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Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է պետու-

թյան կողմից ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), տարկետման իրավունքով և 

առանց տարկետման իրավունքի (առաջին փուլ, տես` աղյուսակ 1.1 և աղյուսակ 1.2) և բուհի 

կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի), առանց պարտադիր զինվորա-

կան ծառայությունից տարկետման իրավունքի (երկրորդ փուլ, տես` աղյուսակ 2.1, աղյուսակ 2.2 

և աղյուսակ 2.3) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2013/2014 ուսումնական 

տարվա ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների և մասնագիտացումների գծով. 

Ա. Ընդունելության առաջին փուլին կարող են մասնակցել միայն ՀՊՏՀ բակալավրիատի 

2012/2013 ուսումնական տարվա համապատասխան մասնագիտության կամ մասնագիտաց-

ման շրջանավարտները:   

Կրթության կառավարման ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոնի §Կրթության կառավարում¦ 

մասնագիտացման կրթական ծրագիրը մշակվել է Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող 

Տեմպուսի §Կրթական վերափոխումների առաջնորդների պատրաստման նպատակով 

բարձրագույն կրթության կառավարման մագիստրոսական ուսումնական ծրագրի մշակում¦ 

դրամաշնորհի շրջանակներում: Ընդունելությունն  իրականացվում է հարցազրույցի միջոցով։ 

Հարցաշարին կարելի է ծանոթանալ ՀՊՏՀ ընդունող հանձնաժողովում կամ ՀՊՏՀ պաշտոնական  

կայքում (http://media.asue.am/upload/HARCASHAR_KRTUTYAN_KARAVARUM.pdf): 

 Բարձր առաջադիմություն, անգլերեն լեզվի գերազանց իմացություն և հասարակական 

ակտիվություն ունեցող ուսանողների համար ծրագրով նախատեսված է մեկ կիսամյակ 

ուսուցում Անգլիայի, Չեխիայի, Վրաստանի և Հայաստանի համալսարաններում:  

Առաջին փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությունն անցկացվում է ըստ մասնագիտու-

թյունների ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պետության կողմից ուսանողական 

նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), տարկետման իրավուն-

քով և առանց տարկետման իրավունքի ուսուցման տեղերի:  

Առաջին փուլի համար գործերն ընդունվում են ս/թ հունիսի 1-ից 7-ը ներառյալ: Դիմումի 

հետ ներկայացվում են` 

1. դիմում-հայտ, 

2. 3 x 4 սմ չափսի երեք լուսանկար; 

Առաջին փուլ          
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ              Աղյուսակ 1.1 



Պետության կողմից ուսանողական նպաստի 
ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ 

(անվճար) 
Առանց տարկետման 

իրավունքի 

 
 
 

Ծածկա-
գիրը 

 
 
 

Մասնագիտության անվանումը 
 

 
 
Ընդամենը Ընդամենը այդ թվում` 

ԲԶ 

Տարկետման 
իրավունքով

1 2 3 4 5 6 
080100 Տնտեսագիտության տեսություն 4 4 0 0 
080200 Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցի-

պալ կառավարում, հակաճգնաժամային կառավա-
րում, զբոսաշրջության կառավարում, գործարար 
կառավարում, նախագծերի կառավարում, սոցիա-
լական կառավարում, կրթության կառավարում) 

 
28 

 
22 

 
0 

 
6 

080300 Ֆինանսներ (այդ թվում` արժեթղթերի շուկայի վեր-
լուծություն և կառավարում, մաքսային վարչարա-
րություն, հարկային վարչարարություն, պետական 
եկամուտների վերլուծություն և կանխատեսում, 
բանկային գործունեության կազմակերպում, կոլեկ-
տիվ ներդրումային համակարգերի կառավարում) 

 
 

27 

 
 

22 

 
 

2 

 
 
5 

080400 Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում) 9 6 0 3 
080500 Վիճակագրություն 4 4 0 0 
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կա-

