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Ամբիոն Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Կարեն Համլետի Գրիգորյան 

Ծննդյան տարեթիվ 21.02.1975 

Էլ. հասցե kgrigoryanh@mail.ru 

Կրթություն 1999-2003, Ուսուցում ՀՊՏՀ ասպիրանտուրայում 

1992-1997, Դիպլոմավորված մասնագետի հնգամյա ուսուցում, Էկոնոմիկայի պետական 

կարգավորում մասնագիտությամբ, Ընդհանուր տնտեսագիտական ֆակուլտետ, Երևանի 

պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, գերազանցության դիպլոմ 

1982-1992 միջնակարգ կրթություն, մեդալակիր 

Գիտական աստիճան Տնտեսագիտության թեկնածու 

Գիտական կոչում Դոցենտ 

Պաշտոն Դոցենտ 

Աշխատանքային փորձ 17 տարվա (1999-2016) գիտամանկավարժական աշխատանք. դասախոս, ապա 

ասիստենտ, այնուհետև` դոցենտ, ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնում 

Գիտական 

հետաքրքրությունների 

շրջանակ 

Մակրոտնտեսագիտություն, տնտեսության պետական կարգավորում, միջազգային 

տնտեսագիտություն, արտաքին առևտրի պետական կարգավորում, արտահանման 

խթանում, կրթության որակի ապահովում և փորձաքննություն 

Մասնագիտական 

անդամակցություն 

ԱՄՆ պետդեպարտամենտի կրթական ծրագրերի շրջանավարտների միության անդամ, 

Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության /DAAD/ կրթական 

ծրագրերի շրջանավարտների միության անդամ 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի փորձագետ   

Գիտական հրապարակումների 64 
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http://www.erasmusmundus5.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid

=27 
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կատարելագործման առանցքային խնդիրները մակրո և 
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միջազգային գիտաժողովի զեկույցների ժողովածու, հատոր 2, Տնտեսագիտության 
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4. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Արտահանման խթանման ծրագրերի որոշիչ գործոնների 

վերլուծություն>>, հոդված, անգլերեն, <<Հայաստանի պետական ագրարային 

համալսարանի տեղեկագիր>> միջազգային գիտական պարբերական, 1 (33) 2011, 
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5. Գրիգորյան Կ. Հ., Կարախանյան Ս., <<Մագիստրոսական ատենախոսության 

կատարման և պաշտպանության կազմակերպման մեթոդական ցուցումներ>>, 

ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարան, Երևան, <<Տնտեսագետ>> հրտչ., 2011, էջ 1-32 

6. Տիգրանյան Ի. Տ., Գրիգորյան Կ. Հ. և ուրիշներ, <<Մակրոտնտեսական 

վերլուծություն և կանխատեսում>> ուսումնական ձեռնարկ, Հայաստանի 

պետական տնտեսագիտական համալսարան, Երևան, <<Տնտեսագետ>> հրտչ., 

2011, էջ 65-92, 120-124 

7. Григорян К.Г., “Некоторые вопросы стимулирования экспорта и структурной 

политики в Республике Армения”, статья Материалы международной научно-

практической конференции “Актуальные проблемы мирохозяйственного 

взаимодействия на мега-, макро-, мезо- и микроуровнях”, 17-24 мая 2011г., 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, 

изд-во РИНХ, 2011, էջ 59-63 

8. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Տեխնոլոգիական առաջընթացը և արտաքին առևտուրը. ԵՄ 

նորամուծական քաղաքականության փորձը` ԵՄ-ից դուրս գտնվող զարգացած 

երկրների համեմատ>>, կոլեկտիվ մենագրություն, անգլերեն, <<Զարգացման 

նորամուծական տեսակը և արդիականացումը>> կոլեկտիվ մենագրություն, Օ.Ս. 

