղություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել
միջազգային
քաղաքացիական
դատավարության
սկզբունքները, միջազգային իրավական օգնության տարատեսակները,
2. որոշել ՀՀ դատարանների ընդդատության սահմանները օտարերկրյա
տարրի մասնակցությամբ գործերով,
3. ներկայացնել քաղաքացիադատավարական օրենսդրության՝ օտարերկրյա
անձանց
մասնակցությամբ
գործերի
վարույթին
վերաբերող
ինստիտուտների կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. քննադատաբար վերլուծել օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ գործերով
վարույթի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրական կարգավորումները և միջազգային
պայմանագրերը,
5. համեմատել օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ գործերով վարույթի
վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրական կարգավորումները արտասահմանյան երկրների
իրավակարգավորումների հետ
6. տեղայնացնել դատավարական հարաբերությունների իրավական կարգավորման
հարցում օտարերկրյա լավագույն փորձն ու անդրազգային կարգավորումների
պահանջները,

7. կազմել

այլ

պետությունների
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դատարաններին

տրվող

դատական

հանձնարարություններ և օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման
միջնորդություններ,
8. բացահայտել դատական պրակտիկայի թերությունները,
9. առաջարկել լուծումներ դատական պրակտիկայի թերությունների
վերացման ուղղությամբ,
10. լուծել քաղաքացիական դատավարության ոլորտի բարդ գործնական
խնդիրներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
12. հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի
ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. ներկայացնելու ոլորտային օրենսդրության և մասնավոր իրավունքների պաշտպանության առանձին ընթացակարգերի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,
Բ2. լուծելու ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,

Բ5. քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման
պրակտիկան,
Բ6. համեմատելու ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների նյութաիրավական և դատավարական ինստիտուտները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն
արժեքը 5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջազգային քաղաքացիական դատավարության
իրավունքի սկզբունքները:
Օտարերկրյա
անձանց
իրավական
կարգավիճակը:
Քաղաքացիական
դատավարությանը օտարերկրյա պետության մասնակցության հիմնախնդիրը: ՀՀ
դատարանների ընդդատությունը օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ
գործերով: Միջազգային իրավական օգնության տարատեսակները: Օտարերկրյա
դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը: ճանաչման և հարկադիր
կատարման իրավական հիմունքները: Օտարերկրյա դատական ակտերի և
արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը մերժելը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Թադևոսյան Պ.Դ., Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական գործերով
կայացրած դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը Հայաստանի
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Հանրապետությունում: Եր., Երևանի համալսարանի հրատ., 2014:
2. Հայկյանց Ա.Մ., Միջազգային մասնավոր իրավունք: 2-րդ հրատ. Եր., Երևանի
համալսարանի հրատ., 2013:
3. Հովհաննիսյան
Վ.
Վ.,
Առևտրային
արբիտրաժը
Հայաստանի
Հանրապետությունում, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2011-192 էջ:
4. Պետրոսյան
Ռ.Գ.,
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքացիական
դատավարություն, 4-րդ հրատ., Եր., Ոսկան Երևանցի հրատ., 2012:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1907/Մ19
2. Աշխատանքային վեճեր
3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին
ծանոթացնել Հայաստանի
Հանրապետությունում աշխատանքային հարաբերություններ կարգավորող
օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, ինչպես նաև աշխատանքային և
կոլեկտիվ պայմանագրերի դրույթների իրական կամ ենթադրյալ խախտումների
շուրջ աշխատանքային իրավահարաբերության մասնակիցների միջև առաջացող
տարաձայնությունների (վեճերի) քննարկման, լուծման, ինչպես նաև դրանց
վերաբերյալ իրավասու մարմինների կայացրած որոշումների կատարման հետ
կապված խնդիրներին և այդ հարաբերությունները կարգավորող նորմատիվ
ակտերին և վերջիններիս կիրառման պրակտիկային։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել աշխատանքային վեճերի կանխման կազմակերպաիրավական
միջոցառումները.
2. լուսաբանել ՀՀ-ում աշխատանքային վեճերի քննարկման ու լուծման
ընթացակարգերը, ինչպես նաև դրանց արդյունքում ընդունվող ակտերի
կատարման գործընթացը.
3. ներկայանել նախադատական կարգով աշխատանքային տարաձայնությունների հարթման կազմակերպաիրավական հնարքները.
4. թվարկել և պարզաբանել աշխատանքային տարաձայնությունները դատարանի քննարկմանը հանձնելու համար անհրաժեշտ իրավաբանական գործողությունների իրականացման, ներառյալ` նաև օրենքով դրանց համար
սահմանված իրավաչափության պայմանները.
5. ներկայացնել աշխատանքային վեճերի կողմերի դատավարական իրավունքների, պարտականությունների, դրանց ոչ պատշաճ կատարման կամ
իրականացման իրավական հետևանքները.
6. պարզաբանել աշխատանքային վեճերով իրականացվող կատարողական
գործողությունների ու որոշումների ի կատար ածման ու բողոքարկման
կարգը.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. վերլուծել աշխատանքային վեճերի քննության և դատական ու արտադատական ընթացակարգերում առկա խնդիրները,
8. լուծել աշխատանքային վեճերին վերաբերող բարդ գործնական խնդիրներ,
9. քննադատաբար վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
10. կազմել աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված դիմումներ, դիմում-բողոքներ, հայցադիմումներ, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոք255

ներ, ինչպես նաև աշխատանքային վեճերի քննարկման ընթացքում շրջանառվող դատավարական այլ փաստաթղթեր։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11. քննադատաբար վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
12. ներկայացնել զեկուցումներ,
13. հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի
ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. քննարկելու կորպորատիվ, պայմանագրային, արտապայմանագրային, մտավոր սեփականության, աշխատանքային հարաբերությունների և ապահովագրական գործի
իրավական կարգավորման հիմունքները,
Ա2. բացատրելու իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, առանձին փուլերը և ինստիտուտները,
Բ2. լուծելու ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,

Բ5. քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման
պրակտիկան:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. գործնական խնդիրների լուծում և փաստաթղթերի պատրաստում
4. նախադեպային ակտերի վերլուծություն
5. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
6. գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրություն
7. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքնչյուրի առավելագույն
արժեքը 5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աշխատանքային
վեճի
հասկացությունը
և
տեսակները:
Կոլեկտիվ
աշխատանքային վեճեր: Անհատական աշխատանքային վեճեր: Աշխատանքային
վեճերով կայացված որոշումների կատարումը։ Աշխատանքային վեճերով
կայացված դատական ատերի հարկադիր կատարումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Պետրոսյան Գ.Վ.։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք։
Ընդհանուր մաս (երկրորդ հրատարակոթյոն/, ԵՊՀ.– Եր.։ «Հայրապետ» հրատ.,
2015։
2. Պետրոսյան Գ. Վ.։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք։
Հատուկ մաս / 2-րդ հրատարակոթյուն/, ԵՊՀ. – Եր.։ «Հայրապետ» հրատ., 2015։
3. Պետրոսյան Գ. Վ.։ Աշխատանքից անօրինական ազատված անձանց պատշաճ
փոխհատուցման սկզբունքի իրացումը ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքում։
Դատական իշխանություն, Երևան, 2012թ., նո. 1։
6. Власов А.А. Трудовое право: конспект лекции. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010.
7. Смоленский М.Б. Трудовое право Российской Федерации: Учебник. - 3-е изд.,
испр и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2009.
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«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1907/Մ26
2. Ապահովագրական իրավունք 3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ապահովագրության
իրավական և տնտեսական բնույթին, ապահովագրական հարաբերությունների
առանձնահատկություններին,
ապահովագրության
պայմանագրին,
ապահովագրական
հարաբերությունների
մասնակիցներին
և
նրանց
իրավունքներին ու պարտականություններին, ապահովագրության առանձին
տեսակներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել ապահովագրության հասկացությունը
2. բացատրել ապահովագրության էությունը,
3. լուսաբանել
ապահովագրության
տարրերը
և
դրանց
իրավական
կարգավորման հիմունքները,
4. ներկայացնել ապահովագրական հարաբերությունների սուբյեկտներին և
նրանցից յուրաքանչյուրի դերը այդ հարաբերություններում,
5. նկարագրել
ապահովագրության
պայմանագրի
կնքման,
կողմերի
իրավունքների,
պարտականությունների,
պայմանագրի
դադարման
առանձնահատկությունները,
6. ներկայացնել
գույքի,
անձնական,
պատասխանատվության
ապահովագրության տեսակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. մեկնաբանել ապահովագրական օրենսդրության ինստիտուտները,
8. վերլուծել ապահովագրության պայմանագրի, ապահովագրության վկայագրի և
ապահովագրության ընդհանուր պայմանների դրույթները,
9. լուծել ապահովագրության ոլորտին վերաբերող բարդ գործնական խնդիրներ,
10. կազմել ապահովագրության ոլորտում կիրառվող անհրաժեշտ իրավական
փաստաթղթեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11. վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները
12. գնահատել ոլորտում առկա խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
13. քննադատաբար վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
14. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
15. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանա257

վեճերի ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. քննարկելու կորպորատիվ, պայմանագրային, արտապայմանագրային, մտավոր սեփականության, աշխատանքային հարաբերությունների և ապահովագրական գործի
իրավական կարգավորման հիմունքները,

Բ1. մեկնաբանելու մասնավոր-իրավական հարաբերությունների ոլորտը կարգավորող, ինչպես նաև ընթացակարգային օրենսդրության դրույթները,
Բ3. գնահատական տալու գործնականում հանդիպող իրավիճակներին,

Բ4. կազմելու քաղաքացիաիրավական և դատավարական իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի նախագծեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն
արժեքը 5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ապահովագրության հասկացությունը և էությունը, տարրերը: Ապահովագրական
շուկայի մասնակիցները: Ապահովագրության պայմանագիրը և տեսակները:
Անձնական ապահովագրություն: Գույքային ապահովագրություն:
Վերապահովագրություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Андреев Ю.Н. Имущественное страхование: теория и судебная практика – М.:
Ось-89, 2011.
2. Страховые споры: практическое пособие. Шевчук Д.А-Москва: Гроссмедиа, 2008.
3. Фогельсон Ю. Б., Страховое право: Теоритические основы ипрактика
приминения: монография- Москва: Норма: Инфра-М, 2012.
4. Фогельсон Ю. Введение в страховое право 2-е издание. - Москва:, БИК, 2001.
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«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
2. Վարչական դատավարության 3. 3 կրեդիտ
արդի խնդիրներ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
վարչական
դատավարության
ընդհանուր
հասկացություններին,
ինստիտուտներին,
վարչական արդարադատության իրականացման առանձնահատկություններին,
իրավունքների պաշտպանության վարչադատավարական ձևի հիմնարար
սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
1. 1907/Մ27

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել վարչական դատավարության բնորոշ գծերը,
2. լուսաբանել
վարչական
դատավարությունում
հայցի
տեսակական
առանձնահատկությունները և դրանց իրավական կարգավորման ուղենիշները,
3. ներկայացնել վարչական դատավարությունում հատուկ վարույթների
տեսակներն ու դրանց կիրառման առանձնահատկությունները,
4. նկարագրել վարչական դատավարությունում ապացուցման բեռի բաշխման
առանձնահատկությունները,
5. ներկայացնել
դատավարության
մասնակիցների
դատավարական
կարգավիճակի
առանձնահատկություններն
ու
դրան
առնչվող
դատավարական գործողությունների կատարման կարգը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. մեկնաբանել վարչական դատավարության ինստիտուտները,
7. վերլուծել վարչական դատավարությունում հայցի տեսակներն ու դրանց
ներկայացման առանձնահատկությունները,
8. լուծել վարչական դատավարության ոլորտին վերաբերող բարդ գործնական
խնդիրներ,
9. կազմել վարչական դատավարության ոլորտում կիրառվող անհրաժեշտ
իրավական փաստաթղթեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. վերլուծել
վարչադատավարական
տարբեր
վարույթների
առանձնահատկությունները և դատավարության յուրաքանչյուր փուլի
նշանակությունը և խնդիրները,
11. համակարգել ու ընդհանրացնել վարչադատավարական ընդհանուր բնույթի
նորմերը և օգտագործել դրանք գործնական խնդիրների լուծման համար,
12. կազմել դատավարության մասնակիցների դատավարական կարգավիճակի
ձեռքբերման, փոփոխման և դադարման, դատավարական ժամկետների և
դատական ծախսերի ինստիտուտներին, հայցին և ապացուցման գործընթացին
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վերաբերող դատավարական փաստաթղթեր,
13. որոշել յուրաքանչյուր գործով ապացուցման ենթակա փաստերի շրջանակը,
կողմերի միջև բաշխել ապացուցման պարտականությունը և կատարել գործի
լուծման համար նշանակություն ունեցող հանգամանքների ապացուցմանն
ուղղված գործողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. բացատրելու իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, առանձին փուլերը և ինստիտուտները,

Ա5. ներկայացնելու ոլորտին վերաբերող նյութաիրավական և ընթացակարգային
ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,
Բ2. լուծելու ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,
Բ3. գնահատական տալու գործնականում հանդիպող իրավիճակներին,

Բ4. կազմելու քաղաքացիաիրավական և դատավարական իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի նախագծեր,
Բ5. քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման
պրակտիկան, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական
համակարգում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն
արժեքը 5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վարչական դատավարության էությունը, սկզբունքները: Վարչական
դատարանում գործերի քննության և լուծման առանձնահատկությունները:
Հայցերի տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները: Հատուկ վարույթները
վարչական դատավարությունում::
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Գ.Բ. Դանիելյան Վարչական վարույթ և դատավարություն | Տիգրան Մեծ
հրատարակչություն, Երևան, 2011, էջ 384
2. Кузнецов С.А. Обеспечительные меры в гражданском и административном
судопроизводстве. - М.: Волтерс Клувер, 2007.
3. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Доказательства и доказывание в судебном
процессе. - М.: 2008.
4. Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск, 2009.
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3.«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Քրեական իրավունք և դատավարություն
042101.04.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

-

4. Շնորհվող որակավորումը

Իրավագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի
կողմից 2017 թ.-ի մարտի 2-ին որոշում 5/3-ով հաստատված Երևանի պետական
համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2017/2018 ուսումնական տարվա
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։ ԵՊՀ իրավագիտության բակալավրի
աստիճան ստացած դիմորդների ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել քրեաիրավական, քրեակատարողական և
քրեադատավարական ոլորտների մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն.
•

•

•
•
•

Քննադատաբար
վերլուծելու
քրեական,
քրեական
դատավարության,
քրեակատարողական
ոլորտների
օրենսդրությունը,
համակարգը,
դատական
պրակտիկան, համեմատել դրանք այլ երկրների օրենսդրությունների և իրավական
համակարգերի հետ,
Արդյունավետորեն
կիրառելու
քրեաիրավական,
քրեադատավարական,
քրեակատարողական ոլորտներին առնչվող, ինչպես նաև կրիմինալիստիկական
գիտելիքները,
մեկնաբանելու
քրեական,
քրեական
դատավարության,
քրեակատարողական
օրենսդրության նորմերը,
իրականացնելու քրեաիրավական, քրեակատարողական և քրեադատավարական
ոլորտներում ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և հետազոտական աշխատանքներ,
դրսևորելու իրավաբանական գրագրության գործնական կարողություններ:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեակատարողական և
քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական դատավարության և
քրեակատարողական իրավունքների
տեսական հիմունքները, պետաիրավական
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Ա2.

Ա3.

Ա4.

Ա5.

երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները, իրավագիտության մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական
հիմունքները,
պետաիրավական
երևույթների
նկատմամբ
սոցիոլոգիական մոտեցումները,
բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական օրենսդրության
մեկնաբանման և կիրառման, արարքների քրեաիրավական և քրեադատավարական
գնահատման մոտեցումներն և հիմնարար սկզբունքները,
մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի
ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, իրավական ակտերի
նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,
քննարկել քրեական քաղաքականության իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների
մոտեցումները, ՀՀ քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի
կատարելագործման հիմնական
ուղղությունները,
ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի
իրականացման գործընթացում անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի նորմերը:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական օրենսդրության
դրույթները,
ինչպես
նաև
պետաիրավական
երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, սոցիալական համակարգում դրանց դերն ու
նշանակությունը,
Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտի տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին,
Բ4. կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, քննչական և դատավարական փաստաթղթեր,
Բ5. տարբերակել քրեական դատավարության մասնակիցների իրավասությունները,
Բ6. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեադատավարական ու քրեակատարողական համակարգերն ու օրենսդրությունները,
Բ7. կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի
ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները,
Բ8. գործնականում իրականացնել կրիմինալիստիկական փորձաքննություններ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը՝ տրամաբանորեն
հիմնավորելով իր տեսակետները
Գ3. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում
գործունեություն ծավալելիս,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
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11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը

Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
• Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար
նախատեսված են երկու ընթացիկ քննություններ և եզրափակիչ քննություն:

Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները կարող են անցկացվել գրավոր կամ
բանավոր ձևով:
Քննաթերթիկը պարունակում է 1-4 հարց, խնդիր կամ առաջադրանք: Ընթացիկ
քննության արդյունքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, որոնցից յուրաքնչյուրի առավելագույն արժեքը 2.5 միավոր է: Միավորների
քայլը 0.5 է:
•

Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանության ձևով:

14. Ապագա կարիերայի հնարավորությունները

Շրջանավարտներն ավարտելով մագիստրոսական ծրագիրը հնարավություն ունեն
աշխատանքի անցնել հետևյալ կառույցներում` ՀՀ դատական դեպարտամենտում,
առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարաններում, ՀՀ քրեական վերաքննիչ
դատարանում, ՀՀ վճռաբեկ դատարանում, Մարդու իրավունքների պաշտպանի
գրասենյակում,
ՀՀ Դատախազությունում, ՀՀ Քննչական կոմիտեում, ՀՀ հատուկ
քննչական ծառայությունում, ՀՀ հարկային և մաքսային քննչական մարմիններում, ՀՀ
Ոստիկանությունւմ, Քրեական ոստիկանության միջազգային կազմակերությունւմ
/Ինտերպոլ/, ՀՀ Փաստաբանների պալատում, ՀՀ Ազգային անվտանգության
ծառայությունւմ,
ՀՀ
հասարակական
կազմակերպություններում,
միջազգային
կառույցներում ու կազմակերպություններում, գիտահետազոտական կենտրոններում՝
զբաղեցնելով իրավաբանական բարձրագույն կրթություն պահանջող ցանկացած հաստիք:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր (եթե կան)
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• համակարգիչներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային սրահ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
• ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակ,
• Սթենֆորդի, Քենթի, Նոթինգեմի, Սասեքսի համալսարաններում Քրեական իրավունք և
դատավարություն մագիստրոսական ծրագրին ներկայացվող պահանջները և ուղենիշերը:
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17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի համառոտ
նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ ձեռք
կբերի միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի
ընձեռած ուսումնառության հնարավորություններից։
Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ դասընթացների
տեղեկագրքում:
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«Քրեական իրավունք և դատավարություն» ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Այս բաժինը կապ է հաստատում ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների և այն կրթական մոդուլների միջև, որտեղ դրանք
ձևավորվում և գնահատվում են և սահմանում է այն ուստարին, որի ավարտին ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները պետք է ձեռք
բերվեն բոլոր ուսանողների կողմից:

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնել
ՀՀ
և
արտասահմանյան
Ա1

երկրների
քրեաիրավական,
քրեակատարողական
և
քրեադատավարական
համակարգերը,
քրեական,
քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքների տեսական հիմունքները, պետաիրավական
երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական
հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ
սոցիոլոգիական մոտեցումները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1 մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության
դրույթները,
ինչպես
նաև
պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական դիրքերից,
սոցիալական համակարգում դրանց դերն ու նշանակությունը,

Ա2

բացատրել քրեական, քրեական դատավարության
քրեակատարողական օրենսդրության մեկնաբանման
կիրառման,
արարքների
քրեաիրավական
քրեադատավարական գնահատման մոտեցումներն
հիմնարար սկզբունքները

և Բ2
և
և
և

կիրառել
քրեաիրավական,
քրեադատավարական
և
քրեակատարողական իրավունքի ոլորտի տեսական գիտելիքները

Ա3

մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և Բ3
քրեակատարողական իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,
իրավական
ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները

գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում
հանդիպող իրավիճակներին

Ա4

քննարկել
քրեական
քաղաքականության Բ4
իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների
մոտեցումները,ՀՀ
քրեական,
քրեական
դատավարության
և
քրեակատարողական

կազմել
իրավական
ակտերի
դատավարական փաստաթղթեր
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նախագծեր,

քննչական

և

Ա6

օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի
կատարելագործման հիմնական ուղղությունները
ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և Բ5
քրեակատարողական
իրավունքի
իրականացման
գործընթացում անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի
նորմերը
Բ6

Ա7

Բ7

Ա5

Բ8
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից

Գ4

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային)

Գ2

Գ3

քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը՝
տրամաբանորեն
հիմնավորելով
իր
տեսակետները
պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները

Գ5
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տարբերակել
քրեական
իրավասությունները

դատավարության

մասնակիցների

համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական,
քրեադատավարական ու քրեակատարողական համակարգերն ու
օրենսդրությունները
կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և
քրեակատարողական իրավունքի ոլորտներում իրականացվող
հետազոտության մեթոդները
գործնականում
իրականացնել
կրիմինալիստիկական
փորձաքննություններ
արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված
խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես
անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում
գործունեություն ծավալելիս
ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Օտար լեզու
ՏՀՏ-ն մասնագիտական
խնդիրներում
Հետազոտության պլանավորում և
մեթոդներ
Իրավունքի տեսության արդի
հիմնախնդիրները
Իրավունքի փիլիսոփայություն
Իրավունքի սոցիոլոգիա
Նախաքննության հիմնահարցերը
քրեական դատավարությունում
Մարդու իրավունքների
պաշտպանության եվրոպական
չափանիշները ՀՀ քրեական
դատավարությունում
Համեմատական քրեական
իրավունք
Քրեական գործերով
նախադեպային իրավունքի
կիրառման հիմնախնդիրները
Հանցագործությունների որակման
գիտական հիմունքները

Մոդուլի
թվանիշը

1602/Մ01
2301/Մ01
1901/Մ15

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5
Ընդհանուր դասընթացներ
+
+
+
+

+

+

1901/Մ17

+

Մասնագիտական դասընթացներ
+

1901/Մ02
1901/Մ04

+
+
+

+

+

+

1902/Մ04

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1902/Մ11
+
1904/Մ26

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
Մասնագիտացման պարտադիր կրթամաս

1902/Մ02

1904/Մ04

+

+

+

+

+
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+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

Մասնագիտացման կամընտրական դասընթացներ
Իրավաբանի մասնագիտական
հմտություններ (քր.)
Պատիժ նշանակելու
հիմնախնդիրները
Դատական վերանայման
հիմնախնդիրները քրեական
դատավարությունում
Տնտեսական գործունեության դեմ
ուղղված հանցագործություններ
Դատական փորձաքննության
հիմնահարցերը

1902/Մ12
1904/Մ23

+

+

+

+

+
+

+

+

1902/Մ06
+
1904/Մ02
1902/Մ07

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական
ատենախոսություն

----------------------------------
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+

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1602/Մ01 2. Օտար լեզու-1
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5.գործ. - 4
6. 1-ին կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
Կատարելագործել
ուսանողների
օտար
(անգլերեն)
լեզվով
հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ
հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
•
Խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
•
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
•
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով
մասնագիտական
տեքստերի
վերլուծության
տարբեր
մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ
ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով
ինքնուրույն աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային
և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու
փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը,
քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների
շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ
կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով
ընկալել
և
վերարտադրել
մասնագիտությանն
առնչվող
դասախոսությունների,
հարցազրույցների
ձայնագրություններ
և
տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու
269

և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները
պետք է համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության
համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. քննադատական
մոտեցում
դրսևորելու
մատուցվող
տեղեկատվությանը՝
տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,

Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.
անհատական և խմբայինաշխատանք,
3.
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4.
ինքնուրույն աշխատանք,
5.
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն
նախագծի իրականացում),
6.
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7.
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց.
9. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
10. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
11. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
12. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի
վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
9. Իրավագիտության ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային,
քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները:
10. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց
իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման
գործընթացում:
11. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների,
զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
12. Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing
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Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’
2000, USA
3.”American Legal English” Debra S. Lee, J.D.Charles Hall, Marsha Hurtley, J.D. The
University of Michigan Press 2006
4.Alison Riley, English for Law”. Macmillan 1997.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.
2301/Մ01

2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտա3. 3 կրեդիտ
կան ոլորտում /հումանիտար ֆակուլտետների
համար/
4.շաբաթական 2 ժամ
5.գործ.- 2
6.1-ին կիսամյակ
7.ստուգարք
8. Դասընթացի հիմնական նպատակն այն է, որ ուսանողները ձեռք բերեն
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից օգտվելու
հմտություններ և կարողանան կիրառել դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
• աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
•

մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը

•

աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ

•

կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ

•

նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա

•

ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ

•

ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և
ձայնային էֆեկտներ

•

մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ

9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. քննադատական
մոտեցում
դրսևորելու
մատուցվող
տեղեկատվությանը՝
տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
7. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
8. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները
տրամադրվում են ուսանողներին էլեկտրոնային տեսքով:
9. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի
272

միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 8
միավոր առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության հիման վրա` 2
միավոր առավելագույն արժեքով և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու
համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին 2. Տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր,
հասցեներ, ֆունկցիաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ:
Բաժին 3. Տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում,
հարցումներ, հաշվետվություններ:
Բաժին 4. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և
ցուցադրում:
Բաժին 5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի
ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере
2. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML
3.

Основы Javascript, https://learn.javascript.ru

4. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013
5. Shelly Cashman, Microsoft Office
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Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ15 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 1, գործ.- 1
6. I կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ձևավորել

իմացություն

գիտության,

գիտական

3.3 կրեդիտ

հետազոտության,

գիտական

գործունեության իրավական կարգավորման մասին,
2. սովորեցնել

գիտական

հետազոտության

կազմակերպման

և

անցկացման

հիմնադրույթները,
3. հաղորդել գիտելիքներ և հմտություներ գիտական հետազոտության մեթոդների,
աղբյուրների

ու

պրակտիկ

ինֆորմացիայի

հետ

աշխատանքի,

գիտական

հետազոտությունների նախապատրաստման և ձևավորման կարգի մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գիտությունը որպես ճանաչողության ոլորտ, գիտական գործունեության
իրավական կարգավորման հիմունքները և հետազոտության անցկացման փուլերը,
2.

բացատրելու

գիտական

հետազոտության

մեթոդները,

դրանց

տեսակները,

մասնագիտական ոլորտի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
3. քննարկելու գիտական հետազոտության թեմայի ընտրության, հետազոտության
պլանավորման և իրականացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները,
4.

նկարագրելու

գիտական

աշխատանքի

ձևավորման,

լեզվի

և

ոճի

առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կատարել ինքնուրույն գիտական հետազոտություն, վերլուծել ստացված աղբյուրները
և մշակել խորհրդատվություն իրավական ինստիտուտի կատարելագործման համար,
6. կատարել ինքնուրույն աշխատանք գիտատեղեկատվական աղբյուրների և միջոցների
հետ,
7. կատարել գիտական անհրաժեշտ

մեթոդների

ընտրություն` ելնելով թեմայի

հետազոտություն առարկայից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
9. դրսևորելու վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման
և լուծման համար:
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6.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեակատարողական և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական
դատավարության և քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները,
պետաիրավական
երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական
հիմունքները,
պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցիոլոգիական մոտեցումները,

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության դրույթները, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, սոցիալական համակարգում դրանց դերն
ու նշանակությունը,
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. քննադատական
մոտեցում
դրսևորելու
մատուցվող
տեղեկատվությանը՝
տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,

Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը

փոքր

խմբում.

սոցիալական

նախագծեր.

ինտերակտիվ

ելույթ.

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն
ավարտվում
է
եզրափակիչ
ստուգարքով՝
գրավոր
հետազոտական աշխատանքի արդյունքների գնահատման հիման վրա.
ուսանողներին առաջադրվում են իրավական գիտատեսական խնդիր, որը նա
պետք է կարողանա հետազոտել և լուծել:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտությունը և նրա դերն արդի հասարակության մեջ: Գիտահետազոտական
աշխատանքի սահմանադրական և իրավական կարգավորումը: Գիտական
հետազոտության
էությունը,
անցկացման
էտապները:
Գիտական
հետազոտության
մեթոդները
և մեթոդաբանությունը: Գիտական
հետազոտության թեմայի ընտրությունը և հիմնավորումը: Գիտական
տեղեկատվության որոնումը, կուտակումը և մշակումը:
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14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Вайнитейн М. З. Основы научных исследований. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011.
2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – М.: ИТК Дашков и К,
2010.
3. Лузан П.П. Основы научных исследований: Учебно-метод. пособие. – Смоленск, 2009.
4. Пивоварова О.П. Основы научных исследований, Челябинск: Полиграф- Мастер, 2009.
5. Селиванов В.Ф. Основы организации и методологии научных исследований. Воронеж,
2011.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ02. 2. Իրավունքի փիլիսոփայություն
3.3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. I կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ուսանողին սովորեցնել իրավունքի գիտական ճանաչողության բանական
բարձրագույն ձևը, գիտական-ազատական կամ էլեգանտ իրավագիտությունը,
2. ներկայացնել իրավական գիտելիքների ինտեգրացված ոլորտը, որը ներառում է
իրավական գենոլոգիայի, օնթոլոգիայի, աքսոլոգիայի հիմնախնդիրները,
3. սովորեցնել իրավունքի արդի փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրել իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական կատեգորիաները, իրավունքի
փիլիսոփայության դերը գործառույթները,
2. բացատրել իրավահասկացության հիմնական տիպերը, դրանցից յուրաքանչյուրի
առավելությունները և թերությունները, քննարկել մարդը որպես իրավական էակը
հասկացությունը,
3. բացատրել իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը, փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը 20-րդ դարում,
4. քննարկել պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և դասակարգել այդ հիմնախնդրի
նկատմամբ իրավափիլիսոփայական մոտեցումները,
5. լուսաբանել իրավունքի ապագան համաշխարհային պատմության համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. համեմատել իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական կատեգորիաները,
7. համադրել իրավահասկացողության տիպերը, ճիշտ ընտրել իրավական
հետազոտությունների փիլիսոփայական մեթոդաբանությունը,
8. կատարել իրավական տեքստերի վելուծություն և պարզաբանում` օգտագործելով
իրավական փիլիսոփայական արժեքաբանության գործիքային միջոցները,
9. ամփոփել իրավական երևույթները արժեքաբանական-փիլիսոփայական վերլուծության միջոցով,
10. կիրառել տեսական գիտելիքները որպես իրավական պոզիտիվիզմի, դոգմատիզմի
հաղթահարման գործիքային միջոցներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների
օրենսդրություն, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
12. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական
հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեակատա-
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րողական և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական
դատավարության և քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները,
պետաիրավական
երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական
հիմունքները,
պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցիոլոգիական մոտեցումները,

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության դրույթները, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, սոցիալական համակարգում դրանց դերն
ու նշանակությունը,
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. քննադատական
մոտեցում
դրսևորելու
մատուցվող
տեղեկատվությանը՝
տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները

Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ առավելագույնը 20
միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5
միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի փիլիսոփայության հասկացությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը: Իրավունքի գենեզիսի և տիպաբանության հայեցակարգային հիմնախնդիրները: Իրավունք. հասկացությունը և տիպաբանությունը: Իրավունք և օրենք: Իրավունքի իրացման իրավափիլիսոփայական հիմնախնդիրները: Իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը: Իրավական էակը որպես իրավունքի աղբյուր և սուբյեկտ: Իրավունքի փիլիսոփայության պատմության խնդիրները անտիկ, միջին և նոր ժամանակներում: Իրավունքի բացասման մարքսիստական փիլիսոփայությունը: Իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը 20-րդ դարում:
Իրավունքի ազատական իրավաբանական փիլիսոփայությունը: Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և իրավունքի փիլիսոփայությունը: Համաշխարհային
պատմական զարգացումը և իրավունքի ապագան:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
2. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2015.
3. Философия права. Под ред. О.Г. Данильяна. М., 2005.
4. Шершеневич Г.Ф. История философии права. СПб.,2001.
5. Ներսեսյանց Վ.Ս., Ցիվիլիզմի մանիֆեստը, Եր., 2001:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1901/Մ04. 2. Իրավունքի սոցիոլոգիա
3.6 կրեդիտ
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.- 40, սեմ.–20
6. I կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
1. սովորեցնել պետաիրավական ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում,
2. ներկայացնել պետության և իրավունքի իրական դերը, որպես կարևրորագույն սոցիալական երևույթների,
3. նպաստել պետաիրավական երևույթների սոցիալական դիտարկումների մեթոդաբանական հիմքերի յուրացմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել իրավունքի սոցոլոգիայի հիմնական կատեգորիաները, բնութագրել իրավունքի սոցոլոգիայի տեղը և դերը իրավագիտության համակարգում,
2. նկարագրել
իրավունքի
սոցիոլոգիայի
մեթոդները,
իրավունքի
էմպիրիկ
հետազոտման մեթոդները, իրավունքի սոցիոլոգիայի պատմությունը և հիմնական
հայեցակարգերը,
3. քննարկել
իրավունքի
սոցիալական
պայմանավորվածությունը,
օրինաստեղծագործության սոցիալական նախադրյալները,
4. բացատրել իրավունքի գործողության սոցիալական կառուցակարգը, դրա փուլերը,
օրենսդրության արդյունավետության սոցիալական պայմանները և գործոնները,
5. քննարկել իրավական կյանքի սոցիոլոգիական ապագան համաշխարհային
պատմության համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. կատարել սոցոլոգիական իրավական վելուծություն և հետազոտություն,
օգտագործելով սոցիոլոգիայի գործիքային միջոցները,
7. ճիշտ
ընտրել
իրավական
հետազոտությունների
սոցիոլոգիական
մեթադաբանությունը,
8. որոշել իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածության գործոնները, կատարել
նորմատիվ նյութի սոցիոլոգիական գնահատում,