ռավարում (այդ թվում` ձեռնարկատիրական գոր-
ծունեության կազմակերպում) 

 
7 

 
7 

 
2 

 
0 

080700 Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ 
(այդ թվում` արտաքին առևտրային քաղաքակա-
նություն, միջազգային արժութաֆինանսական հա-
րաբերություններ) 

 
10 

 
9 

 
0 

 
1 

080800 Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կան-
խատեսում (այդ թվում` ծառայությունների ոլորտի 
պետական կարգավորում, մակրոտնտեսական 
վերլուծություն) 

 
7 

 
6 

 
0 

 
1 

080900 Աշխատանքի տնտեսագիտություն  7 7 2 0 
081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն (այդ թվում` 

տնտեսական գործունեության բնապահպանական 
փորձաքննություն) 

 
7 

 
5 

 
0 

 
2 

081100 Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտե-
սագիտության մեջ 

4 2 0 2 

081200 Հողագույքային հարաբերություններ (այդ թվում` 
անշարժ գույքի գնահատում, պետական գույքի 
կառավարում) 

 
6 

 
5 

 
0 

 
1 

081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 
(այդ թվում` էլեկտրոնային բիզնես) 

4 4 0 0 

081400 Ապահովագրական գործ 7 6 0 1 
081500 Հաշվապահական հաշվառում /ըստ ճյուղերի/ 

(այդ թվում` աուդիտ) 
15 13 0 2 

081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փոր-
ձաքննություն (այդ թվում` պարենային ապրանքնե-
րի ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի 
փորձաքննություն, ոչ պարենային ապրանքների 
ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի 
փորձաքննություն) 

 
 
6 

 
 

6 

 
 

0 

 
 
0 

081700 Շուկայաբանություն /մարքեթինգ/ (այդ թվում` մար-
քեթինգային հետազոտություններ, մարքեթինգային 
հաղորդակցություններ) 

 
8 

 
7 

 
0 

 
1 

Ընդամե  160 135 6 25 



նը 
 

 
 
 
 
 
 
ÐäîÐ ¶ÚàôØðÆÆ Ø²êÜ²ÖÚàôÔ 
²èÎ² àôêàôòØ²Ø´ Ø²¶ÆêîðàêÆ ÎðÂ²Î²Ü Ìð²¶ðàì 2013/2014 àôêՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 
ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚ²Ü îºÔºðÀ               Աղյուսակ 1.2 

Պետության կողմից ուսանողական նպաստի 
ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ 

(անվճար) 
Առանց տարկետման 

իրավունքի 

 
 
 

Ծածկա-
գիրը 

 
 
 

Մասնագիտության անվանումը 
 

 
 
Ընդամենը Ընդամենը այդ թվում` 

ԲԶ 

Տարկետման 
իրավունքով

1 2 3 4 5 6 
080200 Կառավարում  2 2 0 0 
080300 Ֆինանսներ  4 4 0 0 
080400 Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում) 2 1 0 1 
080600 Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ  3 3 0 0 
081500 Հաշվապահական հաշվառում /ըստ ճյուղերի/ 

(այդ թվում` աուդիտ) 
2 2 0 0 

Ընդամե
նը 

 13 12 0 1 

 

Բ. Ընդունելության երկրորդ փուլին կարող են մասնակցել ինչպես ՀՊՏՀ մագիստրոսի, 

դիպլոմավորված մասնագետի կամ բակալավրի, այնպես էլ պետական և հավատարմագրված 

ոչ պետական այլ բուհերի ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, ×³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý, ýÇ½ÇÏ³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý 

մասնագիտությունների, Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý, ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ, ù³Õ³ù³·ÇïáõÃÛ³Ý ·Íáí Ù³·Çë-

ïñáëÇ, ¹ÇåÉáÙ³íáñí³Í Ù³ëÝ³·»ïÇ Ï³Ù μ³Ï³É³íñÇ ¹ÇåÉáÙ áõÝ»óáÕ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ: 