Բելոկռիլովայի ընդհ. խմբագրությամբ, Ռուսաստանի հարավային դաշնային 

համալսարան, Դոնի Ռոստով, <<Սոդեյստվիե-21 վեկ>> հրտչ., 2011, էջ 26-35 

9. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Երկրի տնտեսության կառուցվածքային վերափոխումների 

գլոբալ բնույթի հարցերը>>, հոդված, <<Հայաստանի Հանրապետության և 

Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման 
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հիմնախնդիրները>> միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՏՀ և ՌՊՏՀ, Երևան, 

<<Տնտեսագետ>> հրտչ., 2011, էջ 100-104, http://media.asue.am/upload/Sekcia_I.pdf 

10. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Եվրամիության անդամ երկրների և ՀՀ արտահանման 

զարգացման առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն>>, հոդված, 

անգլերեն, <<Եվրոպական գործերի ռումինական ամսագիր>>, սեպտեմբեր, հատոր 

12, համար 3, 2012, էջ 65-82, 

(http://www.ier.ro/documente/rjea_vol12_no3/RJEA_vol_12_no_3_september_2012_-

_art.5_.pdf) 

11. Գրիգորյան Կ. Հ., <<ՀՀ մակրոտնտեսական քաղաքականության 

առանձնահատկություններ>>, հոդված, <<Ազգային տնտեսության 

մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները>> խորագրով ՀՊՏՀ 22-րդ 

գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՏՀ, <<Տնտեսագետ>> հրատարակչություն, Երևան, 2013, 

էջ 86-90, http://media.asue.am/upload/Bajanmunq_1.pdf 

12. Գրիգորյան Կ. Հ., <<ԵՄ մակրոտնտեսական և կառուցվածքային 

քաղաքականության ուսումնասիրությունը>>, հոդված, անգլերեն, Բանբեր Երևանի 

Համալսարանի, Հասարակական գիտություններ, Սոցիոլոգիա, 

Տնտեսագիտություն, գիտական հանդես, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 140.5, 

2013, էջ 32-42, http://www.ysu.am/files/04K_Grigoryan.pdf, 

http://www.ysu.am/science/hy/1389952660 

13. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Տարածական զարգացման ծրագրամեթոդական և 

գիտահետազոտական հիմնախնդիրները>>, հոդված, <<Տարածքային համաչափ 

զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում>> խորագրով հանրապետական 

գիտաժողով` նվիրված ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի հիմնադրման 5-ամյակին, 

գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ՀՊՏՀ, 2013, էջ 31-34 

14. Քալանթարյան Պ., Գևորգյան Ն., Գրիգորյան Կ. Հ. և ուրիշներ, <<ՀՊՏՀ որակի 

http://www.ier.ro/documente/rjea_vol12_no3/RJEA_vol_12_no_3_september_2012_-_art.5_.pdf
http://www.ier.ro/documente/rjea_vol12_no3/RJEA_vol_12_no_3_september_2012_-_art.5_.pdf
http://www.ysu.am/files/04K_Grigoryan.pdf
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развития”, статья, Материалы международной научной конференции “Теория и 

практика модернизации хозяйственных укладов и экономических институтов 

периферийных регионов”, под ред. А. Г. Дружинина и Ю. С. Колесникова, Северо-
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6 
 

մատենաշար 6, (Հետազոտական խմբի ղեկավար` Կ.Հ. Գրիգորյան), ՀՊՏՀ, 

<<Տնտեսագետ>> հրատարակչություն, Երևան, 2014, էջ 1-88, 

http://media.asue.am/upload/amberd_matenagrer/macro_taracakan.pdf 

20. Գրիգորյան Կ. Հ., Տիգրանյան Ի.Տ., <<Քաղաքների տարածական զարգացման 

մոդելների ուսումնասիրություն>>, հոդված, <<Տնտեսական զարգացման 

քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում>> խորագրով ՀՊՏՀ 23-րդ 

գիտաժողովի նյութեր, Երևան, <<Տնտեսագետ>> հրտկչ., 2014, էջ 188-192, 

http://media.asue.am/upload/23rd_gitajoxov/1.pdf 

21. Գրիգորյան Կ. Հ., <<ՀՀ մարզերի տնտեսական յուրացվածության համեմատական 

վերլուծությունը>>, հոդված, <<Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտեսական 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում>> հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՏՀ 

Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, <<Նահապետ>> հրտկչ., Եղեգնաձոր, 2014, էջ 68-74, 

http://media.asue.am/upload/eGHEGNACOR_GITAJOXOV.pdf 

22. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Եվրոպական Միության արտաքին առևտրի 

քաղաքականության, արտահանման խթանման և ՀՀ-ում դրա կիրառման 

հնարավորությունների համալիր հետազոտություն>>, <<Հարավային Կովկասի 

կրթական միջավայրը հարստացնող եվրոպական հետազոտություն և 

ուսումնառություն>> հոդվածների ժողովածու, Սալոնիկի Ալեքսանդեր 

տեխնոլոգիական կրթական ինստիտուտ և Էրազմուս Մունդուս  2-րդ 

գործողություն, ԵՄ ԿԱՄ գործադիր գործակալություն, Սալոնիկի, Հունաստան, 

մայիս,  2014, էջ 87-92, https://www.scribd.com/doc/256494267/Survey-of-Trade-Policy-

and-Export-Promotion-in-the-European-Union-and-Implementation-in-Armenia-a-

Collection-of-Papers-Pages-87-92-Publication-2014-23 

23. Григорян К.Г., “Возможности развития экономических отношений между 

Российской Федерацией и Республикой Армения”, статья, Сборник статей 

https://www.scribd.com/doc/256494267/Survey-of-Trade-Policy-and-Export-Promotion-in-the-European-Union-and-Implementation-in-Armenia-a-Collection-of-Papers-Pages-87-92-Publication-2014-23
https://www.scribd.com/doc/256494267/Survey-of-Trade-Policy-and-Export-Promotion-in-the-European-Union-and-Implementation-in-Armenia-a-Collection-of-Papers-Pages-87-92-Publication-2014-23
https://www.scribd.com/doc/256494267/Survey-of-Trade-Policy-and-Export-Promotion-in-the-European-Union-and-Implementation-in-Armenia-a-Collection-of-Papers-Pages-87-92-Publication-2014-23
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международной научно-практической конференции, “Поиск модели эффективного 

развития: экономико-правовые аспекты социо-хозяйственной модернизации на 

постсоветском пространстве”, г. Ереван,  Финансовый университет при 

правительстве Российской Федерации, изд-во “Краснодарский университет МВД 

России”, Краснодар, РФ, 2015, стр. 97-105 

24. Տիգրանյան Ի.Տ., Գրիգորյան Կ.Հ. և ուրիշներ, <<Տնտեսության պետական 

կարգավորում>>, ուսումնական ձեռնարկ, Հայաստանի պետական 

տնտեսագիտական համալսարան, Երևան, <<Տնտեսագետ>> հրտչ., 2015, գլուխ 

2.11, էջ 554-583 

25. Գրիգորյան Կ. Հ. <<Կրթության բաղադրիչը ՀՀ մարդկային ներուժի և կայուն 

տնտեսական զարգացման գնահատման համակարգում>>, հոդված, 

<<Գիտակրթական համակարգի զարգացման առաջնահերթությունները ՀՀ 

մարզերում>>, Գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, 

<<Հայրապետ>> հրտկչ., 2015, էջ 30-34, 

http://media.asue.am/upload/gitajoxov/Yeghegnadzor_Gitazhoxov_2015.pdf 

26. Գրիգորյան Կ. Հ. <<ՀՀ տնտեսական քաղաքականության և կառուցվածքային 

բարեփոխումների համեմատական բնութագիրը>>, հոդված, <<Զարգացման 

ժամանակակից մարտահրավերներ>> ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի նյութեր 1, 