9. տիրապետել սոցիոլոգիական արհեստավարժությանը՝ իրավական երևույթների սոցիոլոգիական վերլուծությանը, հետազոտման մեթոդներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
11.
դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
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բացահայտման և լուծման համար:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեակատարողական և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական
դատավարության և քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները,
պետաիրավական
երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական
հիմունքները,
պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցիոլոգիական մոտեցումները,

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության դրույթները, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, սոցիալական համակարգում դրանց դերն
ու նշանակությունը,
Գ2. քննադատական
մոտեցում
դրսևորելու
մատուցվող
տեղեկատվությանը՝
տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,

Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են գրավոր հանձնարարության
արդյունքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով (միավորների քայլը 0.5 է):
Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝
առավելագույն միավորը՝ 10: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց
(յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի սոցոլոգիան որպես ինքնուրույն իրավաբանական գիտություն: Իրավունքի սոցոլոգիայի մեթոդոլոգիան: Իրավունքի սոցիոլոգիայի էմպիրիկ մեթոդների վերլուծությունը: Իրավունքին սոցիոլոգիական մոտեցման ձևավորումը
և զարգացումը: Իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածությունը: Օրինաստեղծման սոցիոլոգիական նախաադրյալների վերլուծությունը: Իրավունքի գործունեության սոցիալական մեխանիզմը: Օրենսդրության արդյունավետությունը:
Պետական իշխանությունը որպես սոցիալական իշխանության զարգացման փուլ:
Իրավաբանական կոնֆլիկտոլոգիա: Իրավունքի սոցիոլոգիայի զարգացման ուղիները:
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14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

В.М. Сырых, В.Н. Зенков, В.В. Глазырин и др., Социология права. М.,
Юстицинформ. 2015,
2. Сырых В.М., Социология Права. М., 2016,
3. Дубовицкий В.Н., Социология права: предмет, методология и методы /В.Н.
Дубовицкий. -Минск: Право и экономика, 2010.
4. Гревцов Ю. И. Очерки теории и социологии права, СПб., 1996:
5. Глазырин В. А., Грибакина Э. Н., Юридическая социология. М., 2000 և հետագա
հրատ.:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ17. 2. Իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրները
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. I կիսամյակ
7. ստուգարք

3.3 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության,
զարգացման հիմնախնդիրները, բանավեճային հարցերը,
2.իրավագիտության նորագույն մեթոդաբանական մոտեցումները,
հայեցակարգերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել պետության և իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների
շրջանակը,
2. բացատրել պետության և իրավունքի առաջացման պատմատեսական
հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը, հասարակության, պետության և
իրավունքի միասնությունը,
3. քննարկել իրավունքի և պետականության զարգացման արդի ուղղությունները,
4. քննարկել իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության
համակարգ հասկացությունները, դրանց հարաբերակցության հիմնախնդիրները,
5. բացատրել
իրավական
պատասխանատվության
տեսագորխնական
հիմնախնդիրները:
6. բացատրել
օրինականություն
և
իրավական
օրինականություն
հասկացությունների հարաբերակցությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. կատարել
արդի
պետաիրավական
իրականության
ավելի
խորը,
բազմակողմանի վերլուծություն՝ օգտագործելով տեսական մեթոդաբանական
մոտեցումները,
8. համեմատել պետության և իրավունքի տեսության հիմնահարցերի վերաբերյալ
տարակարծիք մոտեցումները,
9. կատարել պետաիրավական երևույթների հիմնախնդիրային վերլուծություն
10. համեմատել պետության և իրավունքի վերաբերյալ տարատեսակ մոտեցումները,
11. հիմնվելով իրականացված ուսումնասիրությունների վրա՝ անել ինքնուրույն
հետևություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
12. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
13. դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
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մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման համար:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեակատարողական և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական
դատավարության և քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները,
պետաիրավական
երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական
հիմունքները,
պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցիոլոգիական մոտեցումները,

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության դրույթները, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, սոցիալական համակարգում դրանց դերն
ու նշանակությունը,
Գ2. քննադատական
մոտեցում
դրսևորելու
մատուցվող
տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները
Գ3. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,

տեղեկատվությանը՝

Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: Ստուգումն անկացվում է
բանավոր /կամ գրավոր/ ընթացիկ հարցումների արդյունքների գնահատման
հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների հասկացությունը, տեսության
զարգացումը և հիմնախնդիրների ձևավորումը: Իրավունքի առաջացման
հիմնախանդիրները:
Հասարակության,
իրավունքի
և
պետականության
միասնությունը: Իրավունքի զարգացման ուղղությունները: Պետության և
իրավունքի հարաբերակցությունը: Իրավունքի էությունը, հասկացությունը,
նշանակությունը:
Իրավահասկացության
հայեցակարգերը:
Իրավունքի
համակարգ,
իրավական
համակարգ,
օրենսդրության
համակարգ:
Ժամանակակից
հասարակության
պետաիրավական
զարգացման
հիմնախնդիրները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Проблемы теории государства и права: Краснов А.В., Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н.,
Скоробогатов А.В. Казань. Познание, 2013.
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2. Проблемы теории государства и права. Под ред. Сырых В.М., М.: 2008.
3. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2006.
4. Проблемы теории государства и права /М.М.Рассолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 2007.
5. Проблемы общей теории государства и права / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2001.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1902/Մ02

2. Նախաքննության հիմնա3. 3 կրեդիտ
հարցերը քրեական դատավարությունում
4.Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6.I կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մինչդատական վարույթի առանձնահատկություններին, հանցագործությունների բացահայտման, անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներին։
ա/ Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

Գիտելիք և իմացություն
1.նկարագրել նախնական քննության իրավական հիմքերը և խնդիրները,
2. ներկայացնել մինչդատական վարույթում քրեական դատավարության սկզբունքերի իրացման առանձնահատկությունները,
3. նկարագրել մինչդատական վարույթում քրեական դատավարության սուբյեկտների իրավական վիճակը, նրանց կողմից իրականացվող գործառույթները,
4. բացատրել մինչդատական վարույթում դատական վերահսկողության
զարգացման հիմնական ուղղությունները
5.նկարագրել քննիչի աշխատանքի գիտական կազմակերպման հիմունքները,

բ/ բուն մասնագիտական կարողություններ
6. վերլուծել մինչդատական վարույթում քրեական դատավարության սկզբունքների
կիրառման առանձնահատկությունները,
7.կիրառել հետաքննության և նախաքննության մարմինների լիազորությունները
սահմանող նորմերը,
8.գործնականում կիրառել քրեական գործի կասեցման, քրեական գործի կարճման
և քրեական հետապնդման դադարեցման վերաբերյալ նորմերը,
9.առաջարկություններ ներկայացնել մինչդատական վարույթում դատական
վերահսկողության օրենսդրության կատարելագործմանը,
10. կազմել համապատասխան դատավարական փաստաթղթեր:

գ/ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11.իրականացնել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք,
12.ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,
իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,

Ա5. ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի իրականացման գործընթացում անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի
նորմերը:
Բ4. կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, քննչական և դատավարական
փաստաթղթեր,
Բ5.
տարբերակել
քրեական
դատավարության
մասնակիցների
իրավասությունները:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք,
2. գրականության միջոցով ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ
3. դերային խաղեր
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն
5.փաստաթղթերի կազմում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5:

13.Համառոտ բովանդակությունը
Նախնական քննության իրավական հիմքերը և խնդիրները: Նախնական քննության
սկզբունքները: Հետաքննության հասկացությունը և խնդիրները: Նախնական
քննություն կատարելու ընդհանուր պայմանները: Քրեական դատավարության
մասնակիցների իրավական վիճակը նախնական քննության փուլում: Քննչական
գործողություններ: Նախաքննության կասեցումը և ավարտումը: Նախաքննության
առանձնահատկությունները բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ գործերով: Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողությունը: Օպերատիվ-հետախուզական գործողության տեղը և դերը
քրեական դատավարությունում: Քննիչի աշխատանքի գիտական կազմակերպումը:

14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, Երևան, 2011
2. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս,
Երևան 2010
3. Պետրոսյան
Կ.Խ.
Նախաքննության
գիտական
կազմակերպման
հիմնահարցերը, Երևան, 2001
4. Դիլբանդյան Ս.Ա. Անձի իրավունքների և օրինական շահերի
պաշտպանության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական
դատավարության մինչդատական վարույթում, Երևան, 2011
5. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
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Մարդու իրավունքների պաշտպանության
3 կրեդիտ
եվրոպական չափանիշները ՀՀ քրեական
դատավարությունում
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Մարդու իրավունքների
պաշտպանության
եվրոպական
չափանիշներին
և
ՀՀ
քրեական
դատավարությունում դրանց կիրառության առանձնահատկություններին
13. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա. Գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցայի պահանջները,
2. պարզաբանել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային
պրակտիկան,
3. մեկնաբանել ՀՀ քրեական դատավարությունում դրանց կիրառության
առանձնահատկությունները:

բ. բուն մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել Եվրոպական կոնվենցիայի, ինչպես նաև Եվրոպական դատարանի
դատական ակտերի դերը ՀՀ իրավական համակարգում, ընդհանրապես, և ՀՀ
քրեական դատավարությունում մասնավորապես,
2. բացահայտել Եվրոպական դատարանի իրավական չափանիշների համակարգը,
Եվրոպական դատարանի կողմից օգտագործվող ինքնավար իրավական
հասկացությունները և դրանց նշանակությունը,
3. գնահատել ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրության համապատասխանությունը
մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական չափանիշներին
գ. ընդհանրական կարողություններ
1.
օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և
ոչ էլեկտրոնային):
14. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա2. բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության մեկնաբանման և
կիրառման, արարքների քրեաիրավական և
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քրեադատավարական գնահատման մոտեցումներն և հիմնարար սկզբունքները,
Ա4. քննարկել քրեական քաղաքականության իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների
մոտեցումները,ՀՀ քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման հիմնական
ուղղությունները,

Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտի տեսական գիտելիքները,
Բ7. կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները:
15. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք
2. գրականության միջոցով ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ
3. դերային խաղեր
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր աշխատանքի (խնդրի)
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին
եվրոպական կոնվենցիան ՀՀ քրեական դատավարության համակարգում: Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանը և դրա նախադեպերը որպես ՀՀ քրեական
դատավարության
իրավունքի
աղբյուր:
Ազատության
և
անձնական
անձեռնմխելիության
իրավունքի
եվրոպական
չափանիշները:
Արդար
դատաքննության իրավունքի եվրոպական չափանիշները: Անձնական և
ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի եվրոպական չափանիշները: Իրավական
պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի եվրոպական չափանիշները:
Քրեական
գործերով
գանգատարկման,
դատական
սխալի
դեպքում
փոխհատուցման և կրկին անգամ չդատվելու ու չպատժվելու իրավունքների
եվրոպական չափանիշները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության
մասին եվրոպական կոնվենցիա (04.11.1950թ.)
2. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներ
3. Бущенко А.П. Практика Европейского Суда по правам человека. Вып. 1. Статья
5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. М., 2001
4. Волженкина В.М. Европейская конвенция о защите прав человека и
российский уголовный процесс. СПБ, 1998
5. Микеле Де Сальвиа. Прецеденты Европейского Суда по правам человека.
Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с
1960 по 2002 г. СПб, 2004.
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2.Համեմատական քրեական
3.6 կրեդիտ
իրավունք
5.դաս. - 4
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

4.Շաբաթական 4 ժամ
6.2-րդ կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել արտասահմանյան մի շարք երկրների՝ԱՄՆ-ի,
Արևմտյան և ԱրևելյանԵվրոպայի, մուսուլմանական իրավունքի ավանդույթներ
ունեցող երկրների քրեաիրավական համակարգերին,
2.համեմատական վերլուծության միջոցով անդրադառնալ տարբեր երկրներում
քրեաիրավական առանձին ինստիտուտների առավել մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող հիմնախնդիրներին, պատժի համակարգերի կառուցման, պատժի կիրառման, առանձին հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատվության սահմանման առանձնահատկություններին,
3. ուսանողներին գիտելիքներ տալ միջազգային կոնվենցիաներին ՀՀ քրեական
օրենսդրության համապատասխանության վերաբերյալ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը
Կկարողանա
ա. գիտելիք և իմացություն
 նկարագրել քրեաիրավական համակարգերը, դրանց դասակարգումը,
 ներկայացնել քրեաիրավական առանձին ինստիտուտների ՀՀ-ում
և
արտասահմանյան
մի
շարք
երկրներում
դրսևորած
առանձնահատկությունները,
 պարզաբանել միջազգային կոնվենցիաների և ՀՀ օրենսդրության
հարաբերակցության առանձնահատկությունները,
 լուսաբանել արտասահմանյան
մի շարք երկրներում արարքների
քրեականացման և դրանց պատժելիության հարցերը,

Ունակ կլինի.
Բ.(բուն մասնագիտական կարողություններ)





ընդհանուր
գծերով
մեկնաբանել
տարբեր
երկրների
քրեական
օրենսդրության դրույթները,
Մեկնաբանել միջազգային կոնվենցիաներում նախատեսված և ՀՀ քրեական
օրենսդրության մեջ արտացոլում ստացած դրույթները,
համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան մի շարք երկրների քրեաիրավական
համակարգերն ու ինստիտուտները,
բացահայտել առանձին ինստիտուտների նախատեսման ժամանակ ՀՀ
քրեաիրավական օրենսդրության մեջ առկա բացերը,
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գնահատել միջազգային կոնվենցիաներում տեղ գտած դրույթների ՀՀ
օրենսդրության մեջ արտացոլելու կարևորությունը,
գնահատել պատժի առանձին տեսակների կիրառման հիմունքները,
կատարել առաջարկություններ ՀՀ քրեաիրավական օրենսդրության
կատարելագործման առումով,

գ.(ընդհանրական կարողություններ)





օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ,
վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեակատարողական և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական
դատավարության և քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները,
Ա2. բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման, արարքների քրեաիրավական և
քրեադատավարական գնահատման մոտեցումներն և հիմնարար սկզբունքները,
Ա4. քննարկել քրեական քաղաքականության իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ
երկրների մոտեցումները,ՀՀ քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործման
հիմնական ուղղությունները,

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության դրույթները,
Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտի տեսական գիտելիքները,
Բ6. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեադատավարական ու քրեակատարողական համակարգերն ու օրենսդրությունները,
Բ7. կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք
2. գրականության միջոցով ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ
3. դերային խաղեր
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Ուսանողներին տրվում է
խնդիր-առաջադրանք՝ առավելագույնը 5 միավոր արժեքով: Միավորների քայլը 0,5
է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր առաջադրանք: Ուսանողներին տրվում է
խնդիր-առաջադրանք՝ առավելագույնը 5 միավոր արժեքով: Միավորների քայլը 0,5
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է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 2,5 միավոր,
միավորների քայլը՝ 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համեմատական քրեական իրավունքի հասկացությունը: Քրեական օրենքի
կիրառման սկզբունքները: Միջազգային կոնվենցիաները և ՀՀ քրեական
օրենսդրությունը, դրանց փոխհարաբերակցությունը: Կոնվենցիոնալ նորմերի
ուղղակի կիրառում, արարքների քրեականացում և պատժելիության սահմանում:
Հանցագործությունը և դրա դասակարգումը` ՀՀ-ում և արտասահմանյան մի շարք
երկրներում: Հանցագործության սուբյեկտի հիմնախնդիրը: Հանցագործության կատարման փուլերի, հանցակցության առանձնահատկությունները տարբեր
իրավական համակարգերում: Արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ: Պատժի նպատակները և տեսակները ՀՀ-ում և արտասահմանյան մի
շարք երկրներում: Պատիժ նշանակելու և պատժից ազատելու, հարկադրանքի միջոցների առանձնահատկությունները տարբեր քրեաիրավական համակարգերում
և միջազգային կոնվենցիոնալ դրույթներում: Անձի կյանքի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Անձի առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ: Անձի
սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ: Սեփականության
դեմ ուղղված հանցագործություններ: Կոռուպցիոն հանցագործություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
2. ՀՀ քրեական օրենսգիրք` 18.04.2003:
3. Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М., 2002.
4.
WayneLaFave. ModernCriminalLaw. 2001.
5. COE Human rights handbooks.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1902/Մ11

2.Քրեական գործերով
3.3 կրեդիտ
նախադեպային իրավունքի
կիրառման հիմնախնդիները
4.Շաբաթական 2 ժամ
5.դաս. - 2
6.2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ վճռաբեկ դատարանի
քրեական
գործերով
որոշումներին,
դրանցում
առկա
նախադեպային
դիրքորոշումներին: Ծանոթացումից բացի, դասընթացը նպատակ է հետապնդում
ուսանողների սովորեցնել վերլուծել և կիրառել քրեական արդարադատության
բարձրագույն դատական ատյանի որոշումները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
9 (գիտելիք և իմացություն)
 նկարագրել քրեական գործերով նախադեպային իրավունքի` որպես
իրավունքի աղբյուրի առանձնահատկությունները իրավահամեմատական,
մասնվորապես անգլոսաքսոնական և ռոմանագերմանական իրավական
համակարգերի համեմատական վերլուծության համատեքստերում,
 բացատրել քրեական գործերով նախադեպային իրավունքի կիրառման
օրենսդրական և գործնական հիմնախնդիները
 ներկայացնել քրեական գործերով նախադեպային իրավունքի կիրառման
մեթադաբանական խնդիրները
9 (գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կազմել բողոքներ` հիմնված նախադեպային իրավունքի կիրառման
մեթոդաբանության վրա,
 համեմատել անգլոսաքսոնական և ռոմանագերմանական իրավական
համակարգերում նախադեպային իավունքի կիրառման
առանձնահատկությունները,
 վեր հանել ներպետական օենսդրություն նախադեպային իրավունքի
կիրառման արդյունավետ մոդելը
 բացահայտել նախադեպային իրավունքի էությունը և դրա նշանակությունը
քրեական դատավարության զարգացման համար,
 քննադատական վերլուծության ենթարկել ՀՀ վճռաբեկ դատարանի
քրեականգործերով որոշումների կայացման ընթացակարգը և որոշումների
բովանդակությունը
 վերլուծել նախադեպային իրավունքի տեղն ու դերը քրեական
արդարադատության ոլորտում

(ընդհանրական կարողություններ)


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
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ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ,
վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր, հիմնավորել իր տեսակետները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեակատարողական և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական
դատավարության և քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները,
Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,
իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,

Բ4.

կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, քննչական և դատավարական
փաստաթղթեր,
Բ6. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեադատավարական ու քրեակատարողական համակարգերն ու օրենսդրությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

դասախոսություններ
քննարկումներ, բանավեճեր
նախադեպային ակտերի վերլուծություն
ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված է երկու գրավոր ընթացիկ քննություն` առավելագույնը 10 միավոր
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դատական
նախադեպի
հասկացությունը,
ծագումը,
զարգացումը
և
առանձնահատկությունները,
ՀՀ
վճռաբեկ
դատարանի
կարգավիճակի
առանձնահատկությունները, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից կիրառվող
իրավամեկնաբանական հնարքները, Անձի ազատության իրավունքի վերաբերյալ
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքը, Անձի հիմնարար
իրավունքներ, Մեղադրանքի և արդարդատական քննության վերաբերյալ ՀՀ
վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքը, Մինչդատական վարույթի
նկատմամբ հետագադատական վերահսկողության ինստիտուտի վերաբերյալ ՀՀ
վճռաբեկ
դատարանի
նախադեպային
իրավունքը,
Քրեական
դատավարությունում քաղաքացիական հայցի ինստիտուտի վերաբերյալ ՀՀ
վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Դ., Քրեական դատավարության տեսություն և պրակտիկայի հարցեր,
Երևան 2003:
2. Դատական նախադեպըª որպես իրավունքի աղբյուր (հոդվածների ժողովածու), Երևան
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2005:
3. Դատավորի ձեռնարկ, գիտագործնական վերլուծություն, Երևան 2010:
4. Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական
մեկնաբանություններ, Երևան 2011:
5. Мкртумян А. Судебный прецедент в гражданском праве России и Армении,
Ер. 2011:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1904/Մ26

2. Հանցագործությունների
3.3 կրեդիտ
որակման գիտական հիմունքներ
4.Շաբաթական 2 ժամ
5.դաս. - 2
6.2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հանցագործությունների
որակման հիմնական սկզբունքներին և կանոններին, սովորեցնել վերջիններիս
կիրառել այդ սկզբունքները և կանոնները կոնկրետ իրավիճակներին
քրեաիրավական գնահատական տալիս:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
9 (գիտելիք և իմացություն)
 վերարտադրել հանցագործությունների որակման ընդհանուր սկզբունքներն ու
կանոնները
 ներկայացնել հանցագործությունների առանձին տեսակների որակման
կանոնները:
9 (գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 բացահայտել հանցագործությունների որակման ընթացքում թույլ տրվող
սխալներն ու դրանց պատճառները,
 քննարկել հանցագործությունների որակման կապակցությամբ ՀՀ վճռաբեկ
դատարանի նախադեպային որոշումներում արտահայտված իրավական
դիրքորոշումները,
 ընտրել հանցագործության որակման համար անհրաժեշտ նորմը,
 վերլուծել իրավակիրառ պրակտիկան,
 առաջարկներ
ներկայացնել`
ուղղված
քրեական
օրենսդրության
կատարելագործմանը:

(ընդհանրական կարողություններ)


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հաշվետվություններ,

վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
տեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:

(ինտերնետ
հոդվածներ,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա2.

բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման, արարքների քրեաիրավական և
քրեադատավարական գնահատման մոտեցումներն և հիմնարար սկզբունքները,

Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտի տեսական գիտելիքները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
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իրավիճակներին,
Բ7. կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են գրավոր աշխատանքի (խնդրի)
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հանցագործությունների որակման հասկացությունը և գործընթացը: Հանրորեն
վտանգավոր
հետևանքների
որակումը
և
այլ
իրավախախտումներին
սահմանակից հանցագործությունների որակումը: Բարդ հանցագործությունների
որակումը: Հանցագործությունների որակումը հանցակցության դեպքում:
Հանցագործությունների որակումը և արարքի հանցավորությունը բացառող
հանգամանքները: Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների
որակումը: Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների որակումը:
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների որակումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Маритчак Т.М. Ошибки в квалификации преступлений. Киев, 2004
2. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.,
2001.
3. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. М.,
2006.
4. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования:
Теория и практика: Учебное пособие. М., 2003.
5. Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законе. Саратов, 2004.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1902/Մ12

2.Իրավաբանի մասնագիտական
3.3
հմտություններ (քր.)
կրեդիտ
4.Շաբաթական 2 ժամ
5.դաս.- 2
6.2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել իրավաբանի գործնական հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու համար, ինչպես նաև ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ ՀՀ փաստաբանական գործունեության կազմակերպման, փաստաբանական էթիկայի, օտար պետություններում փաստաբանության տեղի և դերի վերաբերյալ։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի

Գիտելիք և իմացություն




որոշել փաստաբանի մասնագիտական հմտությունները,
ներկայացնել փաստաբանական էթիկայի առանձնահատկությունները,
լուսաբանել փաստաբանի աշխատանքի կազմակերպման առանձնահատկությունները:

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)





Բացահայտել փաստաբանի մասնագիտական հմտությունները,
Գնահատել ՀՀ փաստաբանական գործունեության կազմակերպման հիմունքները, ՀՀ փաստաբանների պալատի իրավական վիճակը, փաստաբանական էթիկայի հիմունքները,
առաջարկներ անել պետական միջոցների հաշվին իրավաբանական օգնության տրամադրման գործընթացի, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Ռուսաստանի Դաշնության փաստաբանության կազմակերպման և
գործունեության հիմունքների մասին.

9 (ընդհանրական կարողություններ)
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
2. վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ,
3. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,
իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,

Ա5. ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի իրականացման գործընթացում անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի
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նորմերը:
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
իրավիճակներին,
Բ4. կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, քննչական և դատավարական
փաստաթղթեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 1 առաջադրանք, միավորների քայլը 1 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փաստաբանական գործի հիմունքներ, ՀՀ փաստաբանների պալատի իրավական
վիճակը: Փաստաբանի գրավոր հմտություններ: Փաստաբանի բանավոր հմտություններ: Փաստաբանի աշխատանքի կազմակերպումը: Փաստաբանական ֆիրմաներ
(գրասենյակներ): Փաստաբանական էթիկա: Պետական միջոցների հաշվին իրավաբանական օգնություն. կազմակերպման ձևերը: Արտասահմանյան որոշ երկրների
(Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ռուսաստանի Դաշնություն) փաստաբանությունը։
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Իրավաբանի
մասնագիտական
հմտությունների
դասավանդման
հիմնահարցեր, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2003,
2.
Հարցազրույց և խորհրդատվություն գործնական հմտությունների
մշակման դերային խաղերի անցկացման մեթոդական խորհուրդներ,
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2003,
3. Իրավաբանական գործի վերլուծության և գործով դիրքորոշման մշակման
գործնական հմտությունների ուսուցման մեթոդական խորհուրդներ,
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2005.

298

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1904/Մ23

2. Պատիժ նշանակելու
3.3
հիմնախնդիրները
կրեդիտ
4.Շաբաթական 2 ժամ
5.դաս. - 2
6.2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պատիժ նշանակելու
առանձնահատկություններին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի

Գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել պատիժ նշանակելու էությունն ու բովանդակությունը,
բացատրել պատիժ նշանակելու առանձնահատկությունները

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)

 վերլուծել պատիժ նշանակելու քրեաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում և
արտասահմանյան երկրներում,
 բացահայտել
հանցագործությունների
բազմակիության,
չավարտված
հանցագործությունների
դեպքերում
պատիժ
նշանակելու
առանձնահատկությունները,
 կիրառել առանձին կատեգորիայի անձանց նկատմամբ պատիժ նշանակելու
գործնական հմտություններ:

9 (ընդհանրական կարողություններ)
4. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
5. վերլուծել դատական նախադեպեր, կատարել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա2.

բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման, արարքների քրեաիրավական և
քրեադատավարական գնահատման մոտեցումներն և հիմնարար սկզբունքները,

Ա5. ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի իրականացման գործընթացում անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի
նորմերը:
Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության դրույթները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
իրավիճակներին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
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2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը
0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պատիժ նշանակելու հասկացությունը, համակարգը և նպատակները, պատիժ
նշանակելու ընդհանուր սկզբունքները, օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ
պատիժ նշանակելը, պատժի ժամկետները հաշվարկելը և պատիժը հաշվակցելը,
պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը, հանցագործությունների բազմակիության
և
ռեցիդիվի
համար
պատիժ
նշանակելը,
հանցագործության
նախապատրաստության և հանցափորձի համար պատիժ նշանակելը, առանձին
կատեգորիայի անձանց նկատմամբ պատիժ նշանակելը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը

1. ՀՀ քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011:
2. Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного
наказания. М., 2007:
3. Становский М.Н. Назначение наказания. СПб., 1999:
4. Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973:
5. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական
մեկնաբանություններ: Եր.: «Ասողիկ», 2011:
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ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1902/Մ06

2.Դատական վերանայման հիմնախնդիր- 3.3 կրեդիտ
ները քրեական դատավարությունում
4.Շաբաթական 2 ժամ
5.դաս. - 2
4. 2-րդ կիսամյակ
6. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
7.Դասընթացի նպատակն է ուսանողների համակողմանի պատկերացում տալ դատական վերանայման քրեադատավարական համակարգի` որպես ամբողջական
իրավական կառուցակարգ, ինչպես նաև դրա առանձին տարրերի (վերաքննություն, վճռաբեկություն, բացառիկ վերանայում) մասին:
8.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
9 (գիտելիք և իմացություն)
 ներկայացնել համապատասխան օրենսդրությունը, ՀՀ Սահմանադրական
դատարանի, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համապատասխան նախադեպային իրավունքը
 բացահայտել դատական վերանայման համակարգի ինստիտուցիոնալ
առաումով կատարեալգործման հիմնական ուղղությունները՝ պատմաիրավական, իրավահամեմատական, իրավամշակութային, իրավակիրառական
և իրավապաշտպանական համատեքստերում,
 նկարագրել վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերի մշակման հիմնական
պահանջները
9 (գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կազմել դատական վերանայման բողոքներ,
 կազմել վերաքննիչ, վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերի նախագծեր,
 համեմատել դատական վերանայման ոլորտում ՀՀ և արտասահմանյան
օրենսդրությունը, դրա հիման վրա դատական վերանայման առավել
արդյունավետ մոդելներ,
 գործնականում կիրառել դատական բողոքարկման և վերանայման
օրենսդրական կառուցակարգերը
9 (ընդհանրական կարողություններ)
1. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները
2. իրականացնել ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և հետազոտական
աշխատանք
3. իրականացնել թիմային աշխատանք:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,
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իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,

Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտի տեսական գիտելիքները,
Բ4. կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, քննչական և դատավարական
փաստաթղթեր,
Բ5.
տարբերակել
քրեական
դատավարության
մասնակիցների
իրավասությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
դասախոսություններ
2.
քննարկումներ, բանավեճեր
3.
իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4.
ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
5.
գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 5 միավոր,
միավորների քայլը՝ 0.5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դատական վերանայման իրավական ինստիտուտի էությունը, ծագումը և զարգացումը: Դատական վերանայման տեսություն: Վերաքննությունը: Վճռաբեկությունը: Դատական վերանայման հատուկ ձևերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Դատավորի ձեռնարկ. Եր., 2010
2. Ռ.Մելիքյան, Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում. Եր., 2007
3. Տ.Սուջյան, Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ
քրեական դատավարությունում, թեկնածուական ատենախոսություն, Եր., 2016
4. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ. Եր.,
2011
5. Ա.Ա.Հովհաննիսյան, Նոր երեվան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերջնական
դատավարական որոշումների վերանայման հիմնահարցերը հհ քրեական
դատավարությունում, ատենախոսություն ի.գ.թ. գիտական աստիճանի շնորհման
համար, Երևան, 2014
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ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1902/Մ07

2. Դատական
փորձաքննության
հիմնահարցերը
5. Դաս.- 2

3. 3 կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հատուկ գիտելիքների հասկացությանը, շրջանակին, դրանց կիրառման ձևերին, ինչպես նաև կրիմինալիստիկական և մյուս տեսակի փորձաքննությունների ժամանակակից հնարավորություններին:
9. Դասընթացիավարտինուսանողնունակկլինի .