Երկրորդ փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությունն անցկացվում է ըստ կրթության 

պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառ-

ման /վճարովի/, առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի 

ուսուցման տեղերի: 

Գ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում տնտեսագետ-իրավա-

բան դուալ մասնագիտական որակավորմամբ մագիստրոսներ պատրաստելու նպատակով կա-

տարվում է ընդունելություն §Հարկաբյուջետային իրավունք¦ և §Աշխատանքային իրավունք¦ 

մասնագիտացումների գծով: Նշված մասնագիտացումների գծով մագիստրատուրա կարող են 

ընդունվել պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի տնտեսագիտական կամ 

իրավաբանական մասնագիտություններով մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ 

բակալավրի դիպլոմ ունեցողները: Տնտեսագետ դիմորդները շեմային քննություն են հանձնում 



§Պետության և իրավունքի տեսություն¦, իսկ իրավաբան դիմորդները` §Տնտեսագիտություն¦ 

առարկայից:  

Մագիստրատուրա ÁÝ¹áõÝí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÐäîÐ Ñ³ñ³ÏÇó Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ μ³Ï³É³í-

ñÇ³ïÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ, մագիստրոսները ¨ ¹ÇåÉáÙ³íáñí³Í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

³ÛÉ μáõÑ»ñÇó դիմողները շեմային քննություն են հանձնում համապատասխան մասնագիտու-

թյան բակալավրիատի ամփոփիչ քննության հարցաշարերով:  

Շեմային քննությունից դրական գնահատական ստացած դիմորդները իրավունք են 

ստանում մասնակցելու մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթին:  
 

Երկրորդ փուլ                                       
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 
ԱՌԱՆՑ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ /ՎՃԱՐՈՎԻ/ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԸ 
                   Աղյուսակ 2.1 

 
Ծածկա-
գիրը 

 
Մասնագիտության անվանումը 

 

Բուհի կողմից ուսման վարձի մաս-
նակի զեղչի կիրառման, առանց 
տարկետման իրավունքի (վճարովի)

Ուսման 
վարձը      
/ՀՀ դրամ/ 

1 2 3 4 
080100 Տնտեսագիտության տեսություն 16 520.000 
080200 Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցի-

պալ կառավարում, հակաճգնաժամային կառավ-
արում, զբոսաշրջության կառավարում, գործա-
րար կառավարում, նախագծերի կառավարում, 
սոցիալական կառավարում, կրթության կառա-
վարում) 

 
 

77 

 
 

620.000 

080300 Ֆինանսներ (այդ թվում` արժեթղթերի շուկայի 
վերլուծություն և կառավարում, մաքսային վար-
չարարություն, հարկային վարչարարություն, պե-
տական եկամուտների վերլուծություն և կանխա-
տեսում, բանկային գործունեության կազմակեր-
պում, կոլեկտիվ ներդրումային համակարգերի 
կառավարում)  

 
 

83 

 
 

620.000 

 Հարկաբյուջետային իրավունք (դուալ) 10 520.000 
080400 Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում) 21 520.000 
080500 Վիճակագրություն 11 520.000 
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կա-

ռավարում (այդ թվում` ձեռնարկատիրական 
գործունեության կազմակերպում) 

 
23 

 
520.000 

080700 Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ 
(այդ թվում` արտաքին առևտրային քաղաքակա-
նություն, միջազգային արժութաֆինանսական 
հարաբերություններ) 

 
20 

 
570.000 

080800 Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կան-
խատեսում (այդ թվում` ծառայությունների ոլոր-
տի պետական կարգավորում, մակրոտնտեսա-
կան վերլուծություն) 

 
23 

 
520.000 

080900 Աշխատանքի տնտեսագիտություն  8 520.000 
 Աշխատանքային իրավունք (դուալ) 10 520.000 