բաժանմունք 1, Երևան, <<Տնտեսագետ>> հրտկչ., 2015, էջ 98-102, 

http://media.asue.am/upload/Gitajog_1.pdf 

27. Տիգրանյան Ի. Տ., Գրիգորյան Կ. Հ., <<ՀՀ կրթության և գիտության ոլորտների արդի 

վիճակը և զարգացման հեռանկարները>>, հոդված, <<Զարգացման ժամանակակից 

մարտահրավերներ>> ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի նյութեր 2, բաժանմունք 3, Երևան, 

<<Տնտեսագետ>> հրտկչ., 2015, էջ 262-266, http://media.asue.am/upload/Gitajog_4.pdf 

28. Գրիգորյան Կ. Հ., <<ՀՀ արտահանման դիվերսիֆիկացման 
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հնարավորությունները>>, հոդված, <<Գիտելիք, նորաստեղծություն և 

զարգացում>> ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր 2, բաժանմունք 3, Երևան, 

<<Տնտեսագետ>> հրտկչ., 2015, էջ 77-80, 

http://media.asue.am/upload/gitajoxov/II_Baj._tarmacvac.pdf 

29. Գրիգորյան Կ. Հ., <<ԵԱՏՄ-ին ՀՀ ինտեգրման մի շարք հիմնահարցեր>>, հոդված, 

<<21-ՐԴ ԴԱՐ>> Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի տեղեկատվական-

վերլուծական հանդես, Թիվ 4 (68), 2016, էջ 83-89, 

http://www.noravank.am/upload/pdf/21_DAR_04_2016.pdf 

Վերջին  տարիներին 

գիտաժողովների 

մասնակցություն  

1. Григорян К.Г., ”Конвергенция, процессы интеграции и развития экспорта в 

переходный период в СНГ”, 1 Международная научно-теоретическая конференция 

“Евразийство: История и совремменость”, Министерство образования и науки РФ, 

Урал. гос. экон. ун-т, Екатеринбург, РФ, 2011 

2. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Ընկերությունների` արտահանմանը ներգրավվածությունը և 

կատարողականությունը որպես արտահանման աջակցման բնութագրական 

գծեր>>, <<Նախագծերի կառավարում>> միջազգային գիտաժողով,  

Տնտեսագիտության դասախոսների և արդյունաբերության մենեջմենթի 

ընկերակցություն, ք. Տրիավնա, Բուլղարիա, 2011 

3. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Արտահանման խթանման քաղաքականության 

կատարելագործման առանցքային խնդիրները մակրո և 

միկրոմակարդակներում>>, անգլ., <<Նախագծերի կառավարում>> միջազգային 

գիտաժողով, ք. Տրիավնա, Բուլղարիա, 2011 

4. Григорян К.Г., “Некоторые вопросы стимулирования экспорта и структурной 

политики в Республике Армения”, Международная научно-практическая 

конференция “Актуальные проблемы мирохозяйственного взаимодействия на мега-, 

макро-, мезо- и микроуровнях”, Ростовский государственный экономический 
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университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, РФ, 2011 

5. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Երկրի տնտեսության կառուցվածքային վերափոխումների 

գլոբալ բնույթի հարցերը>>, <<Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի 

Դաշնության տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման 

հիմնախնդիրները>> միջազգային գիտաժողով, ՀՊՏՀ և ՌՊՏՀ, Երևան, 2011 

6. Գրիգորյան Կ. Հ., <<ՀՀ մակրոտնտեսական քաղաքականության 

առանձնահատկություններ>>, <<Ազգային տնտեսության մրցունակության 

բարձրացման հիմնախնդիրները>> խորագրով ՀՊՏՀ 22-րդ գիտաժողով, ՀՊՏՀ, 

Երևան, 2013 

7. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Տարածական զարգացման ծրագրամեթոդական և 