ա. Գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել դատական փորձաքննությունների ընդհանուր կանոնները,
հիմքերը և պայմանները,
2. ներկայացնել առանձին տեսակի փորձաքննությունների հնարավորություններն ու
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.բացահայտել դատական փորձաքննությունների կատարման ընթացքում
թույլ տրվող սխալներն ու բացթողումները,
4. քննարկել փորձագիտական հնարավորությունների արդի վիճակը ՀՀ-ում,
իրավական բացթողումներն ու ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային
որոշումներում արտահայտված իրավական դիրքորոշումները,
5.ընտրել փորձագետի կարգավիճակի և փորձագիտական հետազոտության
արդյունքների արդյունավետ փոխհարաբերակցության որոշակի եղանակը՝
ապացույցների ստուգման և գնահատման համատեքստում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ,
հաշվետվություններ,
7. վերլուծել գործի առանձին փաստեր, կատարել հետևություններ,
8. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,
իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,

Ա5. ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի իրականացման գործընթացում անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի
նորմերը:
Բ7. կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
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իրավունքի ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները,
Բ8. գործնականում իրականացնել կրիմինալիստիկական փորձաքննություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք
2. գրականության և պրակտիկ նյութերի միջոցով ուսանողների ինքնուրույն
աշխատանքներ
3. դերային խաղեր
4. իրավիճակների վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր,
միավորների քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հատուկ գիտելիքների կիրառումը հանցագործությունների քննության ընթացքում:
Դատական փորձաքննությունների տեսական և գիտական հիմքերը, փորձագիտական հետազոտման մեթոդիկան: Դատական փորձաքննություն կատարող սուբյեկտները և փորձագիտական հիմնարկների համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում: Դատական փորձաքննությունների նախապատրաստությունը և կատարումը: Դատական փորձաքննությունների դասակարգումը: Փորձագիտական
հետազոտման առանձին օբյեկտները և լուծվող հարցերը: Առանձին տեսակի հանցագործությունների քննության ընթացքում նշանակվող փորձաքննությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Зинин А. М., Майлис Н. П., Судебная экспертиза, учебник, М., 2002г.
2. Օհանյան Լ. Պ. Կրիմինալիստիկա: Տեխնիկա: Երևան, 2004:
3. Ենգիբարյան Վ. Գ.Դատական փորձաքննությունների արդի հիմնախնդիրները:
Մենագրություն: Երևան, 2007:
4. Ենգիբարյան Վ. Գ. Առանձին տեսակի հանցագործությունների քննության
մեթոդիկա: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2009:
5. Ենգիբարյան Վ. Գ. , Դավթյան Լ. Դ., ՉախոյանԱ. Ս. Դատական փորձագիտության
տեսություն (ծագումնաբանությունը, արդի վիճակը և կատարելագործման
հեռանկարները), Երևան, Անտարես, 2012:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1904/Մ02

2. Տնտեսական գործունեության դեմ
3.3
ուղղված հանցագործություններ
կրեդիտ
4.Շաբաթական 2 ժամ
5.դաս. - 2
6.2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել տնտեսական
գործունեության
դեմ
ուղղված
հանցագործությունների
առանձնահատկություններին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի

Գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել
տնտեսական
բովանդակությունը,
բացատրել
տնտեսական
առանձնահատկությունները

հանցագործությունների
հանցագործությունների

էությունն

ու

դրսևորման

Ունակ կլինի.
9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)

 վերլուծել տնտեսական հանցագործությունների հանցակազմերի առանձնահատկությունները,
 բացահայտել
տնտեսական
հանցագործությունների
օրենսդրական
բնորոշման առանձնահատկությունները ՀՀ և արտասահմանյան երկրների
քրեական օրենսդրություններում,
 կիրառել տարբեր տեսակի տնտեսական հանցագործությունների որակման
գործնական հմտություններ:

9 (ընդհանրական կարողություններ)
4. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
5. վերլուծել դատական նախադեպեր, կատարել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա2.

բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման, արարքների քրեաիրավական և
քրեադատավարական գնահատման մոտեցումներն և հիմնարար սկզբունքները,

Ա5. ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
իրավունքի իրականացման գործընթացում անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի
նորմերը:
Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական
օրենսդրության դրույթները,
Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող
305

իրավիճակներին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը
0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների ընդհանուր
բնութագիրը: Օրինական ձեռնարկատիրական և այլ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ: Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց գույքային իրավունքների խախտման հետ կապված հանցագործություններ:
Առևտրային և այլ գործարքների օրինական կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Արժեթղթերի, փողերի կամ վճարային փաստաթղթերի օրինական շրջանառության դեմ ուղղված հանցագործություններ: Հարկերի և այլ պարտադիր վճարումների վճարման օրինական կարգի խախատման հետ կապված հանցագործություններ: Ակցիզային դրոշմավորման սահմանված կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Սպառողների օրինական շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Մաքսանենգություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Бертовский Л. В. Выявление и расследование экономический преступлений.
М., 2003:
3. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономики. М., 2008:
4. Верин В. П. Преступления в сфере Экономики. М., 2003:
5. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներ:
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4.«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Միջազգային և եվրոպական իրավունք
042101.07.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Իրավագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի
կողմից 2017 թ.-ի մարտի 2-ին որոշում 5/3-ով հաստատված Երևանի պետական
համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2017/2018 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։ ԵՊՀ իրավագիտության բակալավրի աստիճան
ստացած դիմորդների ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների:

9. Ծրագրի նպատակները
Սույն ծրագրի իրականացումը նպատակ է հետապնդում պատրաստել
միջազգային և եվրոպական իրավունքի ոլորտի բարձր որակավորման մասնագետներ,
որոնք.
9 Տեղեկացված կլինեն եվրոպական և միջազգային իրավունքի հիմնարար
սկզբունքներին, ինստիտուցիոնալ համակարգին, միջազգային օրենսդրությանը,
9 Կկարողանան կիրառել միջազգային օրենսդրությունը,
9 Ունակ կլինեն իրականացնել հետազոտություններ եվրոպական և միջազգային
իրավունքի ոլորտում,
9 Ունակ կլինեն դիտարկել պետաիրավական երևույթները սոցոլոգիական և
փիլիսոփայական մոտեցումների տեսանկյուններից:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
Ա1. ներկայացնել եվրոպական և միջազգային իրավունքի առանձին ճյուղերի և
ինստիտուտների
ձևավորման
և
զարգացման
պատմությունը,
դրանց
առանձնահատկությունները,
Ա2. բացատրել եվրոպական և միջազգային իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների
իրականացման
մեթոդները,
պետաիրավական
երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական,
հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցիոլոգիական մոտեցումները,
Ա3. մատնանշել մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության
հիմնախնդիրները, ինչպես նաև` Եվրոպայում առկա մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները,

307

Ա4. լուսաբանել միջազգային իրավական պատասխանատվության առանձնահատկությունն
երը և հիմնախնդիրները,
Ա5. նկարագրել Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում Եվրոպական
միության մարմիններից յուրաքանչյուրի զբաղեցրած տեղը և դերը,
Ա6. լուսաբանել դիվանագիտության ժամանակակից մոդելների կազմակերպական և
մեթոդական ձևաչափերը։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. վերլուծել եվրոպական և միջազգային իրավունքի հիմնախնդիրները, եվրոպական և միջազգային իրավական ակտերի գործողության շրջանակները ժամանակի մեջ և տարածության վրա, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական դիրքերից,
դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում,
Բ2. գնահատել եվրոպական և միջազգային իրավունքի առանձին ոլորտների զարգացման
օրինաչափությունները և հեռանկարները,
Բ3. մեկնաբանել եվրոպական և միջազգային իրավունքի նորմերի բովանդակությունը,
Բ4. գործնականում իրականացնել խորհրդատվություն եվրոպական-իրավական և
միջազգային-իրավական հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
Բ5. կիրառել եվրոպական իրավունքի և միջազգային իրավունքի նորմերը մասնագիտական
գործունեության ընթացքում,
Բ6. մշակել առաջարկություններ ԵՄ-ի կառույցների և միջազգային կազմակերպությունների
հետ ՀՀ համագործակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ,
Բ7. գնահատել տարբեր ոլորտների միջազգային փաստաթղթերի իմպլեմենտացիայի
վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում` համեմատելով այլ երկրների պրակտիկայի
հետ,
Բ8. կատարել համապատասխան ոլորտներում ինքնուրույն հետազոտություններ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական աշխատություններ,
հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
դատական պրակտիկայի նյութեր),
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը՝ վերլուծելով
առկա խնդիրները և գնահատելով դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները.
Գ4.ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքները:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար
նախատեսված են երկու ընթացիկ քննություններ և եզրափակիչ քննություն:
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները կարող են անցկացվել գրավոր կամ
բանավոր ձևով:
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Քննաթերթիկը պարունակում է 1-4 հարց, խնդիր կամ առաջադրանք: Ընթացիկ քննության
արդյունքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
որոնցից յուրաքնչյուրի առավելագույն արժեքը 2.5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանության ձևով:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Միջազգային և եվրոպական իրավունք» ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել ՀՀ օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության
մարմիններում, փաստաբանական ծառայությունում, ՀՀ օմբուդսմենի գրասենյակում,
ՀՀ հասարակական կազմակերպություններում, առևտրային և ոչ առևտրային
կազմակերպություններում, միջազգային կառույցներում ու կազմակերպություններում,
ԲՈՒՀ-երում և գիտահետազոտական կենտրոններում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ իրավագիտության
ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում։

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• ժամանակակից համակարգիչներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
համակարգչային սրահ,
• հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ։

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Ծրագրի մշակման ժամանակ որպես ուղեցույց ընտրվել են ՀՀ Որակավորումների ազգային
շրջանակը, ինչպես նաև Բիրմինգհեմի, Էդինբուրգի, Ուտրեխտի, Լեյդենի և Մոսկվայի
ժողովուրդների բարեկամության համալսարաններում նմանատիպ մագիստրոսական
ծրագրին ներկայացվող պահանջները և ուղենիշերը:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Պետք է նկատի ունենալ, որ ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի
համառոտ նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ
ձեռք կբերի միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի
ընձեռած ուսումնառության հնարավորություններից։ Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ
տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ դասընթացների տեղեկագրքում:
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«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ և ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ներկայացնել եվրոպական և միջազգային իրավունքի
առանձին ճյուղերի և ինստիտուտների ձևավորման և
զարգացման պատմությունը, դրանց առանձնահատկությունները

Ա2

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1 վերլուծել
եվրոպական
և
միջազգային
իրավունքի
հիմնախնդիրները, եվրոպական և միջազգային իրավական
ակտերի գործողության շրջանակները ժամանակի մեջ և
տարածության վրա, ինչպես նաև պետաիրավական
երևույթները իրավափիլիսոփայական դիրքերից, դրանց
դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում,

բացատրել եվրոպական և միջազգային իրավունքի ոլորտներում Բ2
հետազոտությունների
իրականացման
մեթոդները,պետաիրավական
երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները, իրավագիտության մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների
նկատմամբ սոցիոլոգիական մոտեցումները,

գնահատել եվրոպական
և միջազգային իրավունքի
առանձին ոլորտների զարգացման օրինաչափությունները և
հեռանկարները

մատնանշել մարդու իրավունքների միջազգային իրավական Բ3
պաշտպանության հիմնախնդիրները, ինչպես նաև` Եվրոպայում
առկա մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները
Ա4
լուսաբանել միջազգային իրավական պատասխանատվո
Բ4
ւթյան առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները

մեկնաբանել եվրոպական և միջազգային իրավունքի
նորմերի բովանդակությունը

Ա3

Ա5

նկարագրել Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ
Բ5
համակարգում Եվրոպական միության մարմիններից
յուրաքանչյուրի զբաղեցրած տեղը և դերը
Ա6 լուսաբանել դիվանագիտության ժամանակակից մոդելների Բ6
կազմակերպական և մեթոդական ձևաչափերը

Բ7
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գործնականում իրականացնել խորհրդատվություն
եվրոպական-իրավական և միջազգային-իրավական
հիմնախնդիրների վերաբերյալ
կիրառել եվրոպական իրավունքի և միջազգային
իրավունքի նորմերը մասնագիտական գործունեության
ընթացքում
մշակել առաջարկություններ ԵՄ-ի կառույցների և
միջազգային
կազմակերպությունների
հետ
ՀՀ
համագործակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու
ուղղությամբ
գնահատել
տարբեր
ոլորտների
միջազգային
փաստաթղթերի իմպլեմենտացիայի վիճակը Հայաստանի

Բ8

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 օգտվել
տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից Գ3
(գիտական
աշխատություններ,
հոդվածներ
և
հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր),
Գ2
քննադատական
մոտեցում
դրսևորել
մատուցվող Գ4
տեղեկատվությանը՝
վերլուծելով առկա խնդիրները և
գնահատելով դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
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Հանրապետությունում` համեմատելով այլ երկրների
պրակտիկայի հետ,
կատարել համապատասխան ոլորտներում ինքնուրույն
հետազոտություններ

արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ
ռեսուրսները

ներկայացնել
արդյունքները

զեկուցումներ,

հետազոտությունների

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլ
ի
թվանի
շը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա
1

Օտար լեզու
ՏՀՏ-ն մասնագիտական խնդիրներում
Հետազոտության պլանավորում և
մեթոդներ

1602/Մ
01
2301/Մ
01
1901/Մ
14

Ա
2

Ա
3

Ա
4

Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ
5 6 1 2 3 4 5 6
Ընդհանուր դասընթացներ

Բ
7

Բ
8

Գ
1

Գ
2

Գ
3

Գ
4

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
Մասնագիտական դասընթացներ

Իրավունքի փիլիսոփայություն
Իրավունքի տեսության արդի
հիմնախնդիրները
Իրավունքի սոցիոլոգիա

Միջազգային իրավական
պատասխանատվություն
Մարդու իրավունքների
պաշտպանության միջազգային և
եվրոպական ընթացակարգեր
Միջազգային տնտեսական իրավունք
Միջազգային մարդասիրական

1901/Մ
02
1901/Մ
17
1901/Մ
04
1906/Մ
22
1906/Մ
26

+

1906/Մ
08
1906/Մ

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Մասնագիտացման պարտադիր կրթամաս
+ +
+
+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

իրավունք
Փախստականների միջազգային
իրավական պաշտպանություն
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

06
1906/Մ
21
Մոդուլ
ի
թվանի
շը

+

Դիվանագիտության ժամանակակից
մոդելները
Միջազգային վեճերի խաղաղ
կարգավորում
ԵՄ ինստիտուտներ և ընթացակարգեր

1906/Մ
23
1906/Մ
09
1201/Մ
27
1906/Մ
04
1906/Մ
14

+

Ա
2

+
+

Ա Ա Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Գ
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1
Մասնագիտացման կամընտրական դասընթացներ
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն

+

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա
1

ԵՄ արտաքին հարաբերությունների
իրավունք
Միջազգային քրեական իրավունք

+

----------------------------
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Գ
2

Գ
3

Գ
4

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ շաբաթական
5. գործ.-4
6. 1-ին կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• Խորացնել
մասնագիտական
լեզվի
բառապաշարի,
քերականական
և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և
ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
7. լսելով
ընկալել
և
վերարտադրել
մասնագիտությանն
առնչվող
դասախոսությունների,
հարցազրույցների
ձայնագրություններ
և
տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական աշխատություններ, հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր),
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները.
Գ4.ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբայինաշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Իրավագիտության
ոլորտի
մասնագիտական
լեզվի
բառապաշարային,
քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների
և
ամփոփումների,
ինչպես
նաև
ռեֆերատների,
զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3.”American Legal English” Debra S. Lee, J.D.Charles Hall, Marsha Hurtley, J.D. The University of
Michigan Press 2006
4.Alison Riley, English for Law”. Macmillan 1997.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 2301/Մ01

2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում /հումանիտար ֆակուլտետների համար/

4. շաբաթական 2 ժամ
6.1-ին կիսամյակ

3. 3 կրեդիտ

5. գործ – 2 ժամ
7.ստուգարք

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն այն է, որ ուսանողները ձեռք բերեն
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
հիմնական
կիրառություններից
օգտվելու
հմտություններ և կարողանան կիրառել դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
• աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
• մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը
• աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ
• կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ
• նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա
• ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ
• ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և ձայնային
էֆեկտներ
• մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական աշխատություններ, հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր),
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը՝ վերլուծելով
առկա խնդիրները և գնահատելով դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները.
Գ4.ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
10. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
11. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները
տրամադրվում են ուսանողներին էլեկտրոնային տեսքով:
12. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 8 միավոր
առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության հիման վրա` 2 միավոր
առավելագույն արժեքով և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել
առնվազն 13 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին 2. Տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, հասցեներ,
ֆունկցիաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ:
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Բաժին 3. Տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում,
հարցումներ, հաշվետվություններ:
Բաժին 4. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում:
Բաժին 5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի
ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере
2. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML
3. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru
4. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013
5. Shelly Cashman, Microsoft Office
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ15 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 1, գործ.- 1
6. I կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ձևավորել

իմացություն

գիտության,

գիտական

3.3 կրեդիտ

հետազոտության,

գիտական

գործունեության իրավական կարգավորման մասին,
2. սովորեցնել

գիտական

հետազոտության

կազմակերպման

և

անցկացման

հիմնադրույթները,
3. հաղորդել գիտելիքներ և հմտություներ գիտական հետազոտության մեթոդների,
աղբյուրների

ու

պրակտիկ

ինֆորմացիայի

հետ

աշխատանքի,

գիտական

հետազոտությունների նախապատրաստման և ձևավորման կարգի մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գիտությունը որպես ճանաչողության ոլորտ, գիտական գործունեության
իրավական կարգավորման հիմունքները և հետազոտության անցկացման փուլերը,
2.

բացատրելու

գիտական

հետազոտության

մեթոդները,

դրանց

տեսակները,

մասնագիտական ոլորտի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
3. քննարկելու գիտական հետազոտության թեմայի ընտրության, հետազոտության
պլանավորման և իրականացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները,
4.

նկարագրելու

գիտական

աշխատանքի

ձևավորման,

լեզվի

և

ոճի

առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կատարել ինքնուրույն գիտական հետազոտություն, վերլուծել ստացված աղբյուրները
և մշակել խորհրդատվություն իրավական ինստիտուտի կատարելագործման համար,
6. կատարել ինքնուրույն աշխատանք գիտատեղեկատվական աղբյուրների և միջոցների
հետ,
7. կատարել գիտական անհրաժեշտ

մեթոդների

ընտրություն` ելնելով թեմայի

հետազոտություն առարկայից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
9. դրսևորելու վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման
և լուծման համար:
7.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա2. բացատրել եվրոպական և միջազգային իրավունքի ոլորտներում հետազոտություն-
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ների
իրականացման
մեթոդները,պետաիրավական
երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական,
հիմունքները,
պետաիրավական
երևույթների
նկատմամբ
սոցիոլոգիական
մոտեցումները,
Բ1. վերլուծել եվրոպական և միջազգային իրավունքի հիմնախնդիրները, եվրոպական և
միջազգային իրավական ակտերի գործողության շրջանակները ժամանակի մեջ և տարածության վրա, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական
դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում,
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը՝ վերլուծելով
առկա խնդիրները և գնահատելով դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները.
Գ4.ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը

փոքր

խմբում.

սոցիալական

նախագծեր.

ինտերակտիվ

ելույթ.

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն
ավարտվում
է
եզրափակիչ
ստուգարքով՝
գրավոր
հետազոտական աշխատանքի արդյունքների գնահատման հիման վրա.
ուսանողներին առաջադրվում են իրավական գիտատեսական խնդիր, որը նա
պետք է կարողանա հետազոտել և լուծել:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտությունը և նրա դերն արդի հասարակության մեջ: Գիտահետազոտական
աշխատանքի սահմանադրական և իրավական կարգավորումը: Գիտական
հետազոտության
էությունը,
անցկացման
էտապները:
Գիտական
հետազոտության
մեթոդները
և մեթոդաբանությունը: Գիտական
հետազոտության թեմայի ընտրությունը և հիմնավորումը: Գիտական
տեղեկատվության որոնումը, կուտակումը և մշակումը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Вайнитейн М. З. Основы научных исследований. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011.
2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – М.: ИТК Дашков и К,
2010.
3. Лузан П.П. Основы научных исследований: Учебно-метод. пособие. – Смоленск, 2009.
4. Пивоварова О.П. Основы научных исследований, Челябинск: Полиграф- Мастер, 2009.
5. Селиванов В.Ф. Основы организации и методологии научных исследований. Воронеж,
2011.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ02. 2. Իրավունքի փիլիսոփայություն
3.3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. I կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ուսանողին սովորեցնել իրավունքի գիտական ճանաչողության բանական
բարձրագույն ձևը, գիտական-ազատական կամ էլեգանտ իրավագիտությունը,
2. ներկայացնել իրավական գիտելիքների ինտեգրացված ոլորտը, որը ներառում է
իրավական գենոլոգիայի, օնթոլոգիայի, աքսոլոգիայի հիմնախնդիրները,
3. սովորեցնել իրավունքի արդի փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրել իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական կատեգորիաները, իրավունքի
փիլիսոփայության դերը գործառույթները,
2. բացատրել իրավահասկացության հիմնական տիպերը, դրանցից յուրաքանչյուրի
առավելությունները և թերությունները, քննարկել մարդը որպես իրավական էակը
հասկացությունը,
3. բացատրել իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը, փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը 20-րդ դարում,
4. քննարկել պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և դասակարգել այդ հիմնախնդրի
նկատմամբ իրավափիլիսոփայական մոտեցումները,
5. լուսաբանել իրավունքի ապագան համաշխարհային պատմության համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. համեմատել իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական կատեգորիաները,
7. համադրել իրավահասկացողության տիպերը, ճիշտ ընտրել իրավական
հետազոտությունների փիլիսոփայական մեթոդաբանությունը,
8. կատարել իրավական տեքստերի վելուծություն և պարզաբանում` օգտագործելով
իրավական փիլիսոփայական արժեքաբանության գործիքային միջոցները,
9. ամփոփել իրավական երևույթները արժեքաբանական-փիլիսոփայական վերլուծության միջոցով,
10. կիրառել տեսական գիտելիքները որպես իրավական պոզիտիվիզմի, դոգմատիզմի
հաղթահարման գործիքային միջոցներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների
օրենսդրություն, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
12. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական
հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա2. բացատրել եվրոպական և միջազգային իրավունքի ոլորտներում հետազոտություն-
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ների
իրականացման
մեթոդները,պետաիրավական
երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական,
հիմունքները,
պետաիրավական
երևույթների
նկատմամբ
սոցիոլոգիական
մոտեցումները,
Բ1. վերլուծել եվրոպական և միջազգային իրավունքի հիմնախնդիրները, եվրոպական և
միջազգային իրավական ակտերի գործողության շրջանակները ժամանակի մեջ և տարածության վրա, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական
դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական աշխատություններ, հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր),
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը՝ վերլուծելով
առկա խնդիրները և գնահատելով դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ4.ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ առավելագույնը 20
միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5
միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի փիլիսոփայության հասկացությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը: Իրավունքի գենեզիսի և տիպաբանության հայեցակարգային հիմնախնդիրները: Իրավունք. հասկացությունը և տիպաբանությունը: Իրավունք և օրենք: Իրավունքի իրացման իրավափիլիսոփայական հիմնախնդիրները: Իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը: Իրավական էակը որպես իրավունքի աղբյուր և սուբյեկտ: Իրավունքի փիլիսոփայության պատմության խնդիրները անտիկ, միջին և նոր ժամանակներում: Իրավունքի բացասման մարքսիստական փիլիսոփայությունը: Իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը 20-րդ դարում:
Իրավունքի ազատական իրավաբանական փիլիսոփայությունը: Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և իրավունքի փիլիսոփայությունը: Համաշխարհային
պատմական զարգացումը և իրավունքի ապագան:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
2. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2015.
3. Философия права. Под ред. О.Г. Данильяна. М., 2005.
4. Шершеневич Г.Ф. История философии права. СПб.,2001.
5. Ներսեսյանց Վ.Ս., Ցիվիլիզմի մանիֆեստը, Եր., 2001:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1901/Մ04. 2. Իրավունքի սոցիոլոգիա
3.6 կրեդիտ
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.- 40, սեմ.–20
6. I կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
1. սովորեցնել պետաիրավական ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում,
2. ներկայացնել պետության և իրավունքի իրական դերը, որպես կարևրորագույն սոցիալական երևույթների,
3. նպաստել պետաիրավական երևույթների սոցիալական դիտարկումների մեթոդաբանական հիմքերի յուրացմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել իրավունքի սոցոլոգիայի հիմնական կատեգորիաները, բնութագրել իրավունքի սոցոլոգիայի տեղը և դերը իրավագիտության համակարգում,
2. նկարագրել
իրավունքի
սոցիոլոգիայի
մեթոդները,
իրավունքի
էմպիրիկ
հետազոտման մեթոդները, իրավունքի սոցիոլոգիայի պատմությունը և հիմնական
հայեցակարգերը,
3. քննարկել
իրավունքի
սոցիալական
պայմանավորվածությունը,
օրինաստեղծագործության սոցիալական նախադրյալները,
4. բացատրել իրավունքի գործողության սոցիալական կառուցակարգը, դրա փուլերը,
օրենսդրության արդյունավետության սոցիալական պայմանները և գործոնները,
5. քննարկել իրավական կյանքի սոցիոլոգիական ապագան համաշխարհային
պատմության համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. կատարել սոցոլոգիական իրավական վելուծություն և հետազոտություն,
օգտագործելով սոցիոլոգիայի գործիքային միջոցները,
7. ճիշտ
ընտրել
իրավական
հետազոտությունների
սոցիոլոգիական
մեթադաբանությունը,
8. որոշել իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածության գործոնները, կատարել
նորմատիվ նյութի սոցիոլոգիական գնահատում,

9. տիրապետել սոցիոլոգիական արհեստավարժությանը՝ իրավական երևույթների սոցիոլոգիական վերլուծությանը, հետազոտման մեթոդներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
11.
դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման համար:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա2. բացատրել եվրոպական և միջազգային իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների
իրականացման
մեթոդները,պետաիրավական
երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական,
հիմունքները,
պետաիրավական
երևույթների
նկատմամբ
սոցիոլոգիական
մոտեցումները,
Բ1. վերլուծել եվրոպական և միջազգային իրավունքի հիմնախնդիրները, եվրոպական և
միջազգային իրավական ակտերի գործողության շրջանակները ժամանակի մեջ և տարածության վրա, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական
դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում,
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը՝ վերլուծելով
առկա խնդիրները և գնահատելով դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ4.ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են գրավոր հանձնարարության
արդյունքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով (միավորների քայլը 0.5 է):
Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝
առավելագույն միավորը՝ 10: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց
(յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի սոցոլոգիան որպես ինքնուրույն իրավաբանական գիտություն: Իրավունքի սոցոլոգիայի մեթոդոլոգիան: Իրավունքի սոցիոլոգիայի էմպիրիկ մեթոդների
վերլուծությունը: Իրավունքին սոցիոլոգիական մոտեցման ձևավորումը և զարգացումը: Իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածությունը: Օրինաստեղծման սոցիոլոգիական նախաադրյալների վերլուծությունը: Իրավունքի գործունեության սոցիալական մեխանիզմը: Օրենսդրության արդյունավետությունը: Պետական իշխանությունը որպես սոցիալական իշխանության զարգացման փուլ: Իրավաբանական կոնֆլիկտոլոգիա: Իրավունքի սոցիոլոգիայի զարգացման ուղիները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.М. Сырых, В.Н. Зенков, В.В. Глазырин и др., Социология права. М., Юстицинформ.
2015,
2. Сырых В.М., Социология Права. М., 2016,
3. Дубовицкий В.Н., Социология права: предмет, методология и методы /В.Н. Дубовицкий.
-Минск: Право и экономика, 2010.
4. Гревцов Ю. И. Очерки теории и социологии права, СПб., 1996:
5. Глазырин В. А., Грибакина Э. Н., Юридическая социология. М., 2000 և հետագա հրատ.:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ17. 2. Իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրները
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. I կիսամյակ
7. ստուգարք

3.3 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության,
զարգացման հիմնախնդիրները, բանավեճային հարցերը,
2.իրավագիտության նորագույն մեթոդաբանական մոտեցումները,
հայեցակարգերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել պետության և իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների
շրջանակը,
2. բացատրել պետության և իրավունքի առաջացման պատմատեսական
հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը, հասարակության, պետության և
իրավունքի միասնությունը,
3. քննարկել իրավունքի և պետականության զարգացման արդի ուղղությունները,
4. քննարկել իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության
համակարգ հասկացությունները, դրանց հարաբերակցության հիմնախնդիրները,
5. բացատրել
իրավական
պատասխանատվության
տեսագորխնական
հիմնախնդիրները:
6. բացատրել
օրինականություն
և
իրավական
օրինականություն
հասկացությունների հարաբերակցությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. կատարել
արդի
պետաիրավական
իրականության
ավելի
խորը,
բազմակողմանի վերլուծություն՝ օգտագործելով տեսական մեթոդաբանական
մոտեցումները,
8. համեմատել պետության և իրավունքի տեսության հիմնահարցերի վերաբերյալ
տարակարծիք մոտեցումները,
9. կատարել պետաիրավական երևույթների հիմնախնդիրային վերլուծություն
10. համեմատել պետության և իրավունքի վերաբերյալ տարատեսակ մոտեցումները,
11. հիմնվելով իրականացված ուսումնասիրությունների վրա՝ անել ինքնուրույն
հետևություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
12. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
13. դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման համար:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
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վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա2. բացատրել եվրոպական և միջազգային իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների
իրականացման
մեթոդները,պետաիրավական
երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական,
հիմունքները,
պետաիրավական
երևույթների
նկատմամբ
սոցիոլոգիական
մոտեցումները,
Բ1. վերլուծել եվրոպական և միջազգային իրավունքի հիմնախնդիրները, եվրոպական և
միջազգային իրավական ակտերի գործողության շրջանակները ժամանակի մեջ և տարածության վրա, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական
դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում,
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը՝ վերլուծելով
առկա խնդիրները և գնահատելով դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները.
Գ4.ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: Ստուգումն անկացվում է
բանավոր /կամ գրավոր/ ընթացիկ հարցումների արդյունքների գնահատման
հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների հասկացությունը, տեսության
զարգացումը և հիմնախնդիրների ձևավորումը: Իրավունքի առաջացման
հիմնախանդիրները:
Հասարակության,
իրավունքի
և
պետականության
միասնությունը: Իրավունքի զարգացման ուղղությունները: Պետության և
իրավունքի հարաբերակցությունը: Իրավունքի էությունը, հասկացությունը,
նշանակությունը: Իրավահասկացության հայեցակարգերը: Իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության համակարգ: Ժամանակակից
հասարակության պետաիրավական զարգացման հիմնախնդիրները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Проблемы теории государства и права: Краснов А.В., Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н.,
Скоробогатов А.В. Казань. Познание, 2013.
2. Проблемы теории государства и права. Под ред. Сырых В.М., М.: 2008.
3. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2006.
4. Проблемы теории государства и права /М.М.Рассолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 2007.
5. Проблемы общей теории государства и права / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2001.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1906/Մ22

2. Միջազգային իրավական
3. 3 կրեդիտ
պատասխանատվություն
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. I կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին
ծանոթացնել միջազգային իրավական պատասխանատվության
ինստիտուտին առնչվող հիմնահարցերի էությանը, վերհանել դրա հիմնական
առանձնահատկությունները և բնորոշ գծերը,
2. ներկայացնել ուսանողներին միջազգային իրավունքում միջազգային իրավական
պատասխանատվության
իրագործման
հիմնական
նախադրյալները
և
նախապայմանները
3. սովորեցնել ուսանողներին կիրառել իրենց մասնագիտական գիտելիքները և
կարողությունները միջազգային իրավական պատասխանատվության իրագործման
ոլորտում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•

•
•

նկարագրել միջազգային իրավական պատասխանատվությանն ինստիտուտի
ձևավորման և զարգացման պատմությունը,
բացատրել պատասխանատվության սուբյեկտին միջազգային իրավական արարքի
վերագրելիության պայմանները և առանձնահատկությունները
լուսաբանել
միջազգային
կազմակերպությունների
իրավական
պատասխանատվության, ինչպես նաև իրավաչափ գործունեությունից բխող
պատասխանատվության առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•

•
•
•

վերլուծել
միջազգային
իրավական
պատասխանատվության
հիմք
հանդիսացող՝ միջազգային հակաիրավական արարքի տարրերը,
գնահատել
ժամանակակից
միջազգային
իրավական
պրակտիկայում
ձևավորված՝ պետությունների միջազգային իրավական պատասխանատվության
ենթարկելու հիմնական չափորոշիչները
համեմատել միջազգային իրավական սուբյեկտներին միջազգային իրավական
պատասխանատվության ենթարկելու ձևերն ու տեսակները
կատարել ոլորտին վերաբերող ինքնուրույն հետազոտություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
•

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական որոնողական առցանց
համակարգեր և այլն),
• վարել գիտական բանավեճեր,
• վերլուծել փաստեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա
Ա1. ներկայացնել եվրոպական և միջազգային իրավունքի առանձին ճյուղերի և
ինստիտուտների
ձևավորման
և
զարգացման
պատմությունը,
դրանց
առանձնահատկությունները,
Ա3. մատնանշել մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության
հիմնախնդիրները, ինչպես նաև` Եվրոպայում առկա մարդու իրավունքների պաշտպա-
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նության մեխանիզմները,
Ա4. լուսաբանել միջազգային իրավական պատասխանատվության առանձնահատկությու
նները և հիմնախնդիրները,
Բ3. մեկնաբանել եվրոպական և միջազգային իրավունքի նորմերի բովանդակությունը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով (ֆիլմեր, մուլտիմեդիա)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում,
3. գիտական բանավեճեր, քննարկումներ,
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, խնդիրների լուծում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսով հարցման միջոցով՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, որոնցից
յուրաքունչյուրի առավելագույն արժեքը 5 միավոր է։ Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջազգային
իրավական
պատասխանատվությանն
էությունը,
միջազգային
պատասխանատվությանն իրավունքի կայացման փուլերը, միջազգային հակաիրավական
արարքը, միջազգային իրավական պատասխանատվության սուբյեկտի վարքագծի
որակումը, միջազգային իրավական պարտավորության խախտումը, միջազգային
հակաիրավականությունը բացառող հանգամանքները, միջազգային իրավական
պատասխանատվության բովանդակությունը, ընդհանուր միջազգային իրավունքի
իմպերատիվ նորմերից բխող պարտավորությունների լուրջ խախտումները, միջազգային
իրավական պատասխանատվությանն իրագործումը, հակամիջոցներ և սանկցիաներ,
միջազգային
կազմակերպությունների
պատասխանատվության
առանձնահատկությունները, պատասխանատվությունը իրավաչափ գործունեության
համար։
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
2. Лукашук И.И., Право международной ответственности, М.,2004.
3. Tomuschat C. Crimes by States: An Endangered Species?//International Law: Theory and
Practice. The Hague, 1998;
4. Greafrath B. Responsibility of States. Thessalonniki, 1993;
5. Dugard J. Criminal Responsibility of States//International Criminal Law. Vol. I. N.Y., 1999
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1906/Մ26