081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն (այդ 
թվում` տնտեսական գործունեության բնապահ-
պանական փորձաքննություն) 

 
23 

 
520.000 



081100 Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները 
տնտեսագիտության մեջ 

16 520.000 

081200 Հողագույքային հարաբերություններ (այդ թվում` 
անշարժ գույքի գնահատում, պետական գույքի 
կառավարում) 

 
24 

 
520.000 

081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 
(այդ թվում` էլեկտրոնային բիզնես) 

26 520.000 

081400 Ապահովագրական գործ 18 570.000 
081500 Հաշվապահական հաշվառում /ըստ ճյուղերի/ 

(այդ թվում` աուդիտ) 
25 570.000 

081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի 
փորձաքննություն (այդ թվում` պարենային ապ-
րանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների 
որակի փորձաքննություն, ոչ պարենային ապ-
րանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների 
որակի փորձաքննություն) 

 
 

14 

 
 

520.000 

081700 Շուկայաբանություն /մարքեթինգ/ (այդ թվում` 
մարքեթինգային հետազոտություններ, 
մարքեթինգային հաղորդակցություններ) 

 
32 

 
570.000 

Ընդամենը  480  
 
 
ÐäîÐ ¶ÚàôØðÆÆ Ø²êÜ²ÖÚàôÔ 
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 
ԱՌԱՆՑ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ /ՎՃԱՐՈՎԻ/ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԸ 
                 Աղյուսակ 2.2 

 
Ծածկա-
գիրը 

 
Մասնագիտության անվանումը 

 

Բուհի կողմից ուսման վարձի մաս-
նակի զեղչի կիրառման, առանց 
տարկետման իրավունքի (վճարովի)

Ուսման 
վարձը      
/ՀՀ դրամ/ 

1 2 3 4 
080200 Կառավարում  20 450.000 
080300 Ֆինանսներ  25 450.000 
080400 Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում) 11 410.000 
080700 Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ  15 430.000 
081500 Հաշվապահական հաշվառում /ըստ ճյուղերի/ 

(այդ թվում` աուդիտ) 
16 430.000 

Ընդամենը  87  
 
ՀՊՏՀ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2013/2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 
ԱՌԱՆՑ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ /ՎՃԱՐՈՎԻ/ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԸ 
                       Աղյուսակ 2.3 

 
Ծածկա-
գիրը 

 
Մասնագիտության անվանումը 

 

Բուհի կողմից ուսման վարձի մաս-
նակի զեղչի կիրառման, առանց 
տարկետման իրավունքի (վճարովի)

Ուսման 
վարձը      
/ՀՀ դրամ/ 

1 2 3 4 
080200 Կառավարում  15 370.000 
080300 Ֆինանսներ  15 370.000 

Ընդամենը  30  
 

Երկրորդ փուլի համար փաստաթղթերն ընդունվում են ս/թ հունիսի 15-ից օգոստոսի 26-ը 

ներառյալ, իսկ շեմային քննությունները կկազմակերպվեն ս/թ օգոստոսի 29-ին և 30-ին: 



Դիմումի հետ ներկայացվում են` 

1. պետական բուհի կողմից տրված վկայագրի (դիպլոմի) և առաջադիմության թերթի-

կի պատճենները, 

2. շրջանավարտի անձնական քարտի դեկանատի կողմից տրված պատճենը, 

3. անձնական թերթիկ, 

4. 3 x 4 սմ չափսի երեք լուսանկար, 

5. աշխատող քաղաքացիները` տեղեկանք աշխատանքի վայրից: 

Դիմորդների գործերն ընդունվում են ՀՊՏՀ-ում` Երևան, Նալբանդյան 128 հասցեով, իսկ 

Գյումրում և Եղեգնաձորում` մասնաճյուղերի ընդունող հանձնաժողովներում:  

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 593-473 հեռախոսահամարով: 


