
 

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում . 

 

 1.5 տարի ժամկետով, 

 Մոդուլային սկզբունքով, 

 Դասավանդում են ՏՏ ոլորտի լավագույն մասնագետները, 

 Նորագույն դասավանդման մեթոդների կիրառմամբ, 

 Շաբաթական երեք անգամ,  

 Շրջանավարտներին տրվում է կառավարման մագիստրոսի որակավորում, 

 Մագիստրատուրայում դասերը կազմակերպվում են երեկոյան ժամերին՝ 

ուսանողներին ընձեռելով ուսման ընթացքում աշխատելու հնարավորություն: 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում  2020-2021 

ուսումնական տարվանից  ներդրվել են մագիստրոսական նոր ծրագրեր՝ նոր 

ձևաչափով  և բովանդակությամբ, որոնք իրականացվում են աշխատաշուկայի 

կազմակերպությունների հետ համատեղ:  

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել հավատարմագրված ՀՀ պետական և ոչ 

պետական, ինչպես նաև արտասահմանյան բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի 

աստիճան ունեցող անձինք` մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, 

վերամասնագիտանալու, ինքնուրույն գիտական ուսումնասիրություններ 

կատարելու, մասնագիտական գործնական, նորարարական, տեխնոլոգիական 

զարգացումներ ու նոր հնարավորություններ ձեռք բերելու և մագիստրոսի 

որակավորման աստիճան ստանալու համար: 

 



«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում» մագիստրոսական ծրագիրը 

նպատակաուղղված է ժամանակակից բիզնեսի և կառավարման ոլորտում նորագույն 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի ներդրմանն ու կիրառման 

ունակությունների տրամադրմանը: Ակնկալվում է, որ ծրագրի շրջանավարտը, 

տնտեսագիտության և կառավարման ունակություններից բացի, պետք է տիրապետի 

նաև տնտեսության կառավարման տեխնոլոգիական մոդելներին և 

յուրահատկություններին, որոնք առաջանում են բիզնեսում տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ներդրման արդյունքում:  

Ծրագրի նպատակն է բիզնեսի ոլորտում տեղեկատվական բազմաբնույթ 

տեխնոլոգիաների ներդրման, սպասարկման և շահագործման մասնագետներ 

պատրաստելը։  

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում» մագիստրոսական ծրագիրը 

շեշտադրում է բիզնեսի արդյունավետության բարձրացումը՝ տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Նշված մագիստրոսական ծրագրի 

անհրաժեշտությունն առաջ է եկել հատկապես վերջին տասնամյակում, երբ ՀՀ-ում 

ակտիվացել են բիզնեսի թվային վերափոխման գործընթացները և 

կազմակերպությունները մրցակցում են իրենց տեխնոլոգիական ներուժով և 

զարգացմամբ: Այս մագիստրոսական ծրագիրը, որպես կանոն,  ներառում է երկու 

ուղղություն, որոնք զուգակցում են տեխնոլոգիաները և բիզնեսի կազմակերպման 

ամբողջական գործառույթները՝ ապահովելով համատեղ տեխնոլոգիական և բիզնես-

կրթություն: 

Ծրագրի նպատակն է վերլուծաբանների, մշակողների, նախագծային 

մենեջերների, ՏՏ մենեջերների և տնօրենների  պատրաստումը ինչպես հիմնարար 

տեխնոլոգիական, այնպես էլ տնտեսագիտական և հումանիտար  կրթության հիման 

վրա, որը շրջանավարտներին թույլ կտա արագ հարմարվել տնտեսության և 

հասարակության փոփոխվող պահանջներին:  

Ծրագիրը նպատակաուղղված է նաև տնտեսության բոլոր ոլորտներում բիզնես-

գործընթացների, համակարգերի և օրինաչափությունների, ինչպես նաև դրանց 



առնչվող ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեսական, գործնական 

և մեթոդական դրույթների խոր իմացությամբ մասնագետ-վերլուծաբանների 

պատրաստմանը:  