2. Մարդու իրավունքների
3. 6 կրեդիտ
պաշտպանության միջազգային և
եվրոպական ընթացակարգեր
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.- 4
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
ուսանողներին
ծանոթացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության
միջազգային իրավական գործիքակազմի պատմական ձևավորման, դրանց կոնվենցիոն և
ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի իրավաբանական բնույթի, ինչպես նաև`
միջազգային դատական մարմինների գործունեության առանձնահատկությունների հետ,
մասնավորապես` Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի և Եվրոպական
միության դատարանի ձևավորումը, դրանց գործունեության նպատակները, իրավազորությունները, կառուցվածքը, գործունեության կարգը, պրակտիկան ու նախադեպային իրավունքը,
2.
ներկայացնել ունիվերսալ և տարածաշրջանային միջազգային պայմանագրերի
գործող համակարգը, դրանց կարգավորման առարկան և պետությունների կողմից
ստանձնած պարտավորությունների բնույթը մարդու իրավունքների իրացումն
ապահովելու համար, ինչպես նաև` «ներպետական պաշտպանության միջոցի սպառում»
հասկացության իրավական բովանդակությունը,
3.
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել միջազգային իրավունքի վերաբերյալ իրենց
մասնագիտական գիտելիքները և կարողությունները` փոխկապակցելով ազգային
իրավունքի աղբյուրների հետ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
նկարագրել մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային իրավական
համակարգի կոնվենցիոն և ինստիտուցիոնալ բաղկացուցիչները, այդ թվում`
պետությունների պարտավորության բնույթը` կապված
միջազգային իրավական
փաստաթղթերով ստանձնած պարտավորությունների իմպլեմենտացիայի հետ,
2.
բացատրել մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերի
իրավաբանական բնույթը, այդ թվում` գործողությունը տարածության և ժամանակի մեջ,
3.
լուսաբանել մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային իրավական նորմերի
և սկզբունքների նշանակությունը յուրաքանչյուր անհատի իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների երաշխավորման հարցում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
վերլուծել մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային ինստիտուցիոնալ
հաստատությունների կազմավորման և գործունեության առանձնահատկությունները և
դրա արդյունավետության հետ կապված խնդիրները,
5.
գնահատել մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերի
իմպլեմենտացիայի վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում` համեմատելով այլ
երկրների ազգային պրակտիկայի հետ,
6.
համեմատել մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային դատական և
ոչ դատական մարմինների հետ աշխատելու Հայաստանի Հանրապետության
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պրակտիկան` այլ պետությունների փորձի հետ,
7.
կատարել ոլորտին վերաբերող ինքնուրույն հետազոտություններ։
8. համեմատել Եվրոպական Միության դատարանի և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանության առանձնահատկությունները և ինքնատիպությունը,
9. մեկնաբանել Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական Կոնվենցիայի դրույթները Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի ձևավորված պրակտիկայի ենթատեքստում,
10. կիրառել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպերը
մասնագիտական գործունեության ընդհացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
11. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, միջազգային կազմակերպությունների ակտեր,
միջազգային դատարանների վճիռներ, գիտական հոդվածներ և այլն),
12. վարել գիտական բանավեճեր, վերլուծել փաստեր վկայակոչելով միջազգային
պայմանագրերի դրույթները, միջազգային կազմակերպությունների ակտերը և
միջազգային
դատարանների
նախադեպային
նշանակության
իրավական
դիրքորոշումները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա
Ա3. մատնանշել մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության
հիմնախնդիրները, ինչպես նաև` Եվրոպայում առկա մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները,
Ա4. լուսաբանել միջազգային իրավական պատասխանատվության առանձնահատկությու
նները և հիմնախնդիրները,
Ա5. նկարագրել Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում Եվրոպական
միության մարմիններից յուրաքանչյուրի զբաղեցրած տեղը և դերը,
Բ4. գործնականում իրականացնել խորհրդատվություն եվրոպական-իրավական և
միջազգային-իրավական հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
Բ5. կիրառել
եվրոպական
իրավունքի
և
միջազգային
իրավունքի
նորմերը
մասնագիտական գործունեության ընթացքում,
Բ7. գնահատել տարբեր ոլորտների միջազգային փաստաթղթերի իմպլեմենտացիայի
վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում` համեմատելով այլ երկրների պրակտիկայի
հետ,
Բ8. կատարել համապատասխան ոլորտներում ինքնուրույն հետազոտություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով (ֆիլմեր, մուլտիմեդիա)
դասախոսություններ,
2.
ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում,
3.
գիտական բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք
4.
կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, խնդիրների լուծում
5.
տեղեկատվության աղբյուրների միջոցով ուսանողների ինքնուրույն աշխատանք
6. կոնկրետ դատական գործերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են գրավոր հանձնարարության արդյունքների
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով
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(միավորների քայլը 0.5 է),
Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսով հարցման միջոցով՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից
յուրաքանչյուրի առավելագույն արժեքը 2.5 միավոր է։ Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքը միջազգային հանրային իրավունքի
համակարգում. մարդու իրավունքների միջազգային իրավական փաստաթղթերի և
ակտերի գործողությունը տարածության մեջ. մարդու իրավունքների ներպետական
պաշտպանության միջոցները և դրանց սպառման հիմնախնդիրը. մարդու իրավունքների
պաշտպանության
միջազգային
կառուցակարգերը.
մարդու
իրավունքների
պաշտպանության երաշխավորումը` պետությունների միջազգային իրավական
պարտավորությունների
համատեքստում.
խոշտանգման
արգելքը
միջազգային
իրավունքում. կյանքի իրավունք. անձի ազատության և անվտանգության իրավունք.
խտրականության արգելքը միջազգային իրավունքում. արտակարգ իրավիճակներում
մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Մարդու իրավունքների իրավական պաշտպանությունը Եվրոպայում, Եվրոպական միությունը և մարդու իրավունքները։ Արդարադատության եվրոպական դատարան, որոշ նախադեպերի ուսումնասիրություն, Մարդու
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիան և
դրան կից Արձանագրությունները, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան,
ՄԻԵԴ-ում գանգատի ընդունելիության պայմանները, Ստրասբուրգի և Լյուքսենբուրգի
դատարանների կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ձևավորված
նախադեպային իրավունքը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1.
Վ. Քոչարյան, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան (2րդ հրատարակություն), Երևան 2010.
2.
Վ. Հովհաննիսյան, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի և դրան կից Արձանա•րությունների
Մեկնաբանություն, Երևան 2005Alston Philip, The EU and Human Rights (Oxford 1999)
3.
COE Human rights handbooks
4.
Права человека: международная защита в условиях глобализации / Карташкин В.А.
М.: Норма, Инфра-М, 2011.
5.
Steiner, H. J., Alston, P., Goodman, R. (2008). International human rights in context: Law,
politics, morals; text and materials (3ed.), Oxford, OUP, pp. 152-155 & 273-276
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1906/Մ08
2. Միջազգային տնտեսական իրավունք 3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից տնտեսական
իրավունքի հիմնարար ինստիտուտները, միջազգային տնտեսական համագործակցության
բնագավառում գործող իրավական կարգավորումներն ու սկզբունքները, այդ թվում՝ այս
գործընթացում առևտրի համաշխարհային կազմակերպության, արժույթի միջազգային
հիմնադրամի, համաշխարհային բանկի դերակատարումը, ներկայացնել օտարերկրյա
ներդրումների, տնտեսական մրցակցության, բանկային գործունեության միջազգային
իրավական կարգավորման բնագավառում ձևավորված ռեժիմը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
Բացատրել
միջազգային
տնտեսական
իրավունքի
և
դրա
հիմնական
ինստիտուտների էությունը և բովանդակությունը,
2.
Նկարագրել միջազգային առևտրի և տնտեսական փոխգործակցության այլ
բնագավառներում ձևավորված միջազգային իրավական սկզբունքներն և իրավական
կարգավորման առանձնահատկությունները,
3.
Ներկայացնել ապրանքների և ծառայությունների միջազգային առևտրի ռեժիմը, այդ
բնագավառում վեճերի լուծման մեխանիզմները,
4.
Ճանաչել օտարերկրյա ներդրումների առանձնահատկությունները, օտարեկրյա
ներդումային վեճերի լուծման միջազգային ընթացակարգերը, զարգացող և թույլ զարգացած
երկրներում ներդրումների խրախուսման միջազգային իրավական մեխանիզմները,
5.
Նկարագրել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի դերակատարումը միջազգային
դրամական համակարգի իրավական ռեժիմի ձևավորման, պետությունների վարկավորման
գործընթացում,
6.
Ներկայացնել
միջազգային
բանկային
համագործակցության
զարգացման
նախադրյալները, բնակային գործունեության կարգավորման բնագավառում որոշակի
միասնական
մոտեցումների
շուրջ
պետություններ
քաղաքականությունների
համաձայնեցման միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7.
տարբերակել միջազգային տնտեսական իրավունքի աղբյուրները, սուբյեկտները,
սկզբունքները,
8.
վեր հանել արդի միջազգային տնտեսական իրավունքի տեսական հիմնախնդիրները,
9.
Բացահայտել միջազգային տնտեսական իրավունքի ազդեցությունը միջազգային
իրավունքի սուբյեկտների միջև տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման քաղաքականության վրա,
10.
Բացահայտել միջազգային տնտեսական իրավունքի նորմերի ազդեցությունը
ներպետական օրենսդրության ձևավորման և զարգացման վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
11.
օգտվել միջազգային տնտեսական իրավունքին վերաբերող տեղեկատվության
տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
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գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
12.
վերլուծել փաստեր՝ կատարելով հետևություններ,
13.
ստեղծագործաբար կիրառել գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա.
Ա1. ներկայացնել եվրոպական և միջազգային իրավունքի առանձին ճյուղերի և
ինստիտուտների
ձևավորման
և
զարգացման
պատմությունը,
դրանց
առանձնահատկությունները,
Բ3. մեկնաբանել եվրոպական և միջազգային իրավունքի նորմերի բովանդակությունը,
Բ5. կիրառել եվրոպական իրավունքի և միջազգային իրավունքի նորմերը մասնագիտական
գործունեության ընթացքում,
Բ6. մշակել առաջարկություններ ԵՄ-ի կառույցների և միջազգային կազմակերպությունների
հետ ՀՀ համագործակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով (ֆիլմեր, մուլտիմեդիա)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում,
3. գիտական բանավեճեր, քննարկումներ, կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն,
խնդիրների լուծում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը առավելագույնը 5 միավոր, միավորների քայլը՝ 0.5:

13. Համառոտ բովանդակությունը
Միջազգային տնտեսական իրավունքի ներածություն, Միջազգային տնտեսական
իրավունքի առարկան, աղբյուրները, սուբյեկտները, Միջազգային տնտեսական
ինտեգրացիայի փուլերը, Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների իրավական
կարգավորումը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում, ՄԱԳՀ,
ԾԱԳՀ, լրավճարների միջազգային իրավական կարգավորումը, վեճերի լուծման
ընթացակարգը ԱՀԿ շրջանակներում, Տնտեսական մրցակցության միջազգային-իրավական
կարգավորումը, միջազգային ներդրումների իրավական կարգավորումը, երկկողմ
ներդրումային պայմանագրերն ու դրանցում ամրագրվող հիմնական սկզբունքները,
ներդրումային վեճերի լուծման միջազգային մեխանիզմները, միջազգային դրամական
համակարգի գործառնության իրավական ռեժիմը, ԱՄՀ, ՀԲ, բանկային գործունեության
միջազգային-իրավական կարգավորումը:

14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Andreas F. Lowenfeld, International Economic Law, Oxford University Press, 2008.
2. Mitsuo Matsushita and others, WTO, law, practice and policy, Oxford, 2006
3. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. М., 1994.
4. Шумилов В.М. Международное публичное экономическое право. М., 2001.

5. Григорян С., Организационно-правовые основы и особенности Всемирной торговой
организации (ВТО), Журнал “Хозяйство и право”, #2, 2000
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ06
2. Միջազգային մարդասիրական իրավունք
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
- մագիստրոսներին փոխանցել համակարգված գիտելիքներ միջազգային մարդասիրական
իրավունքի կարգավորման առարկայի և մեթոդների վերաբերյալ, ներկայացնել
մարդասիրական իրավունքի հիմնական սկզբունքներն ու ինստիտուտները, ԿԽՄԿ
իրավական կարգավիճակը և դերը միջազգային մարդասիրական իրավունքի հետագա
զարգացման ոլորտում
- նպաստել նրանց մոտ անհրաժետ գիտելիքների և իմացության, ինչպես նաև գործնական
մասնագիտական կարողությունների ձևավորմանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝

Ա/ գիտելիք և իմացություն
1.
Սահմանել միջազգային մարդասիրական իրավունքի առարկան, աղբյուրները,
սկզբունքները և ձևավորման ու զարգացման հիմնական փուլերը,
2.
ներկայացնել զինված ընդհարումների հասկացությունը և զինված ընդհարումների
ընթացքում ձևավորվող հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման
առանձնահատկությունները,
3.
բացատրել
միջազգային
մարդասիրական
իրավունքի
հիմնախնդիրների
հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,
4.
Նկարագրել զինված ընդհարումների մասնակիցների և զոհերի իրավական
պաշտպանության հիմնախնդիրները,
5.
Լուսաբանել միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահանջների խախտման
համար
պետությունների
և
ֆիզիկական
անձանց
պատասխանատվության
առանձնահատկությունները,
6.
Նկարագրել ՄԿԽԿ իրաավասությունը և հիմնական գործառույթները, ինչպես նաև
առաջացման և զարգացման գործընթացը։

Բ/ մասնագիտական կարողություններ
7.
Վերլուծել միջազգային մարդասիրական իրավունքի արդի հիմնախնդիրները, դրա
հիման վրա կանխատեսել ճյուղային օրենսդրության զարգացման օրինաչափությունները
և հեռանակարները,
8.
Մեկնաբանել միջազգային մարդասիրական իրավունքի սովորույթային և
պայմանագրային նորմերի բովանդակությունը,
9.
Որոշել
միջազգային
մարդասիրական
իրաավունքների
գործողության
շրջանակները՝ ըստ տարածքի, ժամանակի և սուբյեկտների,
10.
Հիմնավորել միջազգային մարդասիրական իրավունքի դրույթների ներպետական
մակարդակում իրացման (իմպլիմենտացիայի) կառուցակարգերը,
11.
Գործնականում իրականացնել խորհրդատվություն միջազգային մարդասիրական
իրավունքի հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
12.
Հիմնավորել
միջազգային
մարդասիրական
իրավունքի
պահանջների
պահպանման անհրաժեշտությունը,
13.
Կատարել
միջազգային
մարդասիրական
իրավունքի
հիմնախնդիրների
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ինքնուրույն հետազոտություններ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա
Ա1. ներկայացնել եվրոպական և միջազգային իրավունքի առանձին ճյուղերի և
ինստիտուտների
ձևավորման
և
զարգացման
պատմությունը,
դրանց
առանձնահատկությունները,
Բ1. վերլուծել եվրոպական և միջազգային իրավունքի հիմնախնդիրները, եվրոպական և
միջազգային իրավական ակտերի գործողության շրջանակները ժամանակի մեջ և տարածության վրա,
Բ2. գնահատել եվրոպական և միջազգային իրավունքի առանձին ոլորտների զարգացման
օրինաչափությունները և հեռանկարները,
Բ3. մեկնաբանել եվրոպական և միջազգային իրավունքի նորմերի բովանդակությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում,
3. գիտական բանավեճեր, քննարկումներ,
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, խնդիրների լուծում,
5. Դերային խաղեր,
6. Խմբային աշխատանքներ։

12.Համառոտ բովանդակություն
Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հասկացությունը, աղբյուրները և համակարգը։
Միջազգային մարդասիրական իրավունքի ծագումը և զարգացումը։ Միջազգային
մարդասիրական իրաավունքի սկզբունքները։ Զինված ընդհարումների հասկացությունը և
տեսակները։ Միջազգային մարդասիրակաան իրավունքի գործողությունը ժամանակի մեջ
և տարածության վրա։ Զինված ընդհարումների մասնակիցները։ Պատերազմ վարելու
միջոցներն ու մեթոդները։ Չեզոքությունը պատերազմի ժամանակ։ Վիրավորների,
հիվանդների և նավաբեկված անձանց միջազգային-իրավական պաշտպանությունը։
Քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությունը զինված ընդհարումների ժամանակ։
Միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի ապահովումը։ Կարմիր Խաչի
Միջազգային Կոմիտեն (ԿԽՄԿ) և միջազգային մարդասիրական իրավունքը։

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 5 միավոր։ Միավորնորի քայլը՝
0.5։

14. Հիմնական գրականության ցանկը
1.
Հանս Պետեր Գասեր «Միջազգային մարդասիրական իրավունք» , Կարմիր խաչի
միջազգային կոմիտե 1999թ..
2.
Ժակ Պիկտե «Միջազգային մարդասիրական իրավունքի զարգացումն ու
սկզբունքները», Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե 2000թ.
3.
The Handbook of International Humanitarian Law (3rd Edition). Edited by Dieter
Fleck.Oxword, 2013
4.
The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict Edited by A. Clapham and P.
Gaeta, 2014
5.
Батырь В.А.Международное гуманитарное право: Учебник для вузов.М.,2011.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1906/Մ21

2.Փախստականների միջազգային
3. 3 կրեդիտ
իրավական պաշտպանությունը
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1.
ուսանողներին ծանոթացնել փախստականների, ապաստան հայցողների և նրանց
հետ առնչվող այլ խոցելի խմբերի պաշտպանությանն ուղղված միջազգային իրավական
փաստաթղթերին և ներպետական օրենսդրությանը,
2.
ներկայացնել փախստականների, ապաստան հայցողների և նրանց հետ առնչվող
այլ խոցելի խմբերի իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները և նրանց
պաշտպանության ոլորտում առկա միջազգային և ներպետական հիմնախնդիրները,
3.
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել իրենց մասնագիտական գիտելիքները և
կարողությունները փախստականների, ապաստան հայցողների և նրանց հետ առնչվող
այլ խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանության ոլորտում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
•
նկարագրել փախստականների միջազգային իրավական պաշտպանության
ձևավորման և կայացման պատմությունը,
•
բացատրել փախստականների, ապաստան հայցողների և նրանց հետ առնչվող այլ
խոցելի խմբերի իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները,
•
լուսաբանել ապաստանի որոշման ընթացակարգը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
•
վերլուծել միջազգային համընդհանուր, տարածաշրջանային և ներպետական
իրավական ակտերով սահմանված փախստականի հասկացությունը,
•
գնահատել փախստականներին, ապաստան հայցողներին և դրանց հետ
առնչվող այլ խոցելի խմբերի վերաբերյալ միջազգային նորմերի իմպլեմենտացիան
ներպետական օրենսդրությունում,
•
համեմատել ապաստանի որոշման ընթացակարգերը ՀՀ-ում և
արտասահմանյան մի շարք երկրներում,
•
կատարել ոլորտին վերաբերող ինքնուրույն հետազոտություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
•

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն),
• վարել գիտական բանավեճեր՝ վերլուծելով փաստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա
Ա1. ներկայացնել եվրոպական և միջազգային իրավունքի առանձին ճյուղերի և
ինստիտուտների
ձևավորման
և
զարգացման
պատմությունը,
դրանց
առանձնահատկությունները,
Ա3. մատնանշել մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության
հիմնախնդիրները, ինչպես նաև` Եվրոպայում առկա մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները,
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Բ7. գնահատել տարբեր ոլորտների միջազգային փաստաթղթերի իմպլեմենտացիայի
վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում` համեմատելով այլ երկրների պրակտիկայի
հետ,
Բ8. կատարել համապատասխան ոլորտներում ինքնուրույն հետազոտություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով (ֆիլմեր, մուլտիմեդիա)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում,
3. գիտական բանավեճեր, քննարկումներ,
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, խնդիրների լուծում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր թեստային առաջադրանքի,
մյուսը` տրված թեմայի շրջանակներում կատարված ուսումնասիրության արդյունքի
բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով (միավորների քայլը 0.5 է),
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փախստականների միջազգային իրավական պաշտպանության ձևավորումը և
զարգացումը, փախստականների և ապաստան հացողների իրավական կարգավիճակն
ամրագրող համընդհանուր և տարածաշրջանային միջազգային փաստաթղթերը,
ապաստանի իրավունքը և չվերադարձելիության սկզբունքը, ընտանիքի միավորման
սկզբունքը, փախստականի ներառման, բացառման և դադարման հիմքերը,
փախստականի կարգավիճակը չեղյալ հայտարարելը, ապաստանի որոշման
ընթացակարգը, փախստականների իրավունքներն ու պարտականությունները,
փախստականների և ապաստանի հետ առնչվող այլ խոցելի խմբերի (տնտեսական
միգրանտ,ներքին տեղահանված անձինք, քաղաքացիություն չունեցող անձինք)
իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները, ՄԱԿ-ի ՓԳՀ-ի դերը և գործունեությունը փախստականների և ապաստան հացողների հետ կապված հիմնախնդիրների
լուծման ոլորտում, փախստականների և ապաստան հացողների իրավական
կարգավիճակի ամրագրումը և նրանց պաշտպանությունը ՀՀ ներպետական
օրենսդրությամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
2. Փախստականի կարգավիճակը սահմանող ընթացակարգերի և
չափանիշների ձեռնարկ, ՄԱԿ ՓԳՀ, Երևան 2005, 107 էջ
3. Павлова Л.В., Селиванов А.В., Международно–правовой статус беженца. Пособие
для студентов ВУЗ-ов. Минск: Тесей, 2006, 192 стр.
4. Hathaway James C., The Rights of Refugees under International Law, Cambridge
University Press, 2005, 1184 pages
5. Goodwin-Gill G.S., McAdam J., The Refugee in International Law, Oxford University
press, 3rd edition, 2007, 786 pages
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1906/Մ23

2. Եվրոպական միության արտաքին հարաբերություննե- 3. 3 կրեդիտ
րի իրավունք
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
Ուսանողներին ծանոթացնել Եվրոպական Միության (այսուհետ` ԵՄ) արտաքին
հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված իրավական փաստաթղթերին և ԵՄ
դատարանի նախադեպային իրավունքինն:
•
ուսանողներին ներկայացնել ԵՄ Արտաքին կապերի և քաղաքականության
իրավական հիմքերը, ԵՄ և միջազգային կազմակերպությունների, տարածաշրջանային
միավորումների միջև համագործակցության իրավական ձևաչափերը, ինչպես նաև
առանձին ոլորտներում արտաքին քաղաքականության դրսևորումները:
•
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել ԵՄ արտաքին հարաբերությունների
իրավունքի ոլորտի գիտելիքները և կարողությունները իրենց պրակտիկայում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել ԵՄ արտաքին քաղաքականության հատուկ ոլորտների դրևորումները
արտաքին հարաբերություններում, մասնավորապես ԵՄ ընդհանուր առևտրային
քաղաքականությանը, ԵՄ արտաքին բնապահպանանկան քաղաքականությանը, ԵՄ
մարդու իրավունքների քաղաքականության արտաքին դրսևորումները;
2. լուսաբանել ԵՄ հարաբերությունները անդամ չհանդիսացող երկրների հետ,
հատկապես կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի երկրների հետ հարարբերությունները
և Եվրա-միջերկրյածովյան տարածաշրջանի պետությունների հետ հարաբերությունները;
3. բացատրել Ընդհանուր արտաքին և անվատանգության քաղաքականությանը, ներառյալ
վերջերս
զարգացում
ստացած
անվտանգության
և
պաշտպանության
քաղաքականությանը;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
վերլուծել ԵՄ մասնակցությունը և համագործակցությանը միջազգային
կազմակերպություններում/կառույցներում, հատկապես ԵՄ և Առևտրի համաշխարհային
կազմակերպության միջև հարաբերություններին, ինչպես նաև ԵՄ և Եվրոպական ազատ
առևտրի գոտու երկրների միջև համագործակցությանը,
2.
կիրառել իրավական աղբյուրները ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունների համատեքստում,
վերլուծել և համեմատել ԵՄ միջազգային համագործակցության տարբեր ֆորմատները
երրորդ երկրների կամ տարածաշրջանների հետ,
3.
մշակել առաջարկներ ՀՀ համագործակցությունը ԵՄ-ի հետ առավել արդյունավետ
դարձնելու ուղղությամբ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
օգտվել Եվորպական միության իրավունքին վերաբերվող տարատեսակ
աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային պայմանագրեր, դատական նախադեպեր):
2.
վերլուծել փաստեր՝ կատարելով հետևություններ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել եվրոպական և միջազգային իրավունքի առանձին ճյուղերի և
ինստիտուտների
ձևավորման
և
զարգացման
պատմությունը,
դրանց
առանձնահատկությունները,
Ա5. նկարագրել Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում Եվրոպական
միության մարմիններից յուրաքանչյուրի զբաղեցրած տեղը և դերը,
Բ2. գնահատել եվրոպական և միջազգային իրավունքի առանձին ոլորտների զարգացման
օրինաչափությունները և հեռանկարները,
Բ6. մշակել
առաջարկություններ
ԵՄ-ի
կառույցների
և
միջազգային
կազմակերպությունների հետ ՀՀ համագործակցությունը առավել արդյունավետ
դարձնելու ուղղությամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Ինտերակտիվ քննարկում նախապես հանձնարարված նյութի վերլուծության հիման
վրա,
2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում,
3. իրավիճակների/վեճերի վերլուծություն դատական նախադեպերի կիրառմամբ,
4. ուսանողների կողմից պրեզենտացիաների ներկայացում իրենց կողմից պատրաստած
թեմայի շուրջ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, մեկը վերլուծական խնդրի ձևով, մյուսը տեսական հարցադրման, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար գնահատվում է 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն ԵՄ Արտաքին հարաբերությունների իրավական ասպեկտներին, առարկայի կառուցվածքին, արտաքին և ներքին իրավասությանը, ԵՄ կառուցվածքին,
Միջազգային իրավասուբյեկտությունը և դրա հետևանքները, ԵՄ արտաքին իրավասության բնութագիր, Միջազգային պայմանագրերի կնքում ը և դրանց ազդեցությունը ԵՄ իրավունքում և անդամ պետություններում, Ընդհանուր առևտրային քաղաքականություն; Ավտոնոմ իրավական մեխանիզմներ, առևտրի պաշտպանության միջոցներ, Ընդհանուր
առևտրային քաղաքկանություն` Եվրոպական ընկերակցությունը ևԱռևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը, Կենտրոնական և արևելյան եվրոպայի երկրների հետ հարաբերությունների կարգավորումը` անդամակցության համագործակցությունը և նախաանդամակցական ռազմավարությունը, հարաբերությունները ԱՊՀ-երկրների հետ, ԵՄ մարդու իրավունքների քաղաքականության արտաքին ասպեկտները, Արդարադատության և ներքին
գործերի հենասյան արտաքին ասպեկտները, Անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականություն, Անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Bart Van Vooren and Ramses A. Wessel, EU EXTERNAL RELATIONS LAW: TEXT, CASES AND
MATERIALS, Cambridge University Press, 2014.
2. Koutrakos P. (ed.), EUROPEAN FOREIGN POLICY, Legal and Political Perspectives (Edward
Elgar Publishing, 2011).
3. Koutrakos P. (ed.), THE EUROPEAN UNION’S EXTERNAL RELATIONS A YEAR AFTER LISBON,
CLEER, 2011
4. Chalmers D., Davies G., Monti G., European Union Law (2nd Edition).,CambridgeUniversity
Press, 2011. – Chapter 15 External Relations p. 630-674.
5. Eeckhout, External Relations of the European Union: Legal and Constitutional Foundations
(OUP 2004)
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1906/Մ09.