գիտահետազոտական հիմնախնդիրները>>, <<Տարածքային համաչափ 

զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում>> խորագրով հանրապետական 

գիտաժողով, Երևան, ՀՊՏՀ, 2013 

8. Григорян К.Г., “Теоретические аспекты и международный опыт пространственного 

развития”, Международная научная конференция “Теория и практика 

модернизации хозяйственных укладов и экономических институтов периферийных 

регионов”, Северо-Кавказский научно-исследовательский институт экономических 

и социальных проблем Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, РФ, 

2013 

9. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Ընկերությունների արտահանման հակվածության հիմնական 

բնութագրերի ուսումնասիրությունը>>, անգլերեն, “Բարեխղճությունը 

գործողության մեջ. կրթություն, սոցիալական պատասխանատվություն և 

զարգացում” ԱՄՆ շրջանավարտների և գիտնականների գիտաժողով, Երևան, 2013 

10. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Քաղաքների տարածական զարգացման մոդելների 

ուսումնասիրություն>>, <<Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի 
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հիմնախնդիրները ՀՀ-ում>> խորագրով ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողով, Երևան, 2014 

11. Գրիգորյան Կ. Հ., <<ՀՀ մարզերի տնտեսական յուրացվածության համեմատական 

վերլուծությունը>>, <<Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտեսական 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում>> հանրապետական գիտաժողով, Եղեգնաձոր, 2014 

12. Գրիգորյան Կ. Հ., <<Եվրոպական Միության արտաքին առևտրի 

քաղաքականության, արտահանման խթանման և ՀՀ-ում դրա կիրառման 

հնարավորությունների համալիր հետազոտություն>>, Սալոնիկի Ալեքսանդեր 

տեխնոլոգիական կրթական ինստիտուտ, Սալոնիկի, Հունաստան, 2014  

13. Григорян К.Г., “Возможности развития экономических отношений между 

Российской Федерацией и Республикой Армения”, международная научно-

практическая конференция “Поиск модели эффективного развития: экономико-

правовые аспекты социо-хозяйственной модернизации на постсоветском 

пространстве”, г. Ереван,  Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации, 2015 

14. Գրիգորյան Կ. Հ. <<Կրթության բաղադրիչը ՀՀ մարդկային ներուժի և կայուն 

տնտեսական զարգացման գնահատման համակարգում>>, <<Գիտակրթական 

համակարգի զարգացման առաջնահերթությունները ՀՀ մարզերում>> գիտաժողով, 

Եղեգնաձոր, 2015  

15. Գրիգորյան Կ. Հ. <<ՀՀ տնտեսական քաղաքականության և կառուցվածքային 

բարեփոխումների համեմատական բնութագիրը>>, <<Զարգացման ժամանակակից 

մարտահրավերներ>> ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողով, Երևան, 2015 

16. Տիգրանյան Ի. Տ., Գրիգորյան Կ. Հ., <<ՀՀ կրթության և գիտության ոլորտների արդի 

վիճակը և զարգացման հեռանկարները>>, <<Զարգացման ժամանակակից 

մարտահրավերներ>> ՀՊՏՀ գիտաժողով, Երևան, 2015 

17. Գրիգորյան Կ. Հ., <<ՀՀ արտահանման դիվերսիֆիկացման 
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հնարավորությունները>>, <<Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում>> ՀՊՏՀ 

25-րդ գիտաժողով, Երևան, 2015 

Վերջին տաիներին 

վերապատրաստումների  

մասնակցություն  

 

1. Շվեդիա, Սթոքհոլմի Տեխնոլոգիական արքայական ինստիտուտում 

Տնտեսագիտություն ասպիրանտական կրթական ծրագրի և դրա դասընթացների 

վերաբերյալ վերապատրաստում, երկու օր` 8-ական ժամ, 16-17.11.2015, 

անվանական հրավերք-նամակի առկայություն: 

