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«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում» մագիստրոսական 

ծրագիր  
 
Ընդհանուր տեղեկություն 

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում» մագիստրոսական ծրագիրը 

նպատակաուղղված է ժամանակակից բիզնեսի և կառավարման ոլորտում նորագույն 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի ներդրմանն ու կիրառման 

ունակությունների տրամադրմանը: Այդ մասնագետը նախ և առաջ տիրապետում է 

բիզնեսի և կառավարման տեսությանը և միաժամանակ օժտված է տեխնոլոգիական 

ունակություններով,  որոնք բիզնես խնդիրների լուծման նպատակով անհրաժեշտ են 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային ցանցերի հետ աշխատելու 

համար: Շրջանավարտին շնորհվում է «Կառավարման մագիստրոս» որակավորում։ 

Ծրագիրը մշակվել է ՏՏ ոլորտի մասնագետների ակտիվ մասնակցությամբ և միտված 

է նորագույն տեխնոլոգիական  զարգացումներին։  

Ծրագրի տևողությունը 1.5 տարի է, դասապրոցեսը նախատեսվում է 

իրականացնել շաբաթական երեք անգամ, երեկոյան ժամը 18:15-ին: 

Մասնագիտական դասընթացներին զուգահեռ կամ դասընթացից հետո մագիստրոսը 

համապատասխան փորձառություն պետք է անցնի հայտնի ՏՏ 

կազմակերպություններում՝ ծանոթանալով այդ դասընթացի շրջանակերում 

ուսումնասիրված նյութի կիրառական ասպեկտներին։   

Ծրագրի շրաջանակներում որպես դասախոսներ ներգրավվելու են ոլորտի 

կառավարման, ստարտափ նախագծերի իրականացման և հավելվածների մշակման, 

կիբեռանվտանգության, ցանցերի սպասարկման և այլ փորձառու մասնագետներ՝ ՏՏ 

ոլորտի գործող կազմակերպություններից։ Ակնկալվում է նաև միջազգային հայտնի 

կազմակերպություններից հրավիրյալ դասախոսների ներգրավում, ինչպես նաև՝ 

ուսանողների մասնակցություն ոլորտի բազմաբնույթ միջոցառումներին։ 

Ուսումնական գործընթացի համար, բացի ՀՊՏՀ համակարգչային սրահներից, 

կկիրառվեն նաև գործընկեր ՏՏ կազմակերպությունների ապարատային և 

տեխնոլոգիական հնարավորությունները, որոնց ուսանողները կծանոթանան 

դասընթացների շրջանակներում՝ պարբերաբար կազմակերպվող 

փորձառությունների ընթացքում այցելելով ընկերություններ։  

Ուսման վճարը մեկ տարվա համար 700.000 ՀՀ դրամ է, ամբողջ ծրագրի 

տևողության արժեքը՝ 1 մլն. 50 հազ. ՀՀ դրամ է: 

 

Մասնագիտության նկարագիրը 
Նոր տեխնոլոգիաները ապահովում են բիզնեսի արտաքին և շուկայական 

փոխառնչությունները՝ մասնավորապես էլեկտրոնային մարթեքինգային, 

ֆինանսական, բանկային և այլ համակարգերի միջոցով։  

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում» մագիստրոսական ծրագիրը 

պատրաստում է տեխնոլոգիական ունակություններով կառավարման որակավորում 

ունեցող նոր տիպի մասնագետներ, որոնք ունեն մեծ պահանջարկ՝ ինչպես ՏՏ, 

հեռահաղորդակցության, այնպես էլ թվային միջանցիկ տեխնոլոգիաներ կիրառող 

ընկերություններում։ Ներկայիս իրավիճակում առկա է էլեկտրոնային առևտրի և 

բիզնեսի զարգացման հրամայական։ Այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
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զարգացման շնորհիվ ի հայտ են եկել նաև նոր որակի բիզնեսներ՝ վիրտուալ 