2. Միջազգային քրեական ի- 3. 3 կրեդիտ
րավունք
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջագային քրեական իրավունքին որպես միջազգային իրավունքի առանձին ճյուղի`իրեն բնորոշ առանձնահատկություններին, ներկայացնել միջազգային և միջազգային բնույթի հանցագործությունները,
դրանց սահմանազատման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետությունների
համագործակցությունը այդ հանցագործությունների դեմ պայքարում, համեմատական
վերլուծության
միջոցով
վեր
հանել
միջազգային
և
միջազգային
բնույթի
հանցագործությունների
դեմ
պայքարում
ՀՀ
մասնակցությունը,
դրա
արդյունավետությունը և առկա իրավական ու գործնական բացթողումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել միջազգային քրեական իրավունքը, նրա զարգացման պատմությունը և
նրա որպես առանձին իրավունքի ճյուղի առանձնահատկությունները,
2. Բացատրել միջազգային և միջազգային բնույթի հանցագործությունները, դրանց
առանձնահատկությունները,
3.
Քննարկել միջազգային և միջազգային բնույթի հանցագործությունների դեմ
պայքարում պետությունների միջազգային համագործակցության հարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գնահատել միջազգային և միջազգային բնույթի հանցագործությունների դեմ
իրականացվող պայքարի միջոցներն ու մեխանիզմները
5. վերլուծել միջազգային քրեական իրավունքի կիրառումը ժամանակի և տարածության մեջ
կատարել առաջարկություններ հանցավորության դեմ պայքարում պետությունների
համագործակցությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար

Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
7. դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման
ոլորտի
խնդիրների,
ինչպես
նաև
հետազոտական
հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1. ներկայացնել եվրոպական և միջազգային իրավունքի առանձին ճյուղերի և
ինստիտուտների
ձևավորման
և
զարգացման
պատմությունը,
դրանց
առանձնահատկությունները,
Ա2. բացատրել եվրոպական և միջազգային իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,
Բ2. գնահատել եվրոպական և միջազգային իրավունքի առանձին ոլորտների զարգացման
օրինաչափությունները և հեռանկարները,
Բ3. մեկնաբանել եվրոպական և միջազգային իրավունքի նորմերի բովանդակությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք
2. գրականության միջոցով ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ
3. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն
4. դերային խաղեր, խնդիրների լուծում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսով հարցման միջոցով՝ 20 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից յուրաքունչյուրի
առավելագույն արժեքը 5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջազգային քրեական իրավունքի հասկացությունը, Միջազգային քրեական իրավունքի
կիրառումը, Միջազգային հանցագործության հասկացությունը,Պատասխանատվությունը
միջազգային հանցագործություն կատարելու համար,Միջազգային հանցագործություններ,
Միջազգային բնույթի հանցագործություններ,Միջազգային-իրավական համագործակցությունը հանցավորության դեմ պայքարում,Պետությունների իրավական օգնությունը քրեական գործերով, Հանցագործների հանձնում,Միջազգային քրեական դատարաններ:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Лупу А.А., Оськина И.Ю. Международное уголовное право, Учебное пособие, М., 2013,
2. Попаденко Е.В. Международное уголовное право, Учебное пособие, М., 2012,
3. Antonio Cassese International Criminal Law, Second Edition, New York, 2008,
4. КостенкоН.И. Международное уголовное право: современные теоретические проблемы.
М., 2004
5. ТрикозЕ.Н. Преступления против мира и безопасности человечества: Сравнительный и
международно-правовые аспекты. М., 2006
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1201/Մ27
2. Դիվանագիտության ժամանակակից մոդելը
3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Նկարագրել դիվանագիտություն հասկացության ժամանակակից ընկալումներն ու
սահմանումները։
2. Բացատրել դիվանագիտության զարգացման և պատմական էվոլյուցիայի հիմնական
օրինաչափությունները
3.Լուսաբանել դիվանագիտության ժամանակակից մոդելների կազմակերպական և մեթոդական
ձևաչափերը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Վերլուծել արդի միջազգային հարաբերությունների պայմաններում դիվանագիտության
տեղն ու դերը, դիվանագիտության իրականացման հիմնական ձևերն ու մեթոդները։
5. Գնահատել
երկկողմ
և
բազմակողմ
դիվանագիտության
իրականացման
արդյունավետությունը բարձրացնելու մեխանիզմները, ինչպես նաև «բաց» և «հանրային»
դիվանագիտության կիրառման հեռանկարները։
6. Համեմատական
վերլուծության
ենթարկել
աշխարհի
առաջատար
երկրների
դիվանագիտական մոդելները և դիվանագիտության իրականացման մեխանիզմների կիրառումը
ՀՀ-ում
7. Կատարել
միջազգային հարաբերություններին և ժամանակակից դիվանագիտությանը
վերաբերող ինքնուրույն հետազոտություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ուսանողը կկարողանա
Ա6. լուսաբանել դիվանագիտության ժամանակակից մոդելների կազմակերպական և մեթոդական
ձևաչափերը։
Բ3. մեկնաբանել եվրոպական և միջազգային իրավունքի նորմերի բովանդակությունը,
Բ5. կիրառել եվրոպական իրավունքի և միջազգային իրավունքի նորմերը մասնագիտական
գործունեության ընթացքում,
Բ8. կատարել համապատասխան ոլորտներում ինքնուրույն հետազոտություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պրեզենտացիաներով
և
ինտերակտիվ
մեթոդներով
(ֆիլմեր,
մուլտիմեդիա)
դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում,
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3. գիտական բանավեճեր, քննարկումներ,
կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, խնդիրների լուծում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսով հարցման միջոցով՝ 20 միավոր առավելագույն
արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, որոնցից յուրաքունչյուրի առավելագույն արժեքը 5
միավոր է։ Միավորների քայլը 0.5 է։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Т. Зонова, “Дипломатия: модели, формы, методы”, М., 2014
2.
В. Попов, “Современная дипломатия”, М. 2003
3.
А. Борунков, “Дипло,атический протокол в России”, М., 2000
4.
J. Feltham, “Diplomatic handbook”, N. Y., 2000
5.
K. Hamilton, R. Langhorne, “The Practice of Diplomacy: it’s Evolution, Theory and Administration”,
L., 2011
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
2. 1906/Մ14

2. Եվրոպական միության ինստիտուտներ և
3. 3 կրեդիտ
ընթացակարգեր
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գն ահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Եվրոպական միության մարմինների
համակարգին և նրանց կողմից նորմատիվ-իրավական ակտերի կյանքի կոչումը միջնորդավորող
օրենսդրական ակտերին, վեր հանել այդ համակարգի մեջ մտնող առանձին մարմինների
իրավական վիճակի առանձնահատկությունները, վերլուծել այդ մարմինների կայացման հիմքում
ընկած նախադեպային բնույթ կրող Եվրոպական միության բարձրագույն դատական մարմնի
ակտերը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում Եվրոպական
միության մարմիններից յուրաքանչյուրի զբաղեցրած տեղը և դերը,
2. ճանաչել Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգի ուսումնասիրությունների
մեթոդները,
3. Բացատրել այն պատմաքաղաքական գործոնները, որոնք ընկած են եղել Եվրոպական
միության ինստիտուցիոնալ համակարգի և որոշումների ընդունման գործընթացի
զարգացման հիմքում,
4. Ուրվագծել Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգի զարգացման
հեռանկարները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Իրավական գնահատական տալ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունների
տարանջատման կառուցակարգի առանձին ասպեկտներին՝ Եվրոպական միության
իշխանությունների տարանջատման մոդելի համատեքստում,
2. Վերլուծել Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգի և որոշումների
ընդունման գործընթացի զարգացման հիմքում ընկած նախադեպային բնույթ կրող
որոշումները,
3. Մշակել առաջարկություններ ԵՄ-ի կառույցների հետ ՀՀ համագործակցությունը առավել
արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ,
4. Կատարել ոլորտին վերաբերող միջառարկայական հետազոտություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն),
2. վարել գիտական բանավեճեր՝ վերլուծելով իրավական փաստեր, մասնակցել ոլորտի
իրավական խնդիրները շոշափող դատախաղերի։
3. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը, վերլուծել առկա
խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա
Ա2. բացատրել եվրոպական և միջազգային իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների
իրականացման մեթոդները,
Ա5. նկարագրել Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում Եվրոպական միության
մարմիններից յուրաքանչյուրի զբաղեցրած տեղը և դերը,
Բ5. կիրառել եվրոպական իրավունքի և միջազգային իրավունքի նորմերը մասնագիտական
գործունեության ընթացքում,
Բ6. մշակել առաջարկություններ ԵՄ-ի կառույցների և միջազգային կազմակերպությունների հետ
ՀՀ համագործակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում,
3. գիտական բանավեճեր, քննարկումներ,
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, խնդիրների լուծում,
5. Դերային խաղեր,
6. Խմբային աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը առավելագույնը 5 միավոր, միավորի քայլը՝ 0,5։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Եվրոպական
միության
ինստիտուցիոնալ
համակարգի
հասկացությունն
ուառանձնահատկությունները։ Եվրոպական խորհրդարանի, Եվրոպական միության խորհրդի,
Եվրոպական հանձնաժողովի, Եվրոպական միության արդարադատության դատարանի
Աուդիտորների պալատի, Եվրոպական խորհրդի տեղը և դերը Եվրոպական միության
ինստիտուցիոնալ համակարգում և նրանց ներքին կառուցվածքը։ Որոշումների ընդունման
ընթացակարգերը Եվրոպական միությունում և դրանց գործարկման փուլերը
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Alina Kaczorowska, European Union Law, 3rd edition, New York, Routledge publication, 2013,
2. John Peterson and Michael Shackleton, The Institutions of the European Union, 2rd edition New York
Oxford University Press, 2012,
3. Nigel Foster, EU Law: Questions and Answers, 10th edition, New York, Oxford University Press, 2015,
4. С.Ю. Кашкин, Право Европейского Союза, Москва, издательство Проспект, 2009,
0. 5. Ա.Սարգսյան, «Եվրոպական միության ինստիտուտներ և ընթացակարգերե Երևան, ԵՊՀ
հրատարակչություն, 2009։
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
4. 1906/Մ04
2. Միջազգային վեճերի խաղաղ կարգավորումը
3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջազգային վեճերի խաղաղ կարգավորման
դիվանագիտական և իրավական միջոցների բովանդակությանը, միջազգային դատական
մարմինների կառուցվածքի և իրավազորության առանձնահատկություններին: Դասընթացը
նպատակ է հետապնդում նաև ուսանողներին ներկայացնել միջազգային դատական մարմինների
պրակտիկ առանձին հիմնախնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել Միջազգային վեճի և իրավիճակի հասկացությունը, առանձնահատկությունները,
դրանց սահմանազատումը,
2. Հասկանալ Տարածաշրջանային կազմակերպությունների դերը միջազգային վեճերի լուծման հարցում:
3. Միջազգային վեճերի քննությունը ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում: Դատարանի որոշումները,
դատարանի վճիռների իրավական ուժը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Տարանջատել իրավական վեճ և քաղաքական վեճ հասկացությունները,
6. Վերլուծել
վեճերի
իրավական
կարգավորման
ժամանակակից
արդյունավետությունը,
7. Մշակել վեճերի խաղաղ կարգավորման ստրատեգիա,
8. Կատարել ոլորտին վերաբերող միջառարկայական հետազոտություններ,

միջոցների

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն),
10. վարել գիտական բանավեճեր՝ վերլուծելով իրավական փաստեր, մասնակցել ոլորտի
իրավական խնդիրները շոշափող դատախաղերի։
11. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը, վերլուծել առկա
խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա
Ա2. բացատրել եվրոպական և միջազգային իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների
իրականացման մեթոդները,
Ա6. լուսաբանել դիվանագիտության ժամանակակից մոդելների կազմակերպական և մեթոդական
ձևաչափերը,
Բ3. մեկնաբանել եվրոպական և միջազգային իրավունքի նորմերի բովանդակությունը,
Բ4. գործնականում իրականացնել խորհրդատվություն եվրոպական-իրավական և միջազգայինիրավական հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
Բ8. կատարել համապատասխան ոլորտներում ինքնուրույն հետազոտություններ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում,
3. գիտական բանավեճեր, քննարկումներ,
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, խնդիրների լուծում,
5. Դերային խաղեր,
6. Խմբային աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը առավելագույնը 5 միավոր, միավորի քայլը՝ 0,5։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Վեճերի խաղաղ կարգավորման նշանակությունը արդի միջազգային հարաբերություններում: Միջազգային վեճ և միջազգային իրավիճակ. հասկացությունը և դասակարգումը:
Բանակցությունները որպես միջազգային վեճերի լուծման միջոց: Բարի ծառայություններ
և միջնորդություն: Միջազգային քննչական և հաշտարար ընթացակարգերը որպես միջազգային վեճերի լուծման միջոց: Միջազգային առևտրային արբիտրաժ; Ներդրումային
վեճերի կարգավորման առանձնահատկությունները; ՄԱԿ-ի Միջազգաjին դատարանըª
որպես միջազգային վեճեր լուծող ատյան: Միջազգային առևտրային վեճերի կարգավորումը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում: Միջազգային վեճերի կարգավորումը տարածաշրջանային կազմակերպությունների շրջանակում:
Միջազգային ընթացակարգային իրավունք; միջազգային վեճերի առցանց (on-line)
կարգավորում:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14. Հիմնական գրականության ցանկը
Wolfrum Rudiger, Gätzschmann Ina, International Dispute Settlement: Room for Innovations?
2013
Merrills J. G. International Dispute Settlement, Fifth Edition. 2011.
L Boisson de Chazournes, C Romano and R Mackenzie (eds), International Organizations and
International Dispute Settlement: Trends and Prospects (Brill Academic Publishers 2002)
C Brown, A Common Law of International Adjudication (Oxford University Press 2009)
J Collier and V Lowe, The Settlement of Disputes in International Law: Institutions and Procedures
(Oxford University Press 2000)
C Giorgetti, The Rules, Practice, and Jurisprudence of International Courts and Tribunals (Brill 2012)
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5.«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1.
Ծրագրի
անվանումը
մասնագիտության թվանիշը

և Գործարարական իրավունք
042101.05.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է
4. Շնորհվող որակավորումը
Իրավագիտության մագիստրոս
5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 2017/2018
տարին
6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի
կողմից 2017 թ.-ի մարտի 2-ին որոշում 5/3-ով հաստատված Երևանի պետական
համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2017/2018 ուսումնական տարվա
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։ ԵՊՀ իրավագիտության բակալավրի
աստիճան ստացած դիմորդների ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակն է.
•

•
•

ուսանողին տրամադրել խորը և համակողմանի գիտելիքներ ձեռնարկատիրական
գործունեության իրավական կարգավորման առավել առանցքային ինստիտուտների,
կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների, արտաքին տնտեսական գործունեության
իրավական կարգավորման հիմունքների և ոլորտին առնչվող հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
ուսանողին սովորեցնել վերլուծել և մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան
առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները,
զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները
գործարարական իրավունքի ոլորտում հետազոտություններ իրականացնելու, իրավախորհրդատվական գործունեություն ծավալելու, ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ լուծելու, գործարարական գործունեությանն առնչվող փաստաթղթեր կազմելու համար:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնել առևտրային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց
ստեղծման, վերակազմակերպման և դադարման (ներառյալ սնանկության), կորպորատիվ
կառավարման, գործարարական գործունեության ֆինանսավորման, վարկավորման և պետական կառավարման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները,
Ա2. քննարկել միջազգային առևտրական հարաբերությունների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները, ապահովագրական, հարկային, հաշվապահական հաշվառման,
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ինչպես նաև առևտրային կազմակերպություններում կադրային գործի կազմակերպման հիմունքները,
Ա3. նկարագրել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող
օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
Ա4. ներկայացնել ոլորտին վերաբերող նյութաիրավական և ընթացակարգային ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,
Ա5. նկարագրել գործարարական գործունեության իրավական կարգավորման ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական,
մարդաբանական հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական
մոտեցումները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող
օրենսդրության
դրույթները,
ինչպես
նաև
պետաիրավական
երևույթները
իրավափիլիսոփայական, մարդաբանական դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը
սոցիալական համակարգում,
Բ2. լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,
Բ3. գնահատական տալ գործնականում հանդիպող իրավիճակներին,
Բ4. կազմել գործարարական գործունեությանն առնչվող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի
նախագծեր,
Բ5. քննադատաբար վերլուծել ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան՝
առաջարկելով ոլորտում առկա խնդիրների լուծման ուղիներ,
Բ6. համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների կորպորատիվ, հարկային, ֆինանսաբանկային, ապահովագրական, աուդիտորական համակարգերը և դրանց առանձին
ինստիտուտները,
Բ7. կիրառել գործարարական գործունեության իրավական կարգավորման ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները՝ ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և հետազոտական աշխատանքներ կատարելիս:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը,
Գ3. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում
գործունեություն ծավալելիս,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
Գ6. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի
ընթացքում:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը

Կցված է
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13. Գնահատման ձևերը
• Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար
նախատեսված են երկու ընթացիկ քննություններ և եզրափակիչ քննություն:

Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները կարող են անցկացվել գրավոր կամ
բանավոր ձևով:
Քննաթերթիկը պարունակում է 1-4 հարց, խնդիր կամ առաջադրանք: Ընթացիկ
քննության արդյունքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, որոնցից յուրաքնչյուրի առավելագույն արժեքը 2.5 միավոր է: Միավորների
քայլը 0.5 է:
•

Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանության ձևով:

14. Ապագա կարիերայի հնարավորությունները

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են արդյունավետ աշխատանք կատարել ձեռնարկատիրական գործունեության պետական կարգավորմանն առնչվող պետական մարմիններում, հարկային, մաքսային մարմիններում, իրավախորհրդատվական (փաստաբանական) գրասենյակներում, ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակում,
առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններում, այդ թվում՝ ապահովագրական, վարկային կազմակերպություններում, բանկերում, մշտապես գործող առևտրային
արբիտրաժներում՝ զբաղեցնելով իրավաբանական բարձրագույն կրթություն պահանջող
ցանկացած հաստիք:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր (եթե կան)
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• համակարգիչներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային սրահ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
• ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակ,
• Համբուրգի,
Մանհայմի,
Հայդելբերգի,
Ուտրեխտի
և
Մոսկվայի
պետական
համալսարաններում նմանատիպ մագիստրոսական ծրագրին ներկայացվող պահանջները և
ուղենիշերը:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի համառոտ
նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ ձեռք
կբերի միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի
ընձեռած ուսումնառության հնարավորություններից։
Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ դասընթացների
տեղեկագրքում:
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«Գործարարական իրավունք» ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
ներկայացնել առևտրային գործունեություն իրականաց- Բ1 մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները, ինչպես նաև
նող իրավաբանական անձանց ստեղծման, վերակազպետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական դիրքերից,
մակերպման և դադարման (ներառյալ սնանկության),
դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում
կորպորատիվ կառավարման, գործարարական գործունեության ֆինանսավորման, վարկավորման և պետական կառավարման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները
Ա2
քննարկել միջազգային առևտրական հարաբերություն- Բ2 լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ
ների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները, ապահովագրական, հարկային, հաշվապահական հաշվառման, ինչպես նաև առևտրային կազմակերպություններում կադրային գործի կազմակերպման հիմունքները
նկարագրել գործարարական գործունեության և դրան առնչ- Բ3 գնահատական տալ գործնականում հանդիպող իրավիճակներին
Ա3
վող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները

Ա4

Ա5

ներկայացնել ոլորտին վերաբերող նյութաիրավական և Բ4
ընթացակարգային ակտերի նախագծերի կազմմանը
ներկայացվող պահանջները
նկարագրել գործարարական գործունեության իրավա- Բ5
կան կարգավորման ոլորտում հետազոտությունների իրականացման
մեթոդները,
պետաիրավական
երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական
350

կազմել գործարարական գործունեությանն
թղթեր, իրավական ակտերի նախագծեր

առնչվող փաստա-

քննադատաբար վերլուծել ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան՝ առաջարկելով ոլորտում առկա խնդիրների
լուծման ուղիներ

երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները
Բ6

համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների կորպորատիվ,
հարկային, ֆինանսաբանկային, ապահովագրական, աուդիտորական համակարգերը և դրանց առանձին ինստիտուտները
կիրառել գործարարական գործունեության իրավական կարգավորման ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները՝
ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և հետազոտական աշխատանքներ կատարելիս

Բ7

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից

Գ4

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային)

Գ2
Գ3

քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը
պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Գ5
Գ6

արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված
խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես
անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում
գործունեություն ծավալելիս
ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ
տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝
գիտական բանավեճերի ընթացքում

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա
1

Օտար լեզու
ՏՀՏ-ն մասնագիտական խնդիրներում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1602/Մ01
2301/Մ01
1901/Մ15

Իրավունքի փիլիսոփայություն

1901/Մ02

Ա
2

Ա
3

Ա
4

Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ
5 1 2 3 4 5 6 7
Ընդհանուր դասընթացներ

Գ
1
+
+

+ +
Մասնագիտական դասընթացներ
+ +
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Գ
2

+
+
+

Գ
3

Գ
4

Գ
5

Գ
6

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրները
Իրավունքի սոցիոլոգիա

1901/Մ17
1901/Մ04

Կորպորատիվ իրավունք
Գործարարական իրավունք
Միջազգային առևտրական իրավունք
Հարկային հարաբերությունների իրավական
կարգավորումը
Սնանկության իրավական կարգավորումը

1903/Մ08 +
1903/Մ06 +
1903/Մ25
1907/Մ10 +

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

1907/Մ12
Մոդուլի
թվանիշը

+
+

+
+

+

Գ
5

Գ
6

+
+

+

+

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Մրցակցային իրավունք
Ապահովագրական իրավունք
Կազմակերպություններում կադրային գործի
կազմակերպման իրավական կարգավորումը
Բանկային իրավունք
Առևտրային արբիտրաժ

1903/Մ24 +
1903/Մ26
1907/Մ13 +

Գիտական սեմինար

-------------------------------

Մագիստրոսական ատենախոսություն

+

+

Ա
1

Մասնագիտական պրակտիկա

+
+

+ +
+ +
Մասնագիտացման պարտադիր կրթամաս
+
+
+
+
+ + +
+
+
+ +

Ա
2

Ա Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Գ Գ
3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2
Մասնագիտացման կամընտրական դասընթացներ
+
+
+
+
+ +
+
+
+ +

1903/Մ27 +
1907/Մ09 +

+

+
+ +
+
Հետազոտական կառուցամաս
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+

Գ
3

Գ
4

+

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1602/Մ01 2. Օտար լեզու-1

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ շաբաթական
5. գործ.-4
6. 1-ին կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Կատարելագործել
ուսանողների
օտար
(անգլերեն)
լեզվով
հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես
էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• Խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով
մասնագիտական
տեքստերի
վերլուծության
տարբեր
մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ
ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով
ինքնուրույն աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային
և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու
փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը,
քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների
շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ
կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով
ընկալել
և
վերարտադրել
մասնագիտությանն
առնչվող
դասախոսությունների,
հարցազրույցների
ձայնագրություններ
և
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տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու
և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները
պետք է համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության
համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի
կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,

Գ6. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբայինաշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն
նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի
վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Իրավագիտության ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային,
քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց
իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման
գործընթացում:
3. Ակադեմիական
գրագրություն՝
գիտական
հոդվածների
ու
աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև
ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
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սկզբունքները:
4. Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing
Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’
2000, USA
3.”American Legal English” Debra S. Lee, J.D.Charles Hall, Marsha Hurtley, J.D. The
University of Michigan Press 2006
4.Alison Riley, English for Law”. Macmillan 1997.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.
2301/Մ01

2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտա3. 3 կրեդիտ
կան ոլորտում /հումանիտար ֆակուլտետների
համար/
4. շաբաթական 2 ժամ
5. գործ – 2 ժամ
6.1-ին կիսամյակ
7.ստուգարք
8. Դասընթացի հիմնական նպատակն այն է, որ ուսանողները ձեռք բերեն
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից օգտվելու
հմտություններ և կարողանան կիրառել դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
• աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
• մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը
• աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ
• կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ
• նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա
• ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ
• ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և
ձայնային էֆեկտներ
• մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
13. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
14. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները
տրամադրվում են ուսանողներին էլեկտրոնային տեսքով:
15. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի
միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 8
միավոր առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության հիման վրա` 2
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միավոր առավելագույն արժեքով և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
5 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու
համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին 2. Տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր,
հասցեներ, ֆունկցիաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ:
Բաժին 3. Տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում,
հարցումներ, հաշվետվություններ:
Բաժին 4. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և
ցուցադրում:
Բաժին 5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի
ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере
2. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML
3. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru
4. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013
5. Shelly Cashman, Microsoft Office
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ15 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 1, գործ.- 1
6. I կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ձևավորել

իմացություն

գիտության,

գիտական

3.3 կրեդիտ

հետազոտության,

գիտական

գործունեության իրավական կարգավորման մասին,
2. սովորեցնել

գիտական

հետազոտության

կազմակերպման

և

անցկացման

հիմնադրույթները,
3. հաղորդել գիտելիքներ և հմտություներ գիտական հետազոտության մեթոդների,
աղբյուրների

ու

պրակտիկ

ինֆորմացիայի

հետ

աշխատանքի,

գիտական

հետազոտությունների նախապատրաստման և ձևավորման կարգի մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գիտությունը որպես ճանաչողության ոլորտ, գիտական գործունեության
իրավական կարգավորման հիմունքները և հետազոտության անցկացման փուլերը,
2.

բացատրելու

գիտական

հետազոտության

մեթոդները,

դրանց

տեսակները,

մասնագիտական ոլորտի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
3. քննարկելու գիտական հետազոտության թեմայի ընտրության, հետազոտության
պլանավորման և իրականացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները,
4.

նկարագրելու

գիտական

աշխատանքի

ձևավորման,

լեզվի

և

ոճի

առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կատարել ինքնուրույն գիտական հետազոտություն, վերլուծել ստացված աղբյուրները
և մշակել խորհրդատվություն իրավական ինստիտուտի կատարելագործման համար,
6. կատարել ինքնուրույն աշխատանք գիտատեղեկատվական աղբյուրների և միջոցների
հետ,
7. կատարել գիտական անհրաժեշտ

մեթոդների

ընտրություն` ելնելով թեմայի

հետազոտություն առարկայից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
9. դրսևորելու վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման
և լուծման համար:
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8.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա5. նկարագրել գործարարական գործունեության իրավական կարգավորման ոլորտում
հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ
սոցոլոգիական մոտեցումները,
Բ1. մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական
համակարգում,
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,

Գ6. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը

փոքր

խմբում.

սոցիալական

նախագծեր.

ինտերակտիվ

ելույթ.

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն
ավարտվում
է
եզրափակիչ
ստուգարքով՝
գրավոր
հետազոտական աշխատանքի արդյունքների գնահատման հիման վրա.
ուսանողներին առաջադրվում են իրավական գիտատեսական խնդիր, որը նա
պետք է կարողանա հետազոտել և լուծել:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտությունը և նրա դերն արդի հասարակության մեջ: Գիտահետազոտական
աշխատանքի սահմանադրական և իրավական կարգավորումը: Գիտական
հետազոտության
էությունը,
անցկացման
էտապները:
Գիտական
հետազոտության
մեթոդները
և մեթոդաբանությունը: Գիտական
հետազոտության թեմայի ընտրությունը և հիմնավորումը: Գիտական
տեղեկատվության որոնումը, կուտակումը և մշակումը:
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14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Вайнитейн М. З. Основы научных исследований. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011.
2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – М.: ИТК Дашков и К,
2010.
3. Лузан П.П. Основы научных исследований: Учебно-метод. пособие. – Смоленск, 2009.
4. Пивоварова О.П. Основы научных исследований, Челябинск: Полиграф- Мастер, 2009.
5. Селиванов В.Ф. Основы организации и методологии научных исследований. Воронеж,
2011.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ02. 2. Իրավունքի փիլիսոփայություն
3.3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. I կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ուսանողին սովորեցնել իրավունքի գիտական ճանաչողության բանական
բարձրագույն ձևը, գիտական-ազատական կամ էլեգանտ իրավագիտությունը,
2. ներկայացնել իրավական գիտելիքների ինտեգրացված ոլորտը, որը ներառում է
իրավական գենոլոգիայի, օնթոլոգիայի, աքսոլոգիայի հիմնախնդիրները,
3. սովորեցնել իրավունքի արդի փիլիսոփայական հայեցակարգերը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրել իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական կատեգորիաները, իրավունքի
փիլիսոփայության դերը գործառույթները,
2. բացատրել իրավահասկացության հիմնական տիպերը, դրանցից յուրաքանչյուրի
առավելությունները և թերությունները, քննարկել մարդը որպես իրավական էակը
հասկացությունը,
3. բացատրել իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը, փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը 20-րդ դարում,
4. քննարկել պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և դասակարգել այդ հիմնախնդրի
նկատմամբ իրավափիլիսոփայական մոտեցումները,
5. լուսաբանել իրավունքի ապագան համաշխարհային պատմության համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. համեմատել իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական կատեգորիաները,
7. համադրել իրավահասկացողության տիպերը, ճիշտ ընտրել իրավական
հետազոտությունների փիլիսոփայական մեթոդաբանությունը,
8. կատարել իրավական տեքստերի վելուծություն և պարզաբանում` օգտագործելով
իրավական փիլիսոփայական արժեքաբանության գործիքային միջոցները,
9. ամփոփել իրավական երևույթները արժեքաբանական-փիլիսոփայական վերլուծության միջոցով,
10. կիրառել տեսական գիտելիքները որպես իրավական պոզիտիվիզմի, դոգմատիզմի
հաղթահարման գործիքային միջոցներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների
օրենսդրություն, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
12. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական
հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա5. նկարագրել գործարարական գործունեության իրավական կարգավորման ոլորտում
հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ
սոցոլոգիական մոտեցումները,
Բ1. մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական
համակարգում,
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը,

Գ6. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ առավելագույնը 20
միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5
միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի փիլիսոփայության հասկացությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը: Իրավունքի գենեզիսի և տիպաբանության հայեցակարգային հիմնախնդիրները: Իրավունք. հասկացությունը և տիպաբանությունը: Իրավունք և օրենք: Իրավունքի իրացման իրավափիլիսոփայական հիմնախնդիրները: Իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը: Իրավական էակը որպես իրավունքի աղբյուր և սուբյեկտ: Իրավունքի փիլիսոփայության պատմության խնդիրները անտիկ, միջին և նոր ժամանակներում: Իրավունքի բացասման մարքսիստական փիլիսոփայությունը: Իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը 20-րդ դարում:
Իրավունքի ազատական իրավաբանական փիլիսոփայությունը: Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և իրավունքի փիլիսոփայությունը: Համաշխարհային
պատմական զարգացումը և իրավունքի ապագան:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
2. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2015.
3. Философия права. Под ред. О.Г. Данильяна. М., 2005.
4. Шершеневич Г.Ф. История философии права. СПб.,2001.
5. Ներսեսյանց Վ.Ս., Ցիվիլիզմի մանիֆեստը, Եր., 2001:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1901/Մ04. 2. Իրավունքի սոցիոլոգիա
3.6 կրեդիտ
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս.- 40, սեմ.–20
6. I կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է
1. սովորեցնել պետաիրավական ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում,
2. ներկայացնել պետության և իրավունքի իրական դերը, որպես կարևրորագույն սոցիալական երևույթների,
3. նպաստել պետաիրավական երևույթների սոցիալական դիտարկումների մեթոդաբանական հիմքերի յուրացմանը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել իրավունքի սոցոլոգիայի հիմնական կատեգորիաները, բնութագրել իրավունքի սոցոլոգիայի տեղը և դերը իրավագիտության համակարգում,
2. նկարագրել
իրավունքի
սոցիոլոգիայի
մեթոդները,
իրավունքի
էմպիրիկ
հետազոտման մեթոդները, իրավունքի սոցիոլոգիայի պատմությունը և հիմնական
հայեցակարգերը,
3. քննարկել
իրավունքի
սոցիալական
պայմանավորվածությունը,
օրինաստեղծագործության սոցիալական նախադրյալները,
4. բացատրել իրավունքի գործողության սոցիալական կառուցակարգը, դրա փուլերը,
օրենսդրության արդյունավետության սոցիալական պայմանները և գործոնները,
5. քննարկել իրավական կյանքի սոցիոլոգիական ապագան համաշխարհային
պատմության համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. կատարել սոցոլոգիական իրավական վելուծություն և հետազոտություն,
օգտագործելով սոցիոլոգիայի գործիքային միջոցները,
7. ճիշտ
ընտրել
իրավական
հետազոտությունների
սոցիոլոգիական
մեթադաբանությունը,
8. որոշել իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածության գործոնները, կատարել
նորմատիվ նյութի սոցիոլոգիական գնահատում,

9. տիրապետել սոցիոլոգիական արհեստավարժությանը՝ իրավական երևույթների սոցիոլոգիական վերլուծությանը, հետազոտման մեթոդներին:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
11.
դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
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բացահայտման և լուծման համար:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա5. նկարագրել գործարարական գործունեության իրավական կարգավորման ոլորտում
հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ
սոցոլոգիական մոտեցումները,
Բ1. մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական
համակարգում,
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը,

Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
6. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
7. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
8. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.
9. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
0. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են գրավոր հանձնարարության
արդյունքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով (միավորների քայլը 0.5 է):
Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝
առավելագույն միավորը՝ 10: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց
(յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի սոցոլոգիան որպես ինքնուրույն իրավաբանական գիտություն: Իրավունքի սոցոլոգիայի մեթոդոլոգիան: Իրավունքի սոցիոլոգիայի էմպիրիկ մեթոդների վերլուծությունը: Իրավունքին սոցիոլոգիական մոտեցման ձևավորումը
և զարգացումը: Իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածությունը: Օրինաստեղծման սոցիոլոգիական նախաադրյալների վերլուծությունը: Իրավունքի գործունեության սոցիալական մեխանիզմը: Օրենսդրության արդյունավետությունը:
Պետական իշխանությունը որպես սոցիալական իշխանության զարգացման փուլ:
Իրավաբանական կոնֆլիկտոլոգիա: Իրավունքի սոցիոլոգիայի զարգացման ուղիները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

В.М. Сырых, В.Н. Зенков, В.В. Глазырин и др., Социология права. М.,
Юстицинформ. 2015,
2. Сырых В.М., Социология Права. М., 2016,
3. Дубовицкий В.Н., Социология права: предмет, методология и методы /В.Н.
Дубовицкий. -Минск: Право и экономика, 2010.
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4. Гревцов Ю. И. Очерки теории и социологии права, СПб., 1996:
5. Глазырин В. А., Грибакина Э. Н., Юридическая социология. М., 2000 և հետագա
հրատ.:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ17. 2. Իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրները
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. I կիսամյակ
7. ստուգարք

3.3 կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության,
զարգացման հիմնախնդիրները, բանավեճային հարցերը,
2.իրավագիտության նորագույն մեթոդաբանական մոտեցումները,
հայեցակարգերը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել պետության և իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների
շրջանակը,
2. բացատրել պետության և իրավունքի առաջացման պատմատեսական
հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը, հասարակության, պետության և
իրավունքի միասնությունը,
3. քննարկել իրավունքի և պետականության զարգացման արդի ուղղությունները,
4. քննարկել իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության
համակարգ հասկացությունները, դրանց հարաբերակցության հիմնախնդիրները,
5. բացատրել
իրավական
պատասխանատվության
տեսագորխնական
հիմնախնդիրները:
6. բացատրել
օրինականություն
և
իրավական
օրինականություն
հասկացությունների հարաբերակցությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. կատարել
արդի
պետաիրավական
իրականության
ավելի
խորը,
բազմակողմանի վերլուծություն՝ օգտագործելով տեսական մեթոդաբանական
մոտեցումները,
8. համեմատել պետության և իրավունքի տեսության հիմնահարցերի վերաբերյալ
տարակարծիք մոտեցումները,
9. կատարել պետաիրավական երևույթների հիմնախնդիրային վերլուծություն
10. համեմատել պետության և իրավունքի վերաբերյալ տարատեսակ մոտեցումները,
11. հիմնվելով իրականացված ուսումնասիրությունների վրա՝ անել ինքնուրույն
հետևություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
12. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
13. դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման համար:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ
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վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա5. նկարագրել գործարարական գործունեության իրավական կարգավորման ոլորտում
հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների
ընդհանուր
օրինաչափությունները,
իրավագիտության
մեթոդաբանական,
փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ
սոցոլոգիական մոտեցումները,
Բ1. մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները
իրավափիլիսոփայական դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական
համակարգում,
Գ3. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,