 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում» մագիստրոսական ծրագրի 

շրջանավարտները պետք է կարողանան արդյունավետ օգտագործել այն 

հիմնադրույթները և գաղափարները, որոնք հիմք են հանդիսանում ժամանակակից 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառական խնդիրների լուծման համար, 

մոդելավորել ձեռնարկության կառավարման գործունեությունը և բիզնես- 

գործընթացները, ստեղծել բիզնես-գործունեության ավտոմատացման նոր 

տեխնոլոգիաներ և շարունակաբար զարգացնել մասնագիտական 

իրավասությունները, հաջողությամբ գործել տնտեսական տուրբուլենտության 

անընդհատ փոփոխվող միջավայրում: 

Ծրագիրը հենվում է բիզնես-ոլորտում տեղեկատվական համակարգերի 

գործունեության չորս հիմնական ուղղությունների վրա՝ տվյալների վերլուծության 

գործիքներ և տվյալագիտության հիմունքներ, ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, 

ցանցային տեխնոլոգիաներ, ծառայություններ և կիբեռանվտանգություն, ստարտափ 

կառավարում  և նորարարություն:  

Մագիստրոսական ծրագիրը ներառում է բիզնեսում կիրառվող առանցքային 

մոդուլներ, ինչպիսիք են թվային մարքեթինգը և ձեռնարկատիրությունը։ Վերջիններս 

անհրաժեշտ են տեղեկատվական համակարգերի ներդրման հետ կապված 

խնդիրների լուծման նպատակով։  

Շրջանավարտներն աշխատաշուկայում կարող են զբաղեցնել կառավարման 

ոլորտի այնպիսի դիրքեր, որոնք պահանջում են առավել խոր և գիտական 

մակարդակի տնտեսագիտական և տեխնիկական ունակություններ: 

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում» ծրագիրն ապահովում է 

հստակ վերջնարդյունքներ, որոնք անհրաժեշտ են բիզնեսի ոլորտում տարբեր 

մասնագետների արդյունավետ գործունեության համար, մասնավորապես՝ 



մասնագետները պետք է տիրապետեն մի շարք գիտելիքների, ունակությունների և 

կարողությունների.    

 բիզնես-գործունեության տարբեր բնագավառներում կիրառական խնդիրների 

լուծման տեխնոլոգիական միջոցներ,  

 ցանցային տվյալների, ամպային տեխնոլոգիաների և տվյալների հենքերի 

արդյունավետ կառավարման սկզբունքներ, 

 կիբեռանվտանգության ապահովման համակարգեր և դրանց կիրառման 

խնդիրներ, 

 բիզնես-միջավայրերում ծրագրավորման գործիքային միջոցներ, 

 լոկալ և գլոբալ ցանցերի կազմակերպման, դրանցում տեղեկատվության 

ստացման և փոխանցման հիմնական սկզբունքներ,  

 ժամանակակից ցանցային օպերացիոն համակարգերի կիրառություններ, 

 բիզնես-գործընթացների մոդելավորում, 

 նորարարական ծառայությունների և ապրանքների շուկա մուտք գործելու 

համապատասխան գործընթացների կառավարում, 

 տնտեսամաթեմատիկական մոդելների, ալգորիթմների, ծրագրավորման և 

մեքենայական լեզվային միջոցների ընկալման կարողություն, 

 հաշվողական համակարգերի և ցանցերի կիրառման ունակություններ 

գիտագործնական հետազոտություններում, նախագծային աշխատանքների 

ընթացքում, տեխնոլոգիական, բիզնես և սոցիալական համակարգերի կառավարման 

մեջ,  

 բիզնես-տեղեկատվական հոսքերի և էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառության կառավարման ունակություններին տիրապետում, 

 բիզնես-վերլուծության գործընթացներում կիրառվող վիճակագրական և 

մաթեմատիկական գործիքների կիրառման հմտություններ, 

 նորարարական ծառայությունների և ապրանքների շուկա մուտք գործելու 

գործընթացների կառավարման հմտություններ, 

 ՏՏ և այլ ոլորտներում ստարտափների նախագծման, ներդրման և 



նորարարությունների կառավարման հմտություններ, 

 թվային շուկաների ուսումնասիրության և վերլուծության հմտություններին 

տիրապետում: 