բանկինգը և ցանցային վճարային համակարգերը և այլն, որոնք իրենց հստակ տեղն 

ունեն տնտեսական գործունեության դաշտում։  

Դասընթացները ներառում են բիզնես ոլորտում տեղեկատվական 

համակարգերի գործունեության չորս հիմնական ուղղություններ՝ (1)ցանցային 

տեխնոլոգիաներ, (2)կիբեռանվտագություն, (3)ամպային տվյալների բիզնես 

վերլուծության գործիքներ և տվյալագիտության հիմունքներ ծրագրավորման 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ (cloud technologies, big data, business analytics, data 

science), (4)ստարտափ կառավարում  և նորարություն: Մագիստրոսական ծրագիրն 

իր մեջ ներառում է նաև բիզնեսում կիրառվող առանցքային մոդուլներ, ինչպիսիք են 

էլեկտրոնային մարքեթինգը և ՏՏ ձեռնարկատիրությունը։ 

 

Աշխատանքի հնարավորություններ 

Ներկայումս աշխատաշուկայում առկա է այնպիսի մասնագետների պահանջ, 

որոնք խորությամբ տիրապետում են տեխնոլոգիաներին և միաժամանակ՝ 

տնտեսության և բիզնեսի կազմակերպման և կառավարման ոլորտին: 

Կրթական ծրագիրը պատրաստվել է՝ հաշվի առնելով արևմտյան բուհերի 

փորձը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագիտական 

չափանիշներին համապատասխան և նպատակաուղղված է մասնագետների 

պատրաստմանը, որոնց պահանջարկը հայկական տնտեսության մեջ ամեն տարի 

աճում է: Շրջանավարտներն աշխատաշուկայում կարող են զբաղեցնել կառավարման 

ոլորտի այնպիսի դիրքեր, որոնք պահանջում են առավել խորը և գիտական 

մակարդակի տնտեսագիտական և տեխնիկական ունակություններ: 

Նախ և առաջ ծրագրի շրջանավարտները պահանջված կլինեն ՏՏ և 

հեռահաղորդակցության ընկերություններում, որպես ոլորտի կառավարման 

մասնագետներ։ Տվյալ ծրագրի շրջանակում ՏՏ ոլորտի առաջատար 

կազմակերպությունների հետ նախատեսվում է սերտ համագործակցություն՝ 

ուսանողների փորձառության վայրի և հետագա աշխատանքի տեղավորման 

խնդիրների հարցում: 

2018 թվականին ակտիվ գործող ՏՀՏ ընկերությունների թիվը հասել է գրեթե 800-

ի՝ ապահովելով աննախադեպ 23% աճ 2017թ. համեմատ: Տեղական ընկերությունների 

մասնաբաժինը նշված 800 ընկերությունների մեջ կազմում է 52.5%: 2008-2018թթ. 

տարեկան միջին հաշվով  հիմնվել  է 53.8 ՏՀՏ-ի ձեռնարկություն: Յուրաքանչյուր 

տարի գործող ընկերությունների քանակը ավելանում է, օրինակ՝  2018-ին գործող 

ընկերությունների քանակն ավելացել է շուրջ 150-ով, որի հետևանքով առաջ է գալիս 

բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժ ներգրավելու խնդիրը, ինչը վկայում է այն 

մասին, որ բարձր հմտություններով և տեխնոլոգիական ներուժ ունեցող աշխատուժի 

նկատմամբ պահանջարկն աճում է:  

Բացի ՏՏ ոլորտից, շրջանավարտը կարող է աշխատել այլ բնույթի բիզնես 

ձեռնարկություններում և կազմակերպություններում՝ զբաղեցնելով մի շարք 

պաշտոններ, ինչպես օրինակ բիզնես վերլուծաբաններ և տվյալագետներ (data 

scientists), էլեկտրոնային բիզնեսի, էլեկտրոնային բանկային գործի, ինովացիոն և 

ստարտափ համակարգերի, ինտերնետ-նախագծերի կառավարիչներ, ինտերնետ-

շուկայագետներ։ 
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Շրջանավարտները կկարողանան իրենց գիտելիքներն առավել արդյունավետ 

կիրառել պետական և տեղական կառավարման գործընթացների բոլոր 

մակարդակներում։ 