Գ6. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ.
4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: Ստուգումն անկացվում է
բանավոր /կամ գրավոր/ ընթացիկ հարցումների արդյունքների գնահատման
հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների հասկացությունը, տեսության
զարգացումը և հիմնախնդիրների ձևավորումը: Իրավունքի առաջացման
հիմնախանդիրները:
Հասարակության,
իրավունքի
և
պետականության
միասնությունը: Իրավունքի զարգացման ուղղությունները: Պետության և
իրավունքի հարաբերակցությունը: Իրավունքի էությունը, հասկացությունը,
նշանակությունը: Իրավահասկացության հայեցակարգերը: Իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության համակարգ: Ժամանակակից
հասարակության պետաիրավական զարգացման հիմնախնդիրները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Проблемы теории государства и права: Краснов А.В., Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н.,
Скоробогатов А.В. Казань. Познание, 2013.
2. Проблемы теории государства и права. Под ред. Сырых В.М., М.: 2008.
3. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2006.
4. Проблемы теории государства и права /М.М.Рассолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 2007.
5. Проблемы общей теории государства и права / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2001.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1903/Մ08
2. Կորպորատիվ իրավունք
3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. I կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կորպորատիվ իրավահարաբերությունների առանձնահատկություններին, կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման կարգին, կորպորատիվ արժեթղթերի շրջանառությանը, կորպորացիայի մասնակցի իրավունքներին և պարտականություններին, կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց կառավարման առանձնահատկություններին, կորպորատիվ վեճերի լուծման հետ կապված
խնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց, հսկող և հսկվող
կորպորացիաների առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել կորպորացիայի ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման
կարգը, կորպորացիայի մասնակցի իրավունքները ու պարտականությունները,
3. ներկայացնել կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները,
4. նկարագրել կորպորատիվ վեճերի առանձին տեսակները և դրանց լուծման
հիմնական ձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. գործնականում
իրականացնել
կորպորատիվ
տիպի
առևտրային
իրավաբանական անձանց ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարմանն
ուղղված առանձին գործողություններ,
6. վերլուծել
կորպորատիվ
արժեթղթերի
թողարկման,
տեղաբաշխման,
կանոնադրական կապիտալի ավելացման և նվազեցման գործընթացների
իրավական սպասարկման ոլորտում առկա խնդիրները և գտնել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ուղիները,
7. ընտրել կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ մոդելները,
8. բացահայտել կորպորատիվ կառավարման այս կամ այն մոդելի կիրառման
հնարավոր իրավական ռիսկերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. քննադատական մոտեցում դրսևորել դատական պրակտիկայում արտահայտված
իրավական դիրքորոշումների նկատմամբ,
10. վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները,
11. գնահատել ոլորտում առկա խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
12. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
13. հիմնավորել իր տեսակետները՝ այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի
մասնակցելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել առևտրային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց
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ստեղծման, վերակազմակերպման և դադարման (ներառյալ սնանկության), կորպորատիվ կառավարման, գործարարական գործունեության ֆինանսավորման, վարկավորման և պետական կառավարման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները
Ա3. նկարագրել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները
Ա5. նկարագրել գործարարական գործունեության իրավական կարգավորման ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները

Բ4. կազմել գործարարական գործունեությանն առնչվող փաստաթղթեր, իրավական
ակտերի նախագծեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

դասախոսություններ
քննարկումներ, բանավեճեր
իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն
արժեքը 5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր դրույթներ կորպորատիվ իրավունքի մասին: Գործարարական գործունեությանը մասնակցող կազմակերությունների տեսակները: Կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց ստեղծումը, վերակազմակերպումը և դադարումը: Կորպորատիվ կառավարումը և վերահսկողությունը: Կորպորացիայի մասնակիցների (բաժնետերերի) իրավունքների և պարտականությունների իրավական կարգավորումը:
Փոխկապակցվածություն ունեցող տնտեսական ընկերությունների իրավական կարգավորումը: Տնտեսական ընկերություններում պատասխանատվության իրավական
կարգավորումը: Կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց կողմից կնքվող որոշ գործարքների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները: Կորպորատիվ հարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի
պաշտպանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Վ.Դ. Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի
հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 2013թ.:
2. Ավետիսյան Վ.Դ. Բաժնետիրական իրավունք, Եր. 2005:
3. Բարսեղյան Տ. Կ. Գործարարական իրավունք: ԵՊՀ. հրատ., 2009:
4. Корпоративное право, под ред. И.С. Шиткина, М., 2007.
5. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2006.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1903/Մ06

2. Գործարարական
3. 6
իրավունք
կրեդիտ
4․Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս. - 40, գործ.–20
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գործարարական հարաբերությունների էությունը, ՀՀ-ում գործարարական հարաբերությունները կարգավորող
օրենսդրությունը, գործարարական հարաբերությունների մասնակիցների կարգավիճակը, նրանց իրավունքների ու պարտականությունների ծավալը, գործարարական հարաբերությունների իրավական կարգավորման, գործարարական գործունեության պետական կառավարման հիմնահարցերը, գործարարների միջև և նրանց
մասնակցությամբ առաջացող պայմանագրային հարաբերությունների առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պարզաբանել
գործարարական
հարաբերությունները
կարգավորող
հիմնական ինստիտուտները,
2. բացատրել գործարարական հարաբերությունների մասնակիցների և նրանց
գույքի կարգավիճակի առանձնահատկությունները,
3. ներկայացնել գործարարությամբ զբաղվող սուբյեկտների իրավունքների և
պարտականությունների ծավալը,
4. թվարկել գործարարական գործունեության պետական կառավարման
մեթոդները և պարզաբանել դրանց էությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնական խնդրի լուծման նպատակով վերլուծել գործարարական
հարաբերությունների մասնակիցների վարքագիծը կանոնակարգող
իրավական ակտերը,
2. լուծել գործարարական հարաբերություններին վերաբերող բարդ գործնական
խնդիրներ,
3. վերլուծել դատական և գործարարական պրակտիկայի նյութերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտագործել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրները
(օրենսդրական բազա, ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ,
3. վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա1. ներկայացնել առևտրային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց

370

ստեղծման, վերակազմակերպման և դադարման (ներառյալ սնանկության), կորպորատիվ կառավարման, գործարարական գործունեության ֆինանսավորման, վարկավորման և պետական կառավարման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները,
Ա3. նկարագրել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները
Ա5. նկարագրել գործարարական գործունեության իրավական կարգավորման ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները:
Բ1. մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները,
Բ2. լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,
Բ7. կիրառել գործարարական գործունեության իրավական կարգավորման ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները՝ ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և հետազոտական աշխատանքներ կատարելիս:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ և բանավեճեր,
3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
4. տեսական գրականության, օրենսդրության և դատական պրակտիկայի
ինքնուրույն ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված է երկու ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններ: Առաջին ընթացիկ
քննությունն անցկացվում է ուսանողին տրված գրավոր առաջադրանքի գնահատման
հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
Երկրորդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն արժեքը 2.5
միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքանչյուրի
առավելագույն արժեքը 2.5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
Գործարարական
իրավունքի
դերը
շուկայական
հարաբերություններում:
Գործարարական
իրավունքի
սուբյեկտների
ընդհանուր
բնութագիրը:
Գործարարական
իրավունքի
հատուկ
սուբյեկտները:
Գործարարական
գործունեություն
իրականացնող
սուբյեկտների
գույքի
կարգավիճակը:
Գործարարական գործունեության պետական կառավարումը: Պայմանագրի դերը
գործարարական հարաբերությունների կարգավորման գործում։
Հիմնական գրականության ցանկը
1. Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական իրավունք, Երևան, 2009:
2. Белых В.С. Предпринимательское право России. М.: Проспект, 2009.
3. Ершова Т. Предпринимательское право. М., 2010.
4. Жилинский С.Ж. Предпринимательское право. М., 2010.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1903/Մ25

2. Միջազգային առևտրական
3. 3 կրեդիտ
իրավունք
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել միջազգային առևտրական
իրավունքի առաջացման և զարգացման նախադրյալները,
միջազգային
առևտրական հարաբերությունների ունիֆիկացիոն իրավական կարգավորման
պատմական և ժամանակակից ասպեկտները և ապագա զարգացումները,
ծանոթացնել միջազգային առևտրական հարաբերությունների կոլիզիոն-իրավական
և նյութաիրավական կարգավորման համադրումներին, միջազգային առևտրական
հարաբերությունների ունիվերսալ և տարածաշրջանային ունիֆիկացիոն իրավական
կարգավորման գործընթացներին, միջազգային առուվաճառքի շրջանառության
ունիվերսալ իրավական կարգավորումներին, այդ ոլորտում օտարերկրյա և
արբիտրաժային
դատական
պրակտիկային,
միջազգային
առևտրական
սովորույթներին, միջազգային առևտրական շրջանառության հետ սերտորեն
առնչվող մյուս ոլորտների՝ միջազգային հաշվարկային, միջազգային վարկային,
միջազգային բեռնափոխադրման իրավական կարգավորումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. ներկայացնել ժամանակակից միջազգային առևտրական հարաբերությունների
ունիֆիկացոին իրավական կարգավորման բնույթը, զարգացման հիմնական
միտումները,
2. քննարկել միջազգային առևտրական հարաբերությունների կոլիզիոն իրավական
և
նյութական
իրավական
կարգավորման
աղբյուներն
ինչպես
տարածաշրջանային, այնպես էլ ունիվերսալ հարթություններում,
3. լուսաբանել
միջազգային
առուվաճառքի
շրջանառության
իրավական
կարգավորման սկզբունքները և հիմնական ասպեկտները,
4. բացատրել միջազգային առուվաճառքի շրջանառության հետ սերտորեն կապված
մյուս ոլորտների՝ միջազգային հաշվարկային, միջազգային վարկայաին,
միջազգային փոխադրումների առանձնահատկությունները,
5. լուսաբանել միջազգային առևտրական սովորութային համակարգերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. համեմատել միջազգային, օտարեկրյա
և ներպետական առևտրական
հարաբերությունների ոլորտում ինստիտուտները
7. տեղայնացնել առաջավոր օտարերկրյա և միջազգային իրավական փորձը.
8. վերլուծել միջազգային և ներպետական առևտրական հարաբերությունների
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ոլորտում առկա խնդիրները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական աշխատություններ, հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր),
10. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը,
11. գնահատել ոլորտում առկա խնդիրների դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
12. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
13. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները՝ այդ թվում՝ գիտական
բանավեճերի ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. քննարկել միջազգային առևտրական հարաբերությունների իրավական կարգավորման
առանձնահատկությունները, ապահովագրական, հարկային, հաշվապահական հաշվառման, ինչպես նաև առևտրային կազմակերպություններում կադրային գործի կազմակերպման հիմունքները,

Բ1. մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները
կարգավորող օրենսդրության դրույթները
Բ5. քննադատաբար վերլուծելու ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման
պրակտիկան,
Բ6. համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների կորպորատիվ, հարկային, ֆինանսաբանկային, ապահովագրական, աուդիտորական համակարգերը և դրանց առանձին
ինստիտուտները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Ընթացիկ քննության համար ուսանողին տրվում է
1 առաջադրանք, որը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջազգային առևտրական հարաբերությունների իրավական կարգավորման
մեթոդոլոգիական հիմնախնդիրները: Նյութական նորմերի մասնավոր-իրավական
ունիֆիկացիան: Միջազգային առևտրական պայմանագրային իրավունքի
սկզբունքները: Միջազգային առևտրային տերմիններ (INCOTERMS): Միջազգային
հաշվարկային սովորույթներ: ՄԻջազգային վարկային հարաբերություններ:
Միջազգային փոխադրումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1907/Մ10

2. Հարկային
3 կրեդիտ
հարաբերությունների
իրավական կարգավորումը ՀՀում
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները, հարկերի և առանձին հարկատեսակների մասին օրենքներով նախատեսված իրավախախտումները, հարկային իրավախախտումների և հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական այլ ակտերով նախատեսված իրավախախտումների բացահայտմանն ուղղված ստուգումների բնագավառը կարգավորող իրավական ակտերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկել ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկատեսակները,
2. պարզաբանել հարկային պարտավորության էությունն ու առաջացման հիմքերը,
3. ներկայացնել հարկային իրավախախտումները, դրանց կազմը և դրանց համար
նախատեսված պատասխանատվության տեսակները,
4. ներկայացնել հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերով նախատեսված իրավախախտումների բացահայտմանն ուղղված ստուգումների անցկացման կարգը.
5. նկարագրել հարկային վեճերի առաջացման պատճառները
6. ներկայացնել հարկային վեճեր քննող մարմին դիմելու և այդ մարմնում քննության կարգի առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մեկնաբանել հարկային հարաբերությունների ոլորտը կարգավորող օրենսդրության դրույթները,
2. վերլուծել կոնկրետ հարկային գործեր,
3. լուծել ոլորտին վերաբերող բարդ գործնական խնդիրներ,
4. կազմել հարկային գործերով վարչական դատարան և գանգատարկման հանձնաժողով ներկայացվող հայցադիմումներ, դիմումներ, պահանջներ և այլ փաստաթղթեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան)
5. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն),
6. կատարել հետևություններ՝ հիմնվելով փաստերի վերլուծության վրա,
7. ներկայացնել զեկուցումներ,
8. հիմնավորել իր տեսակետները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել առևտրային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց
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ստեղծման, վերակազմակերպման և դադարման (ներառյալ սնանկության), կորպորատիվ կառավարման, գործարարական գործունեության ֆինանսավորման, վարկավորման և պետական կառավարման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները,
Ա2. քննարկել միջազգային առևտրական հարաբերությունների իրավական կարգավորման
առանձնահատկությունները, ապահովագրական, հարկային, հաշվապահական հաշվառման, ինչպես նաև առևտրային կազմակերպություններում կադրային գործի կազմակերպման հիմունքները,
Ա4. ներկայացնել ոլորտին վերաբերող նյութաիրավական և ընթացակարգային ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,
Բ1. մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ, բանավեճեր,
3. պրակտիկայից բխող խնդիրների դերային քննարկումներ,
4. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն,
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն,
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննական առաջադրանքը պարունակում է 2 խնդիր, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորման համակարգը: Հարկեր
ու վճարների իրավաբանական կոնստրուկցիան: Հարկային իրավահարաբերություններ: Հարկային պարտավորությունը և դրա կատարումը: Հարկային հսկողություն: Հարկերի և վճարների մասին օրենսդրության խախտումը: Հարկերի և վճարների մասին օրենսդրության խախտման գործերի վարույթը: Հարկային վեճերը և հարկ
վճարողների իրավունքների պաշտպանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Նիկողոսյան Ա.Ս., Հարկային մարմնի քննությանը ենթակա իրավախախտումները և
հարկային վեճերի լուծման արտադատական կարգը ՀՀ-ում,մենագրություն, ԵՊՀ
հրատ., Եր., 2013, 300 էջ:
2. Նիկողոսյան Ա.Ս., Հարկային վեճերի լուծման արտադատական կարգը
Հայաստանի Հանրապետությունում, - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010:
3. Նիկողոսյան Ա.Ս., Հարկային իրավախախտումներ (գիտագործնական
վերլուծություն), - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010:
4. Крохина Ю.А.Налоговое право. - М: Высшее образование, 2007.
5. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. -3-е изд. перераб. и доп. - М.: Юр.-Издат,
2009.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
4. Սնանկության իրավական 3. 3 կրեդիտ
կարգավորումը
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սնանկության ինստիտուտի
իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներին Հայաստանի Հանրապետությունում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
3. 1907/Մ12

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
12. ներկայացնել սնանկության վարույթի ծագման, զարգացման և ավարտի օրինաչափությունները,
13. նկարագրել ՀՀ-ում սնանկության՝ որպես ընթացակարգի, հիմնական փուլերի իրավական
բնույթը և օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկությունները,
14. նկարագրել սնանկության վարույթը և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
15. մատնանշել սնանկության սուբյեկտների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները,
16. ներկայացնել ոլորտին վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
17. կազմել սնանկության վարույթը միջնորդավորող դիմումներ, պահանջներ և այլ փաստաթղթեր,
18. մեկնաբանել սնանկության վարույթը և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները,
19. լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,
20. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների սնանկության վարույթների առանձնահատկությունները.
21. գնահատել սնանկության ինստիտուտը կարգավորող օրենսդրությունը և դատական
պրակտիկան,
22. քննադատաբար վերլուծել ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան,
վեր հանել առկա խնդիրները և ներկայացնել սնանկության ինստիտուտի կատարելագործման առաջարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան)
13. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական աշխատություններ,
հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր),
14. ներկայացնելլ զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
15. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի
ընթացքում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել առևտրային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց
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ստեղծման, վերակազմակերպման և դադարման (ներառյալ սնանկության), կորպորատիվ կառավարման, գործարարական գործունեության ֆինանսավորման, վարկավորման և պետական կառավարման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները,
Բ2. լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,
Բ5. քննադատաբար վերլուծել ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան՝
առաջարկելով ոլորտում առկա խնդիրների լուծման ուղիներ,
Բ6. համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների կորպորատիվ, հարկային, ֆինանսաբանկային, ապահովագրական, աուդիտորական համակարգերը և դրանց առանձին
ինստիտուտները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
7. սնանկության վարույթում կիրառվող փաստաթղթերի կազմում
15.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով: Քննաթերթիկը պարունակում է 2 խնդիր
(առաջադրանք), որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
16.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սնանկության ինստիտուտի հասկացությունը և ձևավորման պատմությունը:
Սնանկության վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության համակարգը: Սնանկության
իրավահարաբերությունները:
Սնանկության
վարույթի
հարուցումը
և
պարտապանին սնանկ ճանաչելու կարգը: Սնանկության ընթացակարգերի
իրավական բնութագիրը: Պարտապանի
և պարտատիրոջ իրավունքների
երաշխիքները սնանկության վարույթում: Ֆիզիկական անձանց սնանկության
գործերի քննության առանձնահատկությունները:
17.Հիմնական գրականության ցանկը.
6. Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական իրավունք, Ուսումնական ձեռնարկ,Եր., 2009:
7. Карелина С.А., Правовое регулирование несосотоятельности (банкротства): учеб.-практ.
пособие. М.: 2007.
8. Попондопуло В.Ф., Банкротство. Правовое регулирование научно-практическое пособие.
М.:2012.

9. Ткачев В.Н., Конкурсное право. Правовое регулирование несосотоятельности
(банкротства) в России: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 2007.
10.
Телюкина М.В., Основы конкурсного права, М.: 2004.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1903/Մ24
2. ՀՀ մրցակցային իրավունք
3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսության զարգացման
գործում տնտեսական մրցակցության նշանակությանը և իրավական կարգավորման
անհրաժեշտությանը,
տնտեսական
մրցակցության
պաշտպանության
հարաբերությունների բնույթին, կարգավորման հիմնարար սկզբունքներին,
սուբյեկտների կարգավիճակին, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
եղանակներին, տնտեսական մրցակցության խախտումների բացահայտման և
վերահսկման կառուցակարգերի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. ներկայացնել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հարաբերությունների իրավական կարգավորման հիմնական սկզբունքները և առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության պահանջների խախտումները,
3. քննարկել տնտեսական մրցակցության պաշտպանությանն ուղղված վարչական և
դատական ընթացակարգերը,
4. թվարկել ոլորտի իրավասու պետական մարմինների գործունեության ուղղությունները.
5. պարզաբանել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության
պահանջները խախտելու համար նախատեսված պատասխանատվության տեսակները,

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
6. մեկնաբանել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրությամբ
նախատեսված կառուցակարգերը,
7. վերլուծել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտում առկա իրավական խնդիրները՝ դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ուղիները վեր հանելով,
8. լուծել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտին առնչվող բարդ
գործնական խնդիրներ,
9. համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության օրենսդրության առանձին ինստիտուտները,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
10. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել առևտրային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց
ստեղծման, վերակազմակերպման և դադարման (ներառյալ սնանկության), կորպորատիվ կառավարման, գործարարական գործունեության ֆինանսավորման, վարկավոր-
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ման և պետական կառավարման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները,
Ա3. նկարագրել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
Բ1. մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները,
Բ6. համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների կորպորատիվ, հարկային, ֆինանսաբանկային, ապահովագրական, աուդիտորական համակարգերը և դրանց առանձին
ինստիտուտները,

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

դասախոսություններ
քննարկումներ, բանավեճեր
առաբձին գործերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն
արժեքը 5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՀՀ մրցակցային իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը: Տնտեսական մրցակցության
ընդհանուր բնութագիրը: Հակամրցակցային համաձայնություններ: Գերիշխող դիրքի
չարաշահում: Համակենտրոնացումների իրավական կարգավորումը: Անբարեխիղճ
մրցակցություն: Պետական մարմինների հակամրցակցային գործողություններ:
Մրցակցային օրենսդրության կիրարկման պետական մարմինների համակարգը:
Մրցակցային
օրենսդրության
խախտումների
համար
կիրառվող
պատասխանատվությունը: Արտասահմանյան երկրների մրցակցային իրավունքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1.
Թավադյան Ա.Ա., Համակրցակցային համաձայնությունների կարգավորումը
ՀՀ-ում, Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2015.
2.
Тотьев К.Ю. Koнкурентное право, Учебное пособие, Москва: Имфра-М, 2000.
3.
Козлова М.Ю. Антимонопольное законодательство РФ,Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2003.
4.
Goyder D.G. EC Competition Law. Oxford, 2003:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1907/Մ26
2. Ապահովագրական իրավունք 3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս .- 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ապահովագրության
իրավական և տնտեսական բնույթին, ապահովագրական հարաբերությունների
առանձնահատկություններին,
ապահովագրության
պայմանագրին,
ապահովագրական հարաբերությունների մասնակիցներին և նրանց իրավունքներին
ու պարտականություններին, ապահովագրության առանձին տեսակներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել ապահովագրության հասկացությունը
2. բացատրել ապահովագրության էությունը,
3. լուսաբանել ապահովագրության տարրերը և դրանց իրավական կարգավորման
հիմունքները,
4. ներկայացնել ապահովագրական հարաբերությունների սուբյեկտներին և
նրանցից յուրաքանչյուրի դերը այդ հարաբերություններում,
5. նկարագրել ապահովագրության պայմանագրի կնքման, կողմերի իրավունքների,
պարտականությունների, պայմանագրի դադարման առանձնահատկությունները,
6. ներկայացնել գույքի, անձնական, պատասխանատվության ապահովագրության
տեսակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. մեկնաբանել ապահովագրական օրենսդրության ինստիտուտները,
8. վերլուծել ապահովագրության պայմանագրի, ապահովագրության վկայագրի և
ապահովագրության ընդհանուր պայմանների դրույթները,
9. լուծել ապահովագրության ոլորտին վերաբերող բարդ գործնական խնդիրներ,
10. կազմել ապահովագրության ոլորտում կիրառվող անհրաժեշտ իրավական
փաստաթղթեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11. վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները
12. գնահատել ոլորտում առկա խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
13. քննադատաբար վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
14. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
15. տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. նկարագրել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգա-
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վորող օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման հիմնարար սկզբունքները,
Բ2. լուծելու ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,
Բ3. գնահատական տալու գործնականում հանդիպող իրավիճակներին,

Բ6. համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների կորպորատիվ, հարկային,
ֆինանսաբանկային, ապահովագրական, աուդիտորական համակարգերը և
դրանց առանձին ինստիտուտները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ, բանավեճեր
3. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն
4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն
արժեքը 5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ապահովագրության հասկացությունը և էությունը, տարրերը: Ապահովագրական
շուկայի մասնակիցները: Ապահովագրության պայմանագիրը և տեսակները:
Անձնական ապահովագրություն: Գույքային ապահովագրություն:
Վերապահովագրություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Андреев Ю.Н. Имущественное страхование: теория и судебная практика – М.: Ось89, 2011.
2. Страховые споры: практическое пособие. Шевчук Д.А-Москва: Гроссмедиа, 2008.
3. Фогельсон Ю. Б., Страховое право: Теоритические основы ипрактика приминения:
монография- Москва: Норма: Инфра-М, 2012.
4. Фогельсон Ю. Введение в страховое право 2-е издание. - Москва:, БИК, 2001.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1907/Մ13

2. Առևտրային կազմակերպություններում
3. 3
կադրային գործի կազմակերպման իրավա- կրեդիտ
կան կարգավորումը
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. -2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում աշխատանքային
հարաբերություններ կարգավորող օրենքների և դրանց համապատասխան ընդունված այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները կազմակերպությունում պահպանելու ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացման կարգի վերաբերյալ հարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել ՀՀ-ում աշխատանքային հարաբերություններ կարգավորող օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները կազմակերպությունում
պահպանելու ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացման կարգը,
2.ներկայացնել կադրային գործի կազմակերպման ոլորտում կազմակերպությունների իրավունքներն ու պարտականությունները,
3.բացատրել թափուր աշխատատեղերի համալրման ուղղակի և մրցութային կարգերի առանձնահատկությունները,
4.լուսաբանել աշխատողի անձնական գործի վարման կարգը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.կազմել աշխատանքային-իրավական հարաբերությունները միջնորդավորող դիմումներ, պայմանագրեր(համաձայնագրեր), հրամաններ և այլ փաստաթղթեր,
6.մշակել գործատուի աշխատանքային գործունեությունը կանոնակարգող ներքին
իրավական ակտեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել առևտրային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց
ստեղծման, վերակազմակերպման և դադարման (ներառյալ սնանկության), կորպորատիվ կառավարման, գործարարական գործունեության ֆինանսավորման, վարկավորման և պետական կառավարման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները,
Ա2. քննարկել միջազգային առևտրական հարաբերությունների իրավական կարգավորման
առանձնահատկությունները, ապահովագրական, հարկային, հաշվապահական հաշվառման, ինչպես նաև առևտրային կազմակերպություններում կադրային գործի կազմակերպման հիմունքները,
Բ1. մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները,
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Բ2. լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1. քննարկումներ, բանավեճեր, խմբային աշխատանք
2. պրակտիկայից վերցված իրավիճակների վերլուծություն
3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք
4. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում
5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքնչյուրի առավելագույն արժեքը 5
միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կադրային գործի կազմակերպման հասկացությունը և նշանակությունը: Կադրային
գործի կազմակերպման սկզբունքները: Կադրային գործի կազմակերպումը աշխատանքային հարաբերությունների ծագման ընթացքում: Կադրային գործի կազմակերպումը աշխատողների աշխատանքը կիրառելիս և աշխատանքի պայմանները փոփոխելիս: Աշխատողների անհատական տվյալների պաշտպանությունը: Տեղեկատվության տրամադրումը: Կադրային գործի կազմակերպումը աշխատողների հետ աշխատանքային հարաբերությունները դադարեցնելիս:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Պետրոսյան Գ.Վ., Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք
(ընդհանուր մաս), բուհական դասագիրք, -Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2014, - 360
էջ:
2. Պետրոսյան Գ.Վ., Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք
(հատուկ մաս), բուհական դասագիրք, -Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2014, - 760 էջ։
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1903/Մ27
2. Բանկային իրավունք
3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին ՀՀ Բանկային իրավունքի
ընդհանրական ներկայացումը: Անցնելով դասընթացը՝ ուսանողները ձեռք կբերեն
առանցքային և քննադատական գիտելիք ՀՀ բանկային համակարգի, բանկային
իրավունքի տեսության և օրենսդրության վերաբերյալ: Բացի այդ, ուսանողները
կծանոթանան իրավակիրառ պրակտիկայի, այդ թվում՝ բանկային համակարգում
հաճախակի կիրառվող գործարքների առանձնահատկությունների հետ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
խորությամբ հասկանալ ՀՀ բանկային օրենսդրությունը և ձևավորել դրա, ինչպես նաև
առաջարկվող նոր օրենսդրության նկատմամբ քննադատական մոտեցում,
2. ունենալ տեսական և կոնցեպտուալ գիտելիքներ ՀՀ բանկային համակարգի, բանկային
գործունեության կարգավորման և վերահսկողության և բանկային գործառնությունների
իրավակարգավորման վերաբերյալ,
3. ծանոթ լինել բանկային գործունեության ժամանակ սովորաբար կնքվող գործարքներին և
գործարար շրջանառության սովորույթում ձևավորված լավագույն փորձին:
1.

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. բանկերին և դրանց հաճախորդներին տալ որակյալ խորհրդատվություն բանկային
գործունեության, բանկային գործունեության կարգավորման և վերահսկողության,
ինչպես նաև բանկային գործառնությունների վերաբերյալ,
2. կազմել բանկային ծառայությունների մատուցման գործարքներ՝ հաշվի առնելով
օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկային պահանջները, կողմերի շահերը և
բանկերի տեխնիկական պահանջները:

1. քննադատաբար վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը:

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
2. քննադատաբար վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,
3. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր, տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները:
1.

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել առևտրային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց
ստեղծման, վերակազմակերպման և դադարման (ներառյալ սնանկության), կորպորատիվ
կառավարման, գործարարական գործունեության ֆինանսավորման, վարկավորման և պետական կառավարման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները,
Ա4. ներկայացնել ոլորտային օրենսդրության և մասնավոր իրավունքների պաշտպանության
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առանձին ընթացակարգերի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,
Բ5. քննադատաբար վերլուծել ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան,
վեր հանել առկա խնդիրները և մշակել դրանց լուծման հնարավոր ուղիները,
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը, վերլուծել առկա
խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ5. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր, տրամաբանորեն հիմնավորել իր տեսակետները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

դասախոսություններ,
քննարկումներ, բանավեճեր,
արբիտրաժային գործերի վերլուծություն,
արբիտրաժային վարույթը միջնորդավորող փաստաթղթերի կազմում,
ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
գրականության և պրակտիկ նյութերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն,
զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքնչյուրի առավելագույն արժեքը 5
միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր դրույթներ Բանկային իրավունքի մասին: Բանկերը, բանկային
գործունեությունը և բանկերի ֆինանսական գործառնությունները: ՀՀ բանկային
համակարգի կառուցվածքը: Բանկային գործունեության վերահսկողությունը և
կարգավորումը: Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ
պայքարը: Ավանդային գործառնությունները: Բանկային հաշիվները: Հաշվարկային
գործառնությունները: Վարկավորումը:
Ֆինանսավորման
այլ
գործիքները:
Բանկային երաշխիքներ: Բանկի հանդեպ պարտավորության ապահովման
միջոցները: Բանկերի այլ գործառնությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Ասատրյան Բ. Բանկային գործ: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Գիր, 2013:
2. E.P. Ellinger; Eva Lomnicka; C. Hare, Ellinger's Modern Banking Law (5th edition):
Oxford, 2011.
3. Richard S. Carnell, Jonathan R. Macey, Geoffrey P. Miller, The Law of Financial
Institutions, Fifth Edition (Aspen Casebook), 2017.
4. Karol K Sparks, Keys to Banking Law, Second Edition, ABA Publishing, 2017.
5. Joanna Benjamin, Financial Law, Oxford, 2007.
6. Белых, Виниченко, Гаврина: Банковское право. Учебник для бакалавров,
Издательство: Проспект, 2017 г.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1907/Մ09
2. Առևտրային արբիտրաժ
3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սուբյեկտիվ իրավունքների
պաշտպանության արբիտրաժային ձևին, դրա ինստիտուցիոնալ և գործառութային
հիմնական առանձնահատկություններին, արբիտրաժային կարգով վեճերի լուծման,
ինչպես նաև վճիռներրի ճանաչման և կատարման, այդ թվում՝ նաև վիճարկման
կարգին:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.
5.
6.
7.
8.

ներկայացնել իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևի էության,
արբիտրաժի հիմնական ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները,
նկարագրել արբիտրաժային քննության սկզբունքները,
ներկայացնել արբիտրաժային քննության մասնակիցների իրավական
կարգավիճակի առանձնահատկությունները,
բացատրել արբիտրաժային ակտերի դասակարգման
առանձնահատկությունները,
լուսաբանել արբիտրաժային վճռի ճանաչման և կատարման, ինչպես նաև
վիչարկման կարգը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
կազմել արբիտրաժային քննությանը միջնորդավորող դիմումներ,
համաձայնություններ, վճիռներ և որոշումներ և այլ փաստաթղթեր,
10. մշակել արբիտրաժային համաձայնությունների և գործերի քննության
ընթացակարգային կանոնների օրինակելի ձևեր,
11. լուծել ոլորտին վերաբերող բարդ գործնական խնդիրներ,
9.