2. Մեծ Բրիտանիա, Բաթ Սպայի համալսարանում ասպիրանտական 

կրթական ծրագրերի և դրանց դասընթացների վերաբերյալ վերապատրաստման 

սեմինար, երկու օր` 8-ական ժամ, 19-20.11.2015, անվանական հրավերք-նամակի 

առկայություն: 

3. Իսպանիա, Ժիրոնայի համալսարանում ասպիրանտական կրթական 

ծրագրերի և դրանց դասընթացների վերաբերյալ վերապատրաստման սեմինար, 

երկու օր` 8-ական ժամ, 23-24.11.2015, անվանական հրավերք-նամակի 

առկայություն:  

4. Գերմանիա, Հեյդելբերգի համալսարանում ասպիրանտական կրթական 

ծրագրերի և դրանց դասընթացների վերաբերյալ վերապատրաստում, երկու օր` 8-

ական ժամ, 26-27.11.2015,  անվանական հրավերք-նամակի առկայություն: 

5. Ավստրիա, Գրաց քաղաքում տնտեսագիտության սեկտորիալ 

որակավորումների շրջանակի նախագծման և զարգացման մեթոդաբանություն, 

երեք օր` 8-ական ժամ,  21.04.2015-23.04.2015, անվանական հրավերք-նամակի 

առկայություն: 
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6. 2013, <<Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 

համակարգերի մշակում և բարելավում>>, Երևան, եռափուլ /վեց շաբաթ/ 

վերապատրաստման դասընթացներ, Մասնագիտական կրթության որակի 

ապահովման ազգային կենտրոն, Համաշխարհային բանկ, հավաստագիր: 

7. 2013, Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության 

ծրագիր (DAAD), երկու ամիս /01.07.2013-31.08.2013/, Տրիրի համալսարան, 

Գերմանիա, հավաստագիր: 

8. 2011, Եվրոպական Միության “Էրասմուս Մունդուս գործողություն 2 (Լոտ 

6) ծրագիր”, վեց ամիս /29.01.2011-27.07.2011/, Անգել Կնչևի անվան Ռուսեի 

համալսարան, ք. Ռուսե, Բուլղարիա, հավաստագիր: 

9. 2011, “Արդյունավետ կարգավորում. մարտահրավերներ և միտումներ” 

թեմայով վերապատրաստման և միջազգային գիտաժողովի մասնակցություն, ԵՄ 

Թվինինգ ծրագիր, Հանրային կառավարման ֆիննական Հաուս ինստիտուտ և ՀՀ 

ԿԳՆ, Երևան, երկու օր /7-8.12.11/, հավաստագիր: 

10. ՀՊՏՀ դասախոսների վերապատրաստման ռազմավարության և կարգի 

հեղինակ և ՀՊՏՀ-ում դասախոսների վերապատրաստման դասընթացների 

կազմակերպման հեղինակ: 

Օտար լեզուների իմացության 

մակարդակի նկարագիր  
անգլերեն (սահուն), ֆրանսերեն (սահուն), ռուսերեն (սահուն), բուլղարերեն (սահուն) 

Անգլերեն լեզվով դասավանդման փորձ ՀՊՏՀ օտարերկրացի ուսումնառողների 

<<Բիզնեսի կառավարում>> մասնագիտացման մագիստրատուրայում, 2015-2016 և 2016-

2017 ուսումնական տարիներ, մեկական կիսամյակներով /34 ժամ/, 
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<<Մակրոէկոնոմիկա>> դասընթաց  

«Լեզուների տուն» լեզուների ուսուցման ինտենսիվ մեթոդների կենտրոնի անգլերեն 

լեզվի դասընթացների 4-րդ փուլի ավարտման վկայական, գերազանց, վեց ամիս, 1998 

ՀՊՏՀ ասպիրանտուրայի անգլերեն լեզվի որակավորման քննության դասընթացներ, 

գերազանց գնահատական, վկայական, 2001 

 
 