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
12. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական աշխատութ-

յուններ, հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր),
13. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
14. վարել բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել առևտրային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց
ստեղծման, վերակազմակերպման և դադարման (ներառյալ սնանկության), կորպորա-
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տիվ կառավարման, գործարարական գործունեության ֆինանսավորման, վարկավորման և պետական կառավարման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները,
Բ1. մեկնաբանել գործարարական գործունեության և դրան առնչվող այլ ոլորտները կարգավորող օրենսդրության դրույթները,
Բ2. լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ,
Բ7. կիրառել գործարարական գործունեության իրավական կարգավորման ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները՝ ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և հետազոտական աշխատանքներ կատարելիս:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

դասախոսություններ,
քննարկումներ, բանավեճեր,
արբիտրաժային գործերի վերլուծություն,
արբիտրաժային վարույթը միջնորդավորող փաստաթղթերի կազմում,
ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
գրականության և պրակտիկ նյութերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն,
զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքնչյուրի առավելագույն արժեքը 5
միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևի իրավական բնութագիրը: Արբիտրաժի սկզբունքները: Արբիտրաժային իրավահարաբերությունների տարրերը:
Արբիտրաժային համաձայնության հասկացությունը և տեսակները: Արբիտրաժային
որոշումներ: Արբիտրաժային որոշումների կատարումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
6. Հովհաննիսյան Վ.Վ. Իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևը - Եր.,
ԵՊՀ հրատ., 2009:
7. Հովհաննիսյան Վ.Վ. , Արբիտրաժային ակտերի ճանաչումն ու հարկադիր
կատարումը ՀՀ-ում - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010:
8. Հովհաննիսյան Վ.Վ., Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանի
Հանրապետությունում (ուսումնական ձեռնարկ), - Եր., ԵՊՀ, 2011:
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6. «ԿՐԻՄԻՆԱԼՈԳԻԱ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Կրիմինալոգիա
042101.06.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Իրավագիտության մագիստրոս
Հոգեբանության մագիստրոս
Սոցիոլոգիայի մագիստրոս
Սոցիալական աշխատանքի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի
կողմից 2017 թ.-ի մարտի 2-ին որոշում 5/3-ով հաստատված Երևանի պետական
համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2017/2018 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։ ԵՊՀ իրավագիտության,
սոցիոլոգիայի,
սոցիալական աշխատանքի կամ հոգեբանության բակալավրի
աստիճան ստացած
դիմորդների ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել հանցավորության կանխարգելման ոլորտում
աշխատելուն կողմնորոշված
կրիմինալոգիական գիտելիքներին տիրապետող
մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն.
9 վերլուծել հանցավորության և դրա պատճառ հանդիսացող գործոնների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը,
9 իրականացնել
կրիմինալոգիական
և
վիկտիմալոգիական
ինքնուրույն
ուսումնասիրություններ և հետազոտական աշխատանքներ և դրանց հիման վրա
գիտականորեն հիմնավորված գործնական կիրառության ենթակա առաջարկություններ
ներկայացնել հանցավորության կանխարգելման ուղղությամբ,
9 արդյունավետորեն
կիրառել
կրիմինալոգիական
և
վիկտիմալոգիական
գիտելիքները` ինչպես պետական քաղաքականություն մշակելիս և իրականացնելիս,
այնպես էլ կոնկրետ դատապարտյալների և տուժողների հետ տարվող աշխատանքի
ընթացքում:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1.ներկայացնել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների կիրառման
հիմնարար սկզբունքները, կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտությունների իրականացման որակական և քանակական մեթոդները,
Ա2.քննարկել
կրիմինալոգիական
և
վիկտիմալոգիական
տեսությունները,
հայեցակարգերը,
հանցավորության
կանխարգելման
քաղաքականության
իրականացման ոլորտում առկա մոտեցումները, կատարելագործման հիմնական
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ուղղությունները, հանցավորության կանխարգելման ինստիտուցիոնալ համակարգի
վիճակը,
Ա3.մատնանշել ՀՀ և արտասահմանյան երկրներում կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների գործնական կիրառության մեխանիզմները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. վերլուծել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների վիճակը, կառուցվածքը,
միտումները, դրանց պատճառ հանդիսացող գործոնները,
Բ2.մեկնաբանել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների վիճակը,
կառուցվածքը, միտումները, դրանց պատճառ հանդիսացող գործոնները արտացոլող
տեղեկատվությունը,
Բ3.կիրառել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտության մեթոդները,
Բ4.գնահատական տալ դատական և քննչական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակների կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գործոններին,
Բ5.տարբերակել հանցավորության կանխարգելմամբ զբաղվող մարմինների իրավասությունները,
Բ6.համեմատել հանցավորության կանխարգելման ոլորտում ՀՀ և արտասահմանյան
երկրների ինստիտուցիոնալ համակարգերը,
Բ7.առաջարկներ
ներկայացնել
ՀՀ
օրենսդրության
կատարելագործման,
հանցավորության
կանխարգելմամբ
զբաղվող
մարմինների
գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Բ8.մշակել հանցավորության կանխարգելման ռազմավարություն:
Բ9. իրականացնել կրիմինալոգիական ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և
հետազոտական աշխատանքներ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝
մասնագիտացման
ոլորտի
խնդիրների,
ինչպես
նաև
հետազոտական
հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար,
Գ3.
պահպանել
կրիմինալոգիական
ուսումնասիրությունների
գործընթացում
անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի նորմերը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
Գ6. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի
ընթացքում:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
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13. Գնահատման ձևերը
Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար
նախատեսված են երկու ընթացիկ քննություններ և եզրափակիչ քննություն:
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները կարող են անցկացվել գրավոր կամ
բանավոր ձևով:
Քննաթերթիկը պարունակում է 1-4 հարց, խնդիր կամ առաջադրանք: Ընթացիկ քննության
արդյունքը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն արժեքը 2.5 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանության ձևով:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Շրջանավարտներն ավարտելով մագիստրոսական ծրագիրը հնարավորություն ունեն
աշխատանքի
անցնել
հետևյալ
կառույցներում`
ՀՀ
արդարադատության
նախարարությունում, ՀՀ քրեակատարողական ծառայությունում, ՀՀ քրեակատարողական
հիմնարկներում,
ՀՀ
պրոբացիոն
ծառայությունում,
ՀՀ
ոստիկանությունում,
դատախազությունում, Ազգային անվտանգության ծառայությունում, ՀՀ քննչական
կոմիտեում, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի
գրասենյակում,
կառավարությունում,
սոցիոլոգիական
հետազոտությունների
կենտրոններում, հոգեբանական-խորհրդատվական կենտրոններում, հասարակական
կազմակերպություններում, միջազգային կազմակերպություններում, համալսարաններում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ
իրավագիտության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետների ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• ժամանակակից համակարգիչներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
համակարգչայինսրահ,
• հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Ծրագրի մշակման ժամանակ որպես ուղեցույց ընտրվել են ՀՀ Որակավորումների
ազգային շրջանակը, ինչպես նաև Օքսֆորդի (“Criminology and Criminal Justice”), Քենթի
(“Criminology”), Ուտրեխտի (“Master in Global Criminology”), Լոզաննի (“Criminology and
Security”), Էդինբուրգի (“Criminology and Criminal Justice”), Փենսիլվանիայի (“Master of Science
in Criminology”) և Համբուրգի (“Criminology”) համալսարաններում
կրիմինալոգիա
մագիստրոսական ծրագրին ներկայացվող պահանջները և ուղենիշերը:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Պետք է նկատի ունենալ, որ ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի
համառոտ նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ
ձեռք կբերի միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի
ընձեռած ուսումնառության հնարավորություններից։ Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ
տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ դասընթացների տեղեկագրքում:
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ
կրիմինալոգիական
և
վիկտիմալոգիական Բ1 վերլուծել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների
Ա1 ներկայացնել

Ա2

Ա3

գիտելիքների
կիրառման
հիմնարար
սկզբունքները,
կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտությունների
իրականացման որակական և քանակական մեթոդները,
քննարկել
կրիմինալոգիական
և
վիկտիմալոգիական Բ2
տեսությունները,
հայեցակարգերը,
հանցավորության
կանխարգելման քաղաքականության իրականացման ոլորտում
առկա
մոտեցումները,
կատարելագործման
հիմնական
ուղղությունները, հանցավորության կանխարգելման ինստիտուցիոնալ համակարգի վիճակը
մատնանշել ՀՀ և արտասահմանյան երկրներում
Բ3
կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների գործնական կիրառության մեխանիզմները

Բ4

Բ5
Բ6
Բ7

Բ8

392

վիճակը, կառուցվածքը,
հանդիսացող գործոնները

միտումները,

դրանց

պատճառ

մեկնաբանել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների
վիճակը, կառուցվածքը, միտումները, դրանց պատճառ
հանդիսացող գործոնները արտացոլող տեղեկատվությունը

կիրառել կրիմինալոգիական
տության մեթոդները

և վիկտիմալոգիական հետազո-

գնահատական տալ դատական և քննչական պրակտիկայում
հանդիպող իրավիճակների կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գործոններին
տարբերակել հանցավորության կանխարգելմամբ զբաղվող
մարմինների իրավասությունները
համեմատել հանցավորության կանխարգելման ոլորտում ՀՀ և
արտասահմանյան երկրների ինստիտուցիոնալ համակարգերը
առաջարկներ
ներկայացնել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, հանցավորության կանխարգելմամբ զբաղվող
մարմինների
գործունեության
արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ
մշակել հանցավորության կանխարգելման ռազմավարություն

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից

Բ9

իրականացնել կրիմինալոգիական ինքնուրույն
ուսումնասիրություններ և հետազոտական աշխատանքներ

Գ4

արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված
խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես
անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում
գործունեություն ծավալելիս
ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային

Գ2

Գ3

դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական
մոտեցում՝ մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև
հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման
համար
պահպանել կրիմինալոգիական ուսումնասիրությունների
գործընթացում անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի նորմերը

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա
2

Ա
3

Բ
1

Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ
2 3 4 5 6 7 8 9
Ընդհանուր դասընթացներ

1602/Մ01
2301/Մ01
1901/Մ14

2202/Մ50

Գ
1
+
+

Կրիմինալոգիական տեսություններ
1904/Մ12 +
Պրոբացիոն ծառայության դերը
1904/Մ15
հանցագործությունների կանխարգելման գործում
Կրիմինալ հոգեբանություն
1307/Մ31 +
Կիրառական վիճակագրություն

տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝
գիտական բանավեճերի ընթացքում:

Գ6

Մոդուլի
թվանիշը
Ա
1

Օտար լեզու
ՏՀՏ-ն մասնագիտական խնդիրներում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

Գ5

Մասնագիտական դասընթացներ
+

+
+

+

+
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+
+

Գ
3

Գ
4

Գ
5

Գ
6

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+
Մասնագիտացման պարտադիր կրթամաս
+
+

+

Գ
2

+

+

Վիկտիմոլոգիա
Սոցիոլոգիական հետազոտությունների
մեթոդները կրիմինալոգիայում
Անչափահասների արդարադատություն
Քրեակատարողական ընթացակարգի
կատարելագործման հիմնախնդիրները
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

1904/Մ07
2202/Մ51

+

1904/Մ13
1904/Մ17

+

1904/Մ09
1307/Մ19

Գիտական սեմինար

-------------------------------

+

+
+

+

+
+

+

Մոդուլի
թվանիշը

Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիա
Դատապարտյալների հետ տարվող
հոգեբանական աշխատանքի հիմնախնդիրները
Կախյալ վարքագծի հիմնախնդիրները
Բռնությամբ կատարվող հանցագործություններ
Պենալոգիա

Մագիստրոսական ատենախոսություն

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա
1

Մասնագիտական պրակտիկա

+

Ա
2

+

Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Գ Գ
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
Մասնագիտացման կամընտրական դասընթացներ
+
+
+
+
+

1904/Մ18
1904/Մ09
1904/Մ16

+
+
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+

+

+
+
+ +
+
+
+
+
Հետազոտական կառուցամաս

+
+

Գ
3

Գ
4

Գ
5

Գ
6

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1602/Մ01 2. Օտար լեզու-1
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ շաբաթական
5. գործ.-4
6. 1-ին կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
•
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
•
Խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
•
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
•
կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի

վերլուծության տարբեր մոտեցումները
ճանաչողական,
մեկնաբանական)՝
ճիշտ
ընկալել
դրանց
(որոնողական,
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2.
տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակադրմամբ,
3.
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
իրականացնել մասնագիտական տեքստերի

իմաստային, կառուցվածքային և
ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
5.
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
6.
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
7.
լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արդյունավետ
օգտվել
տեղեկատվական
տարբեր
աղբյուրներից

(ներառյալ
վերլուծելու
և

ինտերնետային)
տեղեկատվություն
քաղելու,
քննադատաբար
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
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համապատասխանեն
Լեզուների
իմացության/
իրազեկության
համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի
կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
Գ6. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի
ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբայինաշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Իրավագիտության
ոլորտի
մասնագիտական
լեզվի
բառապաշարային,
քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝
դրանց
բովանդակության
վերծանման,
վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3.”American Legal English” Debra S. Lee, J.D.Charles Hall, Marsha Hurtley, J.D. The University of
Michigan Press 2006
4.Alison Riley, English for Law”. Macmillan 1997.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 2301/Մ01

2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում /հումանիտար ֆակուլտետների համար/

4. շաբաթական 2 ժամ
6.1-ին կիսամյակ

3. 3 կրեդիտ

5. գործ – 2 ժամ
7.ստուգարք

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն այն է, որ ուսանողները ձեռք բերեն տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից օգտվելու հմտություններ և կարողանան
կիրառել դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
• աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
• մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը
• աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ
• կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ
• նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա
• ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ
• ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և ձայնային
էֆեկտներ
• մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ
9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ
էլեկտրոնային),
Գ2. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ մասնագիտացման
ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման և
լուծման համար
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
16. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
17. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները
տրամադրվում են ուսանողներին էլեկտրոնային տեսքով:
18. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 8 միավոր
առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության հիման վրա` 2 միավոր
առավելագույն արժեքով և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն
13 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին 2. Տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, հասցեներ,
ֆունկցիաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ:
Բաժին 3. Տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում,
հարցումներ, հաշվետվություններ:
Բաժին 4. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում:
Բաժին 5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի
ստեղծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере
2. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML
3. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru
4. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013
5. Shelly Cashman, Microsoft Office
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1901/Մ15 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3.3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 1, գործ.- 1
6. I կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
1. ձևավորել իմացություն գիտության, գիտական հետազոտության, գիտական
գործունեության իրավական կարգավորման մասին,

2. սովորեցնել

գիտական

հետազոտության

կազմակերպման

և

անցկացման

հիմնադրույթները,

3. հաղորդել գիտելիքներ և հմտություներ գիտական հետազոտության մեթոդների,
աղբյուրների

ու

պրակտիկ

ինֆորմացիայի

հետ

աշխատանքի,

գիտական

հետազոտությունների նախապատրաստման և ձևավորման կարգի մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու գիտությունը որպես ճանաչողության ոլորտ, գիտական գործունեության
իրավական կարգավորման հիմունքները և հետազոտության անցկացման փուլերը,
2.

բացատրելու

գիտական

հետազոտության

մեթոդները,

դրանց

տեսակները,

մասնագիտական ոլորտի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
3.

քննարկելու

գիտական

հետազոտության

թեմայի

ընտրության,

հետազոտության

պլանավորման և իրականացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները,
4.

նկարագրելու

գիտական

աշխատանքի

ձևավորման,

լեզվի

և

ոճի

առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կատարել ինքնուրույն գիտական հետազոտություն, վերլուծել ստացված աղբյուրները և
մշակել խորհրդատվություն իրավական ինստիտուտի կատարելագործման համար,
6. կատարել ինքնուրույն աշխատանք գիտատեղեկատվական աղբյուրների և միջոցների
հետ,
7. կատարել գիտական անհրաժեշտ

մեթոդների

ընտրություն` ելնելով թեմայի

հետազոտություն առարկայից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
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9.

դրսևորելու

վերլուծական,

ստեղծագործական,

նորարական

մոտեցում՝

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների
բացահայտման և լուծման համար:

9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ
խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,
Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,
Գ6. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի
ընթացքում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու
մեթոդները.
6. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,
7. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ,
8. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ.
որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ.

9. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:
10. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն
ավարտվում
է
եզրափակիչ
ստուգարքով՝
գրավոր
հետազոտական աշխատանքի արդյունքների գնահատման հիման վրա.
ուսանողներին առաջադրվում են իրավական գիտատեսական խնդիր, որը նա
պետք է կարողանա հետազոտել և լուծել:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտությունը և նրա դերն արդի հասարակության մեջ: Գիտահետազոտական
աշխատանքի սահմանադրական և իրավական կարգավորումը: Գիտական
հետազոտության էությունը, անցկացման էտապները: Գիտական հետազոտության
մեթոդները
և մեթոդաբանությունը: Գիտական հետազոտության թեմայի
ընտրությունը և հիմնավորումը: Գիտական տեղեկատվության որոնումը,
կուտակումը և մշակումը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Вайнитейн М. З. Основы научных исследований. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011.
2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – М.: ИТК Дашков и К, 2010.
3. Лузан П.П. Основы научных исследований: Учебно-метод. пособие. – Смоленск, 2009.
4. Пивоварова О.П. Основы научных исследований, Челябинск: Полиграф- Мастер, 2009.
5. Селиванов В.Ф. Основы организации и методологии научных исследований. Воронеж,
2011.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1904/Մ12

2. Կրիմինալոգիական տեսություններ
3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2
6. I կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կրիմինալոգիական հիմնական
տեսություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
ա. Գիտելիք և իմացություն
1. վերարտադրել կրիմինալոգիական տեսությունների հիմնական դրույթներն ու
գաղափարախոսությունը,
կրիմինալոգիական
տեսությունների
տարբերություններն
ու
2. որոշել
առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. արժեվորել տարբեր տեսությունները,
4. բացահայտելտարբեր տեսությունների ուժեղ և թույլ կողմերը,
5. քննադատաբար վերլուծել այս կամ այն տեսության դրույթները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
7. վերլուծել փաստեր՝ կատարելով հետևություններ,
8. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1.ներկայացնել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների
կիրառման
հիմնարար սկզբունքները, կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտությունների
իրականացման որակական և քանակական մեթոդները,
Ա2.քննարկել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական տեսությունները, հայեցակարգերը,
հանցավորության կանխարգելման քաղաքականության իրականացման ոլորտում առկա
մոտեցումները, կատարելագործման հիմնական ուղղությունները, հանցավորության
կանխարգելման ինստիտուցիոնալ համակարգի վիճակը
Բ8.մշակել հանցավորության կանխարգելման ռազմավարություն:
Գ2. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ մասնագիտացման
ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման և
լուծման համար:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք
2. գրականության միջոցով ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրիմինալոգիայի
զարգացման
փուլերը:
Կենսահոգեբանական
կրիմինալոգիական
տեսություններ (անթրոպոլոգիական կրիմինալոգիա, Այզենկի տեսություն, կլինիկական
կրիմինալոգիա): Անոմիայի տեսություններ: Տարբերակված կապի տեսություններ:
Ինտերակցիոնիզմ: Կոնֆլիկտի տեսություններ: Ժամանակակից կրիմինալոգիական
տեսություններ (խաղարարար կրիմինալոգիա, աբոլիցիոնիստական կրիմինալոգիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

Фокс В. Введение в криминологию. М., 1980.
Шнайдер Г.Й. Криминология. М., 1994.
Шестаков Д.А. Криминология. СПб, 2006.
Шестаков Д.А. О постмодернистской криминологии // Криминология: вчера, сегодня,
завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. 2005.N 1
5. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1904/Մ14

2. Պրոբացիոն ծառայության դերը հանցագործություն- 3. 3 կրեդիտ
ների կանխարգելման գործում
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. I կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պրոբացիոն ծառայության
առանձնահատկություններին և դրա դերին հանցագործությունների կանխարգելման գործում,
պրոբացիայի ներդրման և կիրառության համաշխարհային փորձին, տարբեր երկրներում դրա
գործունեության առանձնահատկություններին և նախանշել ՀՀ-ում այս ինստիտուտի
զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա. Գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել այն առավելությունները և թերությունները, որոնք տեղ են գտել
արտասահմանյան երկրներում պրոբացիոն ինստիտուտների գործունեության
ընթացքում
2. սահմանել արտասահմանյան մի շարք երկրների քրեաիրավական առանձին
ինստիտուտների, մասնավորապես՝ պրոբացիայի առանձնահատկությունները,

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծել պրոբացիոն ծառայության գործունեության հիմնական սկզբունքները,
4. առաջարկներ ներկայացնել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ՝
կապված պրոբացիոն ծառայութան ստեղծման և արդյունավետ գործունեության հետ
5. գտնել նոր հնարավորություններ՝ հանցագործությունների կանխման ոլորտում
պրոբացիայի կիրառության համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
7. վերլուծել փաստեր՝ կատարելով հետևություններ,
8. ստեղծագործաբար կիրառել գիտելիքները:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա3.մատնանշել ՀՀ և արտասահմանյան երկրներում կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների գործնական կիրառության մեխանիզմները
Բ4.գնահատական տալ դատական և քննչական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակների
կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գործոններին
Բ5.տարբերակել հանցավորության կանխարգելմամբ զբաղվող մարմինների իրավասությունները,

403

Բ6.համեմատել հանցավորության կանխարգելման ոլորտում ՀՀ և արտասահմանյան
երկրների ինստիտուցիոնալ համակարգերը:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք
2. գրականության միջոցով ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ, ռեֆերատներ,
գրախոսականներ, վիճակագրական տվյալների գրաֆիկական ուսումնասիրություններ
3. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է
4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պրոբացիայի հասկացությունը: Պրոբացիայի ձևավորման պատմությունը և արդի
հիմնախնդիրները:
Պրոբացիայի
հասկացությունը
արտասահմանյան
երկրների
ժամանակակից քրեական իրավունքում: Քրեաիրավականհամակարգերիդասակարգումը:
Պրոբացիայի և պատժից ազատելու ինստիտուտները Անգլիայում և ԱՄՆ-ում:
Պրոբացիան Ֆրանսիայում: Պատժից ազատելու և պրոբացիան ինստիտուտները ԳՖՀ-ում և
Արևմտյան Եվրոպայի այլ պետություններում: Պրոբացիայի ինստիտուտը Արևելյան
Եվրոպայի
երկրներում:
ՀՀ
քրեական
օրենգրքով
նախատեսված
քրեական
պատասխանատվությունից
և
պատժից
ազատելու
ինստիտուտները,
դրանց
կատարելագործմանը միտված միջոցառումները: ՀՀ-ում պրոբացիոն ծառայության
հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ օրենքը պրոբացիայի մասին
2. Применение уголовно-правовых мер без изоляции от общества: исторический опыт и
современность / В.А. Пертли. Монография. – М.: Издательство Междуна-родного
юридического института, 2010. – 200 с.
3. A Day in the Life of a Probation Officer (2009).
4. Probation and After-care: Its Development in England and Wales. Edinburgh: Scottish
Duff RA (2009)
5. Principled Sentencing: Readings on Theory and Policy. Oxford: HartPublishing.
Durnescu I (2011)
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
2. Կրիմինալ հոգեբանություն
3. 6 կրեդիտ
1. 1307/Մ31
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2 ժամ, գործն. – 2 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կրիմինալ հոգեբանության
ժամանակակից խնդիրներին, հանցագործ անձի և նրա ձևավորման հոգեբանական
առանձնահատկություններին և օրինաչափություններին, անհատական և խմբակային
հանցավոր վարքի սուբյեկտիվ գործոններին, սոցիալական միջավայրում միջանձնային
հարաբերությունների ձևավորման առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 նկարագրել հանցագործ անձի ձևավորման հոգեբանական նախադրյալներն և




օրինաչափությունները
պարզաբանել
հանցագործ
անձի
փոխհարաբերությունների
փաստերը
և
հանգամանքները սոցիալական միջավայրի հետ և միջանձնային հարաբերությունների
ազդեցությունը հանցագործ անձի վրա
մատնանշել անհատական և խմբային հանցագործությունների կատարման
սուբյեկտիվ գործոնները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 վերլուծել անձի քրեածին և հանցածին վարքի ձևավորման, զարգացման և դրսևորման





հոգեբանական մեխանիզմները, անձի քրեականացման օրինաչափությունները
բացահայտել անձի բարոյագիտակցության և իրավագիտակցության ձևավորման
հոգեբանական պայմանները և գործոնները և անձի սոցիալիզացիայի գործընթացը`
անբարենպաստ հոգեբանական պայմանների ազդեցության ներքո
համադրել մարդու օրինական և ասոցիալ վարքը, ինչպես նաև հանցավոր
գործողությունների մասին պատկերացումները
մեկնաբանել
անհատական,
ընդհանուր,
խմբային
հանցագործությունների
կանխարգելման հոգեբանական հիմունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2. կազմակերպել թիմային աշխատանք իրավաբանի, հոգեբանի, սոցիոլոգի հետ` համատեղ
եզրահանգումներով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ուսանողն ունակ կլինի
Ա1.ներկայացնել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների
կիրառման
հիմնարար սկզբունքները, կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտությունների
իրականացման որակական և քանակական մեթոդները,
Բ2.մեկնաբանել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների վիճակը, կառուցվածքը,
միտումները, դրանց պատճառ հանդիսացող գործոնները արտացոլող տեղեկատվությունը,
Բ3.կիրառել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտության մեթոդները,
Բ9.իրականացնել
կրիմինալոգիական
ինքնուրույն
ուսումնասիրություններ
և
հետազոտական աշխատանքներ:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական պարապմունք, քննարկում
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն՝ 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդները`ինքնուրույն աշխատանք, կատարված տեսական վերլուծություն
Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, ներկայացում, քննարկում
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ 5 միավոր.
Գնահատման մեթոդները` ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (հարցման անցկացում,
վերլուծություն, ներկայացում, քննարկման մասնակցում),
Գնահատման չափանիշները` կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը
առաջադրված նկարագրիչներին, ռեֆլեքսիայի առկայությունը
Եզրափակիչ քննություն՝ 10 միավոր.
Գնահատման մեթոդները` բանավոր հարցում ըստ հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները` անցած նյութի յուրացման աստիճանը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1. Իրավաբանական հոգեբանությունը, անձի բարոյազանց և իրավազանց վարքի
կառուցվածքը, անձի սոցիալական ախտահարման գործոնները, hանցագործի անձի
հոգեբանական առանձնահատկությունները, հանցավոր վարքի հոգեբանական կառուցվածքը:
Մտավոր զարգացվածության և ընդհանուր և հատուկ ընդունակությունների դիագնոստիկան:
Մարդու հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների դիագնոստիկա: Անձնային
գործոնների հոգեդիագնոստիկ ուսումնասիրում: Անձնային հարաբերությունների
դիագնոստիկա:
Բաժին 2. Քրեական վարքի ակունքները. ուսուցում և իրավիճակային գործոններ: Վարքային
տեսություն: Խարանի տեսությունը: Սպասման տեսություն: Ֆրուստրացիայով
պայմանավորված հանցագործություն: Քրեական վարքի խրախուսման և կառավարման
սոցիալական գործոնները: Հեղինակությունը որպես քրեական վարքի խթանիչ գործոն:
Բաժին 3. Անչափահաս հանցագործների հոգեբանությունը: Անչափահաս հանցագործի
հոգեբանական նկարագիրը: Միջավայրի ազդեցությունը իրավախախտի համար: Քրեական
վարքի առաջացման պատճառներն ու պայմանները:
Բաժին 4. Բռնությամբ կատարված հանցագործություններ: Սոցիալ-տնտեսական բնույթի և
հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների հոգեբանական
առանձնահատկությունները: Կազմակերպված հանցագործությունների հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
Բաժին 5. Շահադիտական նկատառումներով հանցագործություն կատարած անձի
հոգեբանական նկարագիրը: Կաշառակերության հոգեբանությունը: Համակարգչային
հանցագործություններ կատարած անձի հոգեբանական նկարագիրը: Ահաբեկչության
հոգեբանությունը և ահաբեկչի հոգեբանական կերպարը:
Բաժին 6. Հանցագործությունների պրոֆիլակտիկայի հոգեբանական նախադրյալները: Անձի
հուզական վիճակների դիագնոստիկա: Բնավորության և խառնվածքի դիագնոստիկա:
Հոգեդիագնոստիկայի սոցիալական և էթիկական ասպեկտները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Է. Գրին, Ս. Արզումանյան, Իրավաբանական հոգեբանություն, Երևան 2003
2. Бартол К. Психология криминального поведения, СПб, 2004
3. Криминальная психология, Москва-Воронеж, 2007
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 2202/Մ50

2. Կիրառական վիճակագրություն

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. -1, գործ.- 1
6. 1-ին կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել SPSS ծրագրային փաթեթի հիմունքներին;
• ուսանողներին ծանոթացնել SPSS ծրագրային փաթեթի օգնությամբ տվյալների
վիճակագրական վերլուծության ժամանակակից եղանակներին;
• ուսանողներին ներկայացնել SPSS ծրագրային փաթեթի օգնությամբ տվյալների
վիճակագրական վերլուծության մասնագիտական կիրառման հնարավորությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել տեղեկատվական բազաների կառուցվածքը և առանձնահատկությունները;
2. սահմանել սանդղակների և փոփոխականների տեսակները և կիրառման
առանձնահատկությունները;
3. քննարկել չափումների տեսության հիմունքները;
4. ընտրել վերլուծական օպտիմալ եղանակները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ստեղծել տեղեկատվության համակարգչային մուտքագրման շաբլոն,
2. կոդավորել և մուտքագրել տեղեկատվությունը SPSS ծրագրով,
3. կատարել տեղեկատվական բազային մաքրում և համակարգչային ստուգում,
4. մշակել տեղեկատվական բազայի տվյալները` կիրառելով միաչափ և բազմաչափ
վերլուծական եղանակները;
արդյունքները`
5. վերլուծել
օրինաչափությունները։

նկարագրելով

և

բացատրելով

բացահայտված

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. նկարագրել ընդհանուր հետազոտական հարացույցը,
2. օգտվել տվյալների տարատեսակ բազաներից,
3. աշխատել քանակական տեղեկատվության հետ,
4. ներկայացնել սեփական գաղափարները,
5. ստեղծագործաբար կիրառել սեփական գիտելիքները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Ա1.ներկայացնել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների կիրառման հիմնարար սկզբունքները, կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտությունների իրակա-
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նացման որակական և քանակական մեթոդները
Բ1. վերլուծել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների վիճակը, կառուցվածքը,
միտումները, դրանց պատճառ հանդիսացող գործոնները,
Բ3.կիրառել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտության մեթոդները,
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի
կազմում գործունեություն ծավալելիս
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, մասնավորապես նյութի ներկայացման հետևյալ մեթոդների
օգնությամբ․բացատրական-վիզուալ /պրեզենտացիաների կիրառմամբ/, պրոբլեմային
ներկայացում, մասնակի-որոնողական /էվրիստիկ/;
2. Սեմինարներ, մասնավորապես հետևյալ տարատեսակների կիրառմամբ․ սփռված
ստեղծագործական բանավեճ, հետազոտական աշխատանք խմբերում, ռեֆերատիվզեկույցային ներկայացում, հարցի-պատասխանի ձևով։
3. Ինքնուրույն աշխատանքների պատրաստում գրականության ուսումնասիրման միջոցով և
ուսուցողական պրոյեկտների պատրաստման միջոցով։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր սկզբունքով /վերլուծական աշխատանք, էսսե, ռեֆերատ/:
Ընթացիկ գրավոր քննության արդյունքները գնահատվում են առավելագույնը 10 միավորների
սահմանում:
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր պատասխան, արդյունքները գնահատվում են
առավելագույնը 10 միավորների սահմանում:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն՝ տվյալների բազայի, փոփոխականի հասկացությունները։ Տվյալների
կառուցվածքի բնութագիրը։ SPSS համակարգչային փաթեթի կիրառման հնարավորություններ:
Մուտքագրման շաբլոն և տեղեկատվական բազայի կառուցում: Տեղեկատվական բազայի
որակի ստուգում և մշակում: Արդյունքների մեկնաբանում և վերլուծություն: Վիճակագրական
միաչափ վերլուծություն․ վարիացիոն շարքերի, կենտրոնական միտումների հաշվարկների,
գրաֆիկական պատկերների կառուցումը SPSS համակարգչային փաթեթի օգնությամբ։
Վիճակագրական կոմբինացիոն վերլուծություն․ կոմբինացիոն աղյուսակների կառուցում,
կապի գործակիցների հաշվարկ, կապի բնութագրիչների վերհանում SPSS համակարգչային
փաթեթի օգնությամբ։ Վիճակագրական վարկածների ստուգում SPSS համակարգչային
փաթեթի օգնությամբ։ Հաշվետվության ներկայացման հիմնական սկզբունքները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ДорогонькоЕ.В. Обработка и анализ данных с помощью пакета SPSS. Учебно-методическое
пособие.Сургут:СурГУ, 2010
2. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление
скрытых закономерностей: Пер. с нем./ Ахим Бююль, Петер Цефель – СПб.: ООО
«ДиаСофтЮП», 2002
3. LandauS., Everitt B. S. A handbook of statistical analyses using
SPSS,Chapman&Hall/CRCPressLLC,2004
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1904/Մ07
2.Վիկտիմոլոգիա
3.3 կրեդիտ
4.Շաբաթական 2 ժամ
5.դաս.-2
6.2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝
¾ ուսանողին ծանոթացնել վիկտիմիզացիայի և վիկտիմայնության էությանն ու
մեխանիզմին,
¾ բազմակողմանիորեն բացահայտել հանցավոր վարքագծի վիկտիմոլոգիական
տեսանկյունը,
¾ վեր հանել հանցագործությունների առանձին տեսակների վիկտիմոլոգիական
առանձնահատկությունները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի

Ա.Գիտելիք և իմացություն
 ներկայացնել
վիկտիմոլոգիական



հիմնական
հասկացությունները,
հանցագործությունից տուժած անձնաց դասակարգումը, տիպերը
քննարկել
առանձին
հանցագործություններում
վիկտիմայնության
և
վիկտիմիզացիայի առանձնահատկությունները:

Բ. (բուն մասնագիտական կարողություններ)
 գնահատել
տուժածի վարքագծի ազդեցությունը հանցավոր ոտնձգության







ընթացքի վրա,
բացահայտել տուժածի սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-դերային և վարքագծային
առանձնահատկությունները,
վերլուծել
կոնկրետ
հանցագործության
վիկտիմոլոգիական
առանձնահատկությունները,
առաջարկներ անել հանցագործությունների առանձին տեսակների կանխման
միջոցառումները մշակելիս հանցավոր վարքագծում տուժածի դերի, նրա
վարքագծի առանձնահատկությունները հաշվի առնելու վերաբերյալ,
նոր կիրառություններ գտնել հանցագործությունների կանխման ոլորտում
մարդկային վարքագծի և հատկապես հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի
բացահայտված օրինաչափությունների համար,

գ. (ընդհանրական կարողություններ)
6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
7. վերլուծել փաստեր՝ կատարելով հետևություններ,
8. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:
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11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ուսանողն ունակ կլինի
Ա1.ներկայացնել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների կիրառման
հիմնարար սկզբունքները, կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտությունների իրականացման որակական և քանակական մեթոդները,
Ա2.քննարկել
կրիմինալոգիական
և
վիկտիմալոգիական
տեսությունները,
հայեցակարգերը,
հանցավորության
կանխարգելման
քաղաքականության
իրականացման ոլորտում առկա մոտեցումները, կատարելագործման հիմնական
ուղղությունները, հանցավորության կանխարգելման ինստիտուցիոնալ համակարգի
վիճակը,
Բ3.կիրառել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտության մեթոդները,
Բ4.գնահատական տալ դատական և քննչական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակների կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գործոններին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, քննարկում
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում
3. ինքնուրույն աշխատանք
4. պրեզենտացիաների պատրաստում

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման
վրա, յուրաքանչյուրը առավելագույնը 10 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1-ին ընթացիկ՝ ներկայացվում է պրեզենտացիա, որը ուսանողը պետք է կարողանա
պարզաբանել և քննարկել ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն՝ ուսանողին տրվում է առաջադրանք-իրադրություն, որի հիման
վրա նա պետք է մշակի վիկտիմոլոգիական կանխարգելման առաջարկություններ:

Համառոտ բովանդակությունը
Վիկտիմոլոգիայի
հասկացությունը,
առարկան:
Հանցագործության
զոհը
(հանցագործությունից տուժած անձը): Հանցավոր վարքագծի վիկտիմոլոգիական
տեսանկյունը:
Հանցագործությունների
վիկտիմոլոգիական
կանխումը:
Կյանքի,
առողջության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների
վիկտիմոլոգիական տեսանկյունը (սպանություն, ինքնասպանության հասցնել, անձի
առողջությանը վնաս պատճառել, բռնաբարություն, սեքսուալ բնույթի բռնի
գործողություններ): Սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված
հանցագործությունների վիկտիմոլոգիական տեսանկյունը (գողություն, կողոպուտ,
սպառողներին
խաբել,
տնտեսական
այլ
ավազակություն,
խարդախություն,
հանցագործություններ): Խուլիգանությունների վիկտիմոլոգիական բնութագիրը:

Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. Учебник для вузов. СПб, Питер, 2002.
2. Христенко В.Е. Психология жертвы: Учебное пособие. Харьков, 2001.
3. Гаджиева А.А. Виктимология как криминологическое учение. Махачкала, 2001.
4. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения. М., 2001.
5. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.2202/Մ51

2.Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդները
3.3 կրեդիտ
կրիմինալոգիայում
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.-1, գործ.-1
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոցիոլոգիական
հետազոտությունների մեթոդներին, կրիմինալոգիայում տեղեկատվության ստացման
մեթոդներին և տվյալների վերլուծության մեթոդաբանական հիմքերին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդների իմացաբանական,
տեսական և մեթոդաբանական առանձնահատկությունները

2. Բացատրել տեղեկատվության հավաքման մեթոդների և տեխնիկաների, մարդկային
վարքագծի մոտիվացիայի էությունն ու բովանդակությունը,
3. Քննարկել սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդների միջոցով ստացվող
տեղեկատվության վերլուծության ընթացակարգերի և ռազմավարությունների հարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել կրիմինալոգիական տեղեկատվությունը,
2. տարբերակել և ընտրել հետազոտական համապատասխան մեթոդաբանություն,
3. կիրառել տեղեկատվության հավաքման մեթոդները ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդները կիրառել իրավագիտության մեջ
2. կազմել հետազոտության արդյունքների ամփոփ հաշվետվություններ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների
կիրառման
հիմնարար սկզբունքները, կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտությունների
իրականացման որակական և քանակական մեթոդները,
Բ1. վերլուծել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների վիճակը, կառուցվածքը,
միտումները, դրանց պատճառ հանդիսացող գործոնները,
Բ2.մեկնաբանել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների վիճակը, կառուցվածքը,
միտումները, դրանց պատճառ հանդիսացող գործոնները արտացոլող տեղեկատվությունը,
Բ3.կիրառել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտության մեթոդները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. Դասախոսություններ, մասնավորապես՝ կոնկրետ երևույթի նկարագրմամբ,
2.սեմինարներ, մասնավորապես՝ բանավեճեր, քննարկումներ,
3. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն,
4. կոնկրետ երևույթների դեպքում մեթոդի ընտրության քննարկումներ, հարցադրումներ,
հարցերի ձևակերպումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի, մյուսը`
ներկայացված գրավոր հանձնարարության արդյունքի գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սոցիոլոգիական
հետազոտության
մեթոդների
իմացաբանությունը,
տեսական
և
մեթոդաբանական հեռանկարները: Հետազոտության տեսակները: Ընտրանքի տեսությունը և
մեթոդոլոգիան: Հարցազրուցավարի առջև դրվող պահանջները: Որակական անհատական
հարցազրույցներ: Որակական խմբային հարցազրույցներ: Փորձագիտական հարցում:
Սոցիոլոգիական դիտարկում: Փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդ: Սոցիոլոգիական
հետազոտության ծրագրի մեթոդաբանությունը: Ինֆորմացիայի մշակման մեթոդներն ու
գործիքները: Ինֆորմացիայի վերլուծության սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները:
Հաշվետվության կառուցվածքը և կազմելու առանձնահատկությունները: Վերլուծելու
կարողությունը:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Թադևոսյան Գ. Որակական սոցիոլոգիական հետազոտություն, տեսություն,
մեթոդաբանություն և մեթոդ, Երևան, Եևրանի համալսարանի հրատարակչություն,
2006.
2. Белановский С. А. Метод фокус-групп, М. Изд. Магистр, 1996.
3. Девятко И. Ф. Модели обьяснения и логика социологического исследован, М. ИС РАН,
1996.
4. Добреньков Б. И., Кравченко А. И. Методы социологического исследования, Москва,
ИНФРА-М, 2006.
5. Ядов В. А Стратегия социологического исследования, Москва, Омега-Л. 2007.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1904/Մ13
2.Անչափահասների արդարադատություն 3.3 կրեդիտ
4.Շաբաթական 2 ժամ 5. դաս.-2
6.2-րդ կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողին
ծանոթացնել
անչափահասների
արդարադատության
համակարգին,
դրա
առանձնահատկություններին,
անչափահասների գործերով վարույթի առանձնահատկություններին, նրանց նկատմամբ
կիրառվող պատժի համակարգին և վերասոցիալականացման միջոցներին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

Գիտելիք և իմացություն
 Ներկայացնել անչափահասների քրեական պատասխանատվության և պատժի





առանձնահատկությունները, մեխանիզմները,
Քննարկել անչափահասների շեղվող վարքագծի դրսևորման դեպքում
ոստիկանության, իրավապահ, դատական մարմինների գործունեության
առանձնահատկությունները,
լուսաբանել անչափահասների հանցավորության վրա ընտանիքի, ԶԼՄ-ների,
ռեֆերենտային խմբերի, դպրոցի ազդեցությունն:ը

9 (բուն մասնագիտական կարողություններ)
 Վերլուծել տարբեր երկրներում անչափահասների կողմից կատարված հանցավոր






արարքների քրեականացման չափանիշները,
գնահատել անչափահասների արդարադատության համակարգի նշանակությունը
անչափահասների հանցավորության կանխարգելման առումով,
վերլուծել այն գործոնները, որոնք դետերմինացնում են անչափահասների
հանցավոր վարքագիծը,
համեմատել տարբեր երկրներում անչափահասների կողմից կատարվող
հանցավոր իրավախախտումների հանդեպ պետական քաղաքականության
առանձնահատկությունները և հասարակության անդամների դիրքորոշումը,
առաջարկներ մշակել անչափահասների հանցավորության կանխարգելման
առումով:

9 (ընդհանրական կարողություններ)
9. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
10. վերլուծել փաստեր՝ կատարել ով հետևություններ,
11. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Բ5.տարբերակել հանցավորության կանխարգելմամբ զբաղվող մարմինների իրավասությունները,
Բ6.համեմատել հանցավորության կանխարգելման ոլորտում ՀՀ և արտասահմանյան
երկրների ինստիտուցիոնալ համակարգերը,
Բ7.առաջարկներ
ներկայացնել
ՀՀ
օրենսդրության
կատարելագործման,
հանցավորության
կանխարգելմամբ
զբաղվող
մարմինների
գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Բ8.մշակել հանցավորության կանխարգելման ռազմավարություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ,
2. բանավեճեր, քննարկումներ,
3. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն
4. ռեֆերատներ, պրեզենտացիաներ
5. խմբային աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում բանավոր` յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անչափահասների հանցավորություն. դրա ընկալումն ու իրական պատկերը: Քրեական
պատասխանատվության տարիքը: Անչափահասների հանցավորությունն ու ընտանիքը,
դպրոցը, ռեֆերենտային խմբերը, ԶԼՄ-ները, միկրոմիջավայրը: Անչափահասների շեղվող
վարքագծի հանցավորությունն ու պատժելիությունը, գործնականում կիրառվող
մեխանիզմներ: Անչափահասների արդարադատություն. ոստիկանություն, իրավապահ
այլ մարմիններ, դատարան, քրեակատարողական ծառայություն, պրոբացիոն
ծառայություն: Անչափահասների նկատմամբ կիրառվող վերականգնողական բնույթի
միջոցներ: Անչափահասների արդարադատության զարգացման հեռանկարները:

14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Elizabeth Scott, Laurence Steinberg. Rethinking Juvenile Justice. Harvard University Press,
2008,
2. Нагаев В.В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы. М., 2010.
3. Пронин А.А. Ювенальное право, «Феникс»2011.
4. Комарницкий А.В. Основы ювенального права. М., 2011.
5. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.

1904/Մ17

4.
6.

2.

Քրեակատարողական
ընթացակարգի
կատարելագործման
հիմնախնդիրներ
5. դաս.-.4

3. 6 կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ
2-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է.
•
ուսանողին ծանոթացնել տարբեր երկրների քրեակատարողական վարույթների,
քրեակատարողական ոլորտում տեղի ունեցող համաշխարհային փոփոխությունների,
ներմուծվող նորությունների հետ, ինչպես նաև այն հիմնախնդիրների, որոնք ծագում են
քրեակատարողական ոլորտի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների
ընթացքում,
•
ուսանողին ծանոթացնել ինչպես ազատազրկման վայրերում դատապարտյալների
և քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների կողմից կատարվող, այնպես էլ
ազատազրկման հետ չկապված պատժատեսակի դատապարտված անձանց կողմից
կատարվող հանցագործությունների կրիմինապենոլոգիական բնութագրին, այդ
հանցագործությունների ներքին պատճառներին և արտաքին պայմաններին,
հանցագործություն կատարած դատապատյալ-անձին, այդ հանցագործությունների
կանխարգելման միջոցառումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
նկարագրել
տարբեր երկրների

քրեակատարողական վարույթները և
համակարգերը
բացատրել համաշխարհային պրակտիկայում քրեակատարողական ոլորտում
2.
կատարվող փոփոխությունները և լուսաբանել դրանց հետևանքները
3.
Ճանաչել քրեակատարողական ոլորտ ներմուծվող նորությունները /օրինակ՝
մասնավոր քրեակատարողական հիմնարկներ/
սահմանել ինչպես ազատազրկման վայրերում պատիժ կրող դատապարտյալների
4.
և քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների կողմից կատարված, այնպես էլ
ազատազրկման հետ չկապված պատժատեսակների դատապարտված անձանց կողմից
կատարված հանցագործությունների կրիմինապենոլոգիական բնութագիրը
որոշել ազատազրկան վայրերում կատարվող հանցագործությունների ներքին
5.
պատճառները և արտաքին պայմանները
6.
բացատրել
պատժի
կրման ընթացքում հանցագործություն կատարած
դատապարտյալի հանցավոր վարքագծի առանձնահատկությունները
մատնանշել ազատազրկման վայրերում հանցավորության դեմ պայքարի
7.
մեխանիզմները և միջոցները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8.
վերլուծել տարբեր երկրների քրեակատարողական համակարգերը
9.
համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան մի շարք երկրների քրեակատարողական
համակարգերը
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10.

կատարել
առաջարկություններ
քրեակատարողական
համակարգում
բարեփոխումներ իրականացնելու ուղղությամբ
մեկնաբանել
այն հիմնախնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ
11.
քրեակատարողական ընթացակարգերի կատարելագործման ընթացքում
12.
աջակցել
այդ
հիմնախնդիրների
լուծմանը`
երկրի
օրենսդրությանը
համապատասխան
գնահատել այն բոլոր պատճառները և պայմանները, որոնք կարող են նպաստել
13.
դատապարտյալի կողմից ինչպես ազատազրկման վայրում այնպես էլ ազատազրկման
վայրից դուրս հանցանք /քրեորեն պատժելի արարք/ կատարելուն
վեր հանել այն բոլոր պատճառներն ու պայմաններն, որոնք կարող են նպաստել
14.
քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակցի կողմից ազատազրկման վայրերում
հանցանք /քրեորեն պատժելի արարք/ կատարելուն
գնահատել
դատապարտյալի
հոգեբանական,
ֆիզիոլոգիական
15.
առանձնահատկությունները և բացահայտել հանցավոր վարքագծի մոտիվացիոն
առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
16.
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
մոտեցում՝մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական
հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար
18.
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
դրսևորել
վերլուծական,
ստեղծագործական,
նորարական
19.
մոտեցում՝մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական
հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:
10/ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա՝
Ա2.քննարկել
կրիմինալոգիական
և
վիկտիմալոգիական
տեսությունները,
հայեցակարգերը, հանցավորության կանխարգելման քաղաքականության իրականացման
ոլորտում առկա մոտեցումները, կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,
հանցավորության կանխարգելման ինստիտուցիոնալ համակարգի վիճակը
Բ2.մեկնաբանել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների վիճակը,
կառուցվածքը, միտումները, դրանց պատճառ հանդիսացող գործոնները արտացոլող
տեղեկատվությունը,
Բ5.տարբերակել հանցավորության կանխարգելմամբ զբաղվող մարմինների իրավասությունները,
Բ6.համեմատել հանցավորության կանխարգելման ոլորտում ՀՀ և արտասահմանյան
երկրների ինստիտուցիոնալ համակարգերը,
Բ7.առաջարկներ
ներկայացնել
ՀՀ
օրենսդրության
կատարելագործման,
հանցավորության
կանխարգելմամբ
զբաղվող
մարմինների
գործունեության
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Բ8.մշակել հանցավորության կանխարգելման ռազմավարություն:
Բ9. իրականացնել կրիմինալոգիական ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և
հետազոտական աշխատանքներ,
Գ3. պահպանել կրիմինալոգիական ուսումնասիրությունների գործընթացում անհրաժեշտ

17.
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իրավական և էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Գործնական այցեր ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներ
Բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք
2.
3.
Կոնկրետ իրավիճակների և դեպքերի վերլուծություն
Գրականության միջոցով և կատարված գործնական այցերի հիման
վրա
4.
ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքեր:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի,
մյուսը` ներկայացված հետազոտական աշխատանքի գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով (միավորների քայլը 0,5 է)
Եզրափակիչ քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Անցկացվում է բանավոր,
հարցատոմսով հարցման միջոցով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 տեսական հարց
(յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր)

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քրեակատարողական ընթացակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրներ առարկայի
հասկացությունը և խնդիրները: Քրեակատարողական համակարգի հասկացությունն
արտասահմանյան մի շարք երկրներում, կամավորականության ինստիտուտի
հասկացությունը և խնդիրները, ազատազրկան հետ կապված պատժատեսակների
իրականացման առանձնահատկությունները տարբեր երկրներում: Ազատազրկման հետ
չկապված պատժատեսակների իրականացման առանձնահատկությունները տարբեր
երկրներում, դատապարտյալների հիմնական իրավունքներն ու պարտականություններն
արտասահմանյան մի շարք երկրներում: Դատապարտյալների ուղղման և ուղղման
պլանի հասկացությունը, վերասոցալականացման հասկացությունը և խնդիրները:
Անչափահասների, կանանց, ինչպես նաև հղի և մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող
կանանց կողմից ազատազրկում պատժատեսակի կրման առանձնահատկությունները
տարբեր
երկրներում,
քրեակատարողական
հիմնարկների
մասնավորեցման
հասկացությունը: «Պենիտենցիար» հանցավորության հասկացությունը, պատճառները,
կանխարգելումը, պատժի կրման ընթացքում հանցավոր վարքագծի դրսևորման
մոտիվացիայի ձևավորումը: Պատժի կրման ընթացքում հանցավոր վարքագծի
դրսևորման պատճառները և պայմանները, արգելված իրերը քրեակատարողական
հիմնարկներում, բռնի, շահադիտական-բռնի, շահադիտական հանցավորության
դետերմինանտները քրեակատարողական հիմնարկներում, քրեակատարողական
հիմնարկներում հանցավորության կանխարգելման միջոցառումները:

14.Հիմնական գրականության ցանկը
1.
Քլաուս Լաուբենթալ, Քրեակատարողական վարույթ, Բեռլին, 2011
Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные
2.
стандарты, отечественная практика конца XIX-начала ХХI века. Под ред. Зубкова А.И., 2006
3.
Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право, Учебник для юридических
вузов. М. , 2009
4.
Старков О.В.: Криминопенология. Учебное пособие, Москва, 2004 г.
5.
Хачикян А.М.: К вопросу о понятиях "криминопенология" и "пенитенциарная
преступность", Орел, 2008 г.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1904/Մ09
2. Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիա
3.3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. II կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի
փուլերին, հանցանք կատարող անձանց մոտիվացիոն ոլորտին, հանցավոր վարքագծի
մոտիվացիայի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա. Գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելլ մարդկային վարքագծի մոտիվացիայի էությունն ու բովանդակությունը
2. մատնանշել հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծել մոտիվացիայի տարբեր տարրերի ու ենթահամակարգերի հանցածին
նշանակությունը,
4.
բացահայտել
հանցավոր
վարքագծի
առանձին
տեսակների
մոտիվացիայի
առանձնահատկությունները,
5. առաջարկություններ
ներկայացնել հանցագործությունների առանձին տեսակների
կանխման միջոցառումները մշակելու վերաբերյալ` հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի
առանձնահատկությունները հաշվի առնելով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
7. վերլուծել փաստեր՝ կատարելով հետևություններ,
8. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Բ2.մեկնաբանել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների վիճակը, կառուցվածքը,
միտումները, դրանց պատճառ հանդիսացող գործոնները արտացոլող տեղեկատվությունը,
Բ7.առաջարկներ ներկայացնել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, հանցավորության
կանխարգելմամբ զբաղվող մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ,
Բ9.իրականացնել կրիմինալոգիական ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և հետազոտական
աշխատանքներ:
Գ2. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ մասնագիտացման
ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման և
լուծման համար
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք
2. գրականության միջոցով ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է)
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մարդկային
վարքագծի
մոտիվացիայի
հասկացությունը,
փուլերը,
տարրեըը
(պահանջմունքներ, դրդապատճառ, նպատակադրում, նպատակաին հասնելու եղանակների
ու միջոցների ընտրություն, կանխատեսում, որոշման կայցում կամ վճռի ընդունում):
Վարքագծի մոտիվացիան որպես օբյեկտիվ իրականության սուբյեկտիվ արտացոլում:
Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի առանձնահատկությունները: Հանցավոր վարքագծի
մոտիվացիայի տեսակները: Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիան և հանցագործությունների
կանխատեսումը: Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիան և հանցագործությունների կանխումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Бартол К. Психология криминального поведения. СПб., 2004
Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М., 2007
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2000
Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991
Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1307/Մ19

2.Դատապարտյալների
հետ
տարվող 3.3 կրեդիտ
հոգեբանական
աշխատանքի
հիմնախնդիրները
4.Շաբաթական 2 ժամ
5.դաս.- 2
6.2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դատապարտյալների հետ տարվող
հոգեբանական աշխատանքի մեթոդաբանությանը և առանձնահատկություններին, ձևավորել
դատապարտյալների հետ առանձին իրավիճակներում հոգեբանական աշխատանք
իրականացնելու կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.ներկայացնել դատապարտյալների հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքի
նշանակությունն ու առանձնահատկությունները:
2.թվարկել դատապարտյալների հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքի հիմնական
սկզբունքները:
3.թվարկել
դատապարտյալների
շրջանում
հոգեբանական
միջամտության
անհրաժեշտության դեպքերը:
4.դասակարգել դատապարտյալների շրջանում հնարավոր հոգեբանական խնդիրները:
5.նկարագրել դատապարտյալների հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքի ընթացքը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.
6.գնահատել դատապարտյալի հոգեվիճակը և հոգեբանական միջամտության
անհրաժեշտության աստիճանը:
7.կառուցել դատապարտյալի հետ տարվելիք հոգեբանական աշխատանքի պլան:
8. կիրառել հոգեբանական աշխատանքի անհրաժեշտ մեթոդներ և մեթոդիկաներ:
9.գնահատել դատապարտյալների հետ տարված հոգեբանական աշխատանքի
արդյունավետությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
10. Մասնավորեցնելով ընդհանուր տեսական գիտելիքները՝ կիրառել դրանք կոնկրետ
իրավիճակում:
11. վերլուծել հետազոտության փաստերը՝ դրանց հիման վրա կատարելով
հետևություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների կիրառման հիմնա-
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րար սկզբունքները, կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտությունների իրականացման որակական և քանակական մեթոդները
Ա3.մատնանշել ՀՀ և արտասահմանյան երկրներում կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների գործնական կիրառության մեխանիզմները
Բ3.կիրառել կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական հետազոտության մեթոդները
Բ4.գնահատական տալ դատական և քննչական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակների
կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գործոններին
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գրականության ինքնուրույն վերլուծություն, արդյունքների ներկայացում և
քննարկում,
2.հիմնախնդիրների քննարկումներ, բանավեճեր, խմբային աշխատանք,
3.կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն,
4.դերային խաղեր, իրավիճակների մոդելավորում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ուղղիչ հոգեբանության ուսումնասիրության առարկան և մեթոդաբանությունը:
Ազատազրկման ձևով պատժի սոցիալ-հոգեբանական վերլուծություն: Ազատազրկման
վայրերում
դատապարտյալի
սոցիալ-հոգեբանական
հարմարման
հիմնահարցերը:
Դատապարտյալների
կոլեկտիվի
հոգեբանական
վերլուծությունը:
ՔԿՀ-ում
դաստիարակչական գործընթացի հոգեբանական բնութագիրը: Դատապարտյալի անձի
հետազոտումը: Դատապարտյալների վերասոցիալականացումը և նրանց հետ տարվող
հոգեբանական աշխատանքը: Անչափահաս և կին դատապարտյալների հետ տարվող
հոգեբանական աշխատանքը: Ազատազրկումից հետո անձի սոցիալ-հոգեբանական
վերահարմարումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1.Արզումանյան Ս., Գրին Է. Իրավաբանական հոգեբանություն – Երևան, 2004.
2.Димитров А.В., Сафронов В.П.Основы пенитенциарной психологии.Уч.пос. – М., 2003
3.Научно-методические основы оказания психологической помощи осужденным. – М., 2001
4.Прикладная пенитенциарная психология. Уч.-практическое пособие. – Рязань, 1998
5.Рабочая книга пенитенциарного психолога.-М., 1998
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1904/Մ18
2.Կախյալ վարքագծի հիմնախնդիրները
3.3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.-2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի
նպատակն
է
«վարքագիծ»
հասկացության
ուսումնասիրության
համատեքստում ուսանողներին ծանոթացնել շեղվող (դևիանտ) վարքագծի տարատեսակ
հանդիսացող` կախյալ (ադիկտիվ) վարքագծի ընդհանուր բնութագրի և դրա
տարատեսակների առանձնահատկությունների, ձևավորման պատճառների ու պայմանների,
կախյալ վարքագծի ձևավորման հետևանքով առաջացող անձնային փոփոխությունների,
վերջիններիս ու հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի հարաբերակցության, ինչպես նաև
կախյալ վարքագծի տարատեսակների կանխման և բուժման ուղիների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել կախյալ վարքագծի բովանդակությունն ու էությունը,
2. ներկայացնել կախյալ վարքագծի ձևավորմանը նպաստող

պայմաններն

ու

պատճառները,
3. քննարկել կոնկրետ դեպքում վարքագծի տարատեսակների ու հանցավոր վարքագծի
հարաբերակցությունը,
4. ներկայացնել կախյալ վարքագծի կանխման և բուժման ուղիները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել անձի մոտ կախյալ վարքագծի առկայությունը և կանխատեսել դրա

2.
3.
4.

զարգացման միտումները,
վերլուծել անձի մոտ ձևավորված կախյալ վարքագծի պատճառներն ու պայմանները,
հանցավոր վարքագծի մոտիվացիայի շրջանակներում գնահատել անձի մոտ առկա
կախյալ վարքագծի դերն ու նշանակությունը,
գնահատել կախյալ վարքագծի առանձին տեսակների կանխման և բուժման, իսկ
առանձին դեպքերում՝ նաև կիրառված քրեաիրավական ներգործության միջոցի
արդյունավետությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2.դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝մասնագիտացման
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ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման և
լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3.մատնանշել ՀՀ և արտասահմանյան երկրներում կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների գործնական կիրառության մեխանիզմները:
Բ2.մեկնաբանել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների վիճակը, կառուցվածքը,
միտումները, դրանց պատճառ հանդիսացող գործոնները արտացոլող տեղեկատվությունը,
Բ8.մշակել հանցավորության կանխարգելման ռազմավարություն:
Գ2. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ մասնագիտացման
ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման և
լուծման համար
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք,
2. Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ,
3. Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
«Վարքագիծ» հասկացության ուսումնասիրության մակարդակները: Սոցիալական վարքագծի
առանձնահատկությունները: Շեղվող (դևիանտ) վարքագիծը`որպես սոցիալական վարքագծի
տարատեսակ: Կախյալ (ադիկտիվ) վարքագիծը`որպես շեղվող (դևիանտ) վարքագծի
տարատեսակ:
Կախյալ
(ադիկտիվ)
վարքագծի
մոդելները:
Թմրամիջոցային
կախվածությունը`որպես կախյալ վարքագծի ինքնուրույն տարատեսակ: Դեղամիջոցային
կախվածությունը`
որպես
կախյալ
վարքագծի
ինքնուրույն
տարատեսակ:
Թունամոլությունը`որպես կախյալ վարքագծի ինքնուրույն տարատեսակ: Ալկոհոլային
կախվածությունը`որպես կախյալ վարքագծի ինքնուրույն տարատեսակ: Համակարգչային
խաղերից, մոլեխաղերից և գնումներ կատարելու ցանկությունից կախվածությունը`որպես
կախյալ վարքագծի ինքնուրույն տարատեսակներ:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների տեքստ՝ թղթային տարբերակով
2. Ãèëèíñêèé È.ß. “Äåâèàíòîëîãèÿ”. Ìîñêâà 2004
3. Äæîíñîí Â. Êàê çàñòàâèòü íàðêîìàíà èëè àëêîãîëèêà ëå÷èòüñÿ. 2000
4. Êëåéáåðã Þ.À. Ïñèõîëîãèÿ äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ. - Ì., 2001.
5. Ïñèõîëîãèÿ è ëå÷åíèå çàâèñèìîãî ïîâåäåíèÿ / Ïîä ðåä. Ñ. Äàóëèíãà. - Ì., 2000
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1. 1904/Մ08
2. Բռնությամբ կատարվող հանցագործություններ
3. 3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել բռնությամբ կատարվող
հանցագործությունների միտումներին, բռնությամբ կատարվող հանցագործություններին
նպաստող
գործոններին,
բռնությամբ
հանցանք
կատարող
անձանց
առանձնահատկություններին, բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների կանխմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա. Գիտելիք և իմացություն
1.
գիտակցել
բռնությամբ
կատարվող
հանցագործությունների
էությունը
և
բովանդակությունը,
2. սահմանել բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. վերլուծել բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների վիճակը, կառուցվածքը և
շարժընթացը ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում,
4. բացահայտել բռնությամբ կատարվող հանցագործություններին նպաստող գործոնները
ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում,
5. բացահայտել բռնությամբ հանցանք կատարողների, ինչպես նաև նրանց արարքներից
տուժողների անձը բնութագրող առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
7. վերլուծել փաստեր՝ կատարելով հետևություններ,
8. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա`
Բ1. վերլուծել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների վիճակը, կառուցվածքը,
միտումները, դրանց պատճառ հանդիսացող գործոնները,
Բ2.մեկնաբանել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների վիճակը, կառուցվածքը,
միտումները, դրանց պատճառ հանդիսացող գործոնները արտացոլող տեղեկատվությունը
Բ4.գնահատական տալ դատական և քննչական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակների
կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գործոններին,
Բ7.առաջարկներ ներկայացնել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, հանցավորության
կանխարգելմամբ զբաղվող մարմինների գործունեության
արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք
2. գրականության միջոցով ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ
3. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների հասկացությունը և ընդհանուր բնութագիրը:
Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների պատճառներն ու նպաստող պայմանները:
Բռնությամբ հանցանք կատարողի և բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների
առանձին տեսակների կրիմինալոգիական բնութագիրը: Բռնությամբ կատարվող
հանցագործությունների կանխարգելումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

0Антонян Ю.М. Насилие. Человек. Общество.М., 2001.
Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. М., 1974.
Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 2002.
Насильственная преступность/Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М., 1997.
Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Իրավագիտության ֆակուլտետ
«Կրիմինալոգիա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ
1.1904/Մ16
2.Պենալոգիա
3.3 կրեդիտ
4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.-2
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պատժի էության, բովանդակության,
սոցիալական նշանակության, համաչափության և արդյունավետության վերաբերյալ
տեսության և պրակտիկայում ձևավորված մոտեցումներին։ Պատժի վերաբերյալ
տեսությունների ինստիտուտի շրջանակներում քննարկել ընդհանուր, մայրցամաքային,
ինչպես նաև մուսուլմանական իրավունքի երկրների պատժական համակարգերը, նշված
իրավական ընտանիքների մի շարք երկրներում պատժի նշանակման, կիրառման
չափանիշները և դրանց արդյունավետությունը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել պատժի էության, բովանդակության,

սոցիալական նշանակության,
համաչափության և արդյունավետության տեսական ու պրակտիկ հիմքերը,
2. ներկայացնել ընդհանուր, մայրցամաքային, ինչպես նաև մուսուլմանական իրավունքի
երկրների պատժական համակարգերը,
3. քննարկել իրավական ընտանիքների մի շարք երկրներում պատժի նշանակման,
կիրառման չափանիշները և դրանց արդյունավետությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել պատժի նշանակման սկզբունքների համատեքստում կոնկրետ դեպքում

2.
3.
4.

նշանակվող պատժի համաչափությունն ու արդյունավետությունը,
վերլուծել ՀՀ պատժական համակարգում նեռաված առանձին պատժատեսակների
էությունը, բովանդակությունը և արդյունավետությունը,
բացահայտել ՀՀ պատժական համակարգի մեջ ներառված պատիժների նշանակման և
կիրառման հասարակական ընկալումը,
առաջարկներ ներկայացնել ՀՀ պատժական քաղաքականության արդյունավետության
բարձրացման ուղղությամբ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական
հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2.դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝մասնագիտացման
ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման և
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լուծման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. մատնանշել ՀՀ և արտասահմանյան երկրներում կրիմինալոգիական և վիկտիմալոգիական գիտելիքների գործնական կիրառության մեխանիզմները:
Բ2.մեկնաբանել հանցավորության և դրա առանձին դրսևորումների վիճակը, կառուցվածքը,
միտումները, դրանց պատճառ հանդիսացող գործոնները արտացոլող տեղեկատվությունը,
Բ8.մշակել հանցավորության կանխարգելման ռազմավարություն:
Գ2. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ մասնագիտացման
ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման և
լուծման համար
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք,
2. Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ,
3. Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 տեսական հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Պենալոգիայի՝ որպես պատժի մասին գիտության հասկացությունը, խնդիրները,
պատմական զարգացումը: Պատժի նշանակման սկզբունքները: Ազատությունից զրկելու հետ կապված և չկապված պատիժների տեսակները, դրանց կատարման առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների տեքստ՝ թղթային տարբերակով
2. Велиев С.А., Принципы назначения наказания, СПб. 2004
3. Непомняшая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания, М. 2012
4. Giora Shoham, Ori Beck, Martin Kett “International Handbook of Penology and Criminal Justice”,
2007
5. Terance D. Miethe, Hong Lu "Punishment։ a Comparative Historical Perspective", Cambridge
2005
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