
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Համատեղ ծրագիր՝ չորս ուսումնառության վայր , մեկ որակավորում , երկու դիպլոմ։ Հայաստանի 
պետական տնտեսագիտական համալսարանը /ՀՊՏՀ/, Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարանը/ ՃՇՀԱՀ/, Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանի և 
Բոլոնիայի Համալսարանի Ռիմինիի տնտեսագիտական ֆակուլտետի հետ իրականացնում են 

համատեղ մագիստրոսական կրթական ծրագիր«Նախագծերի կառավարում» մասնագիտությամբ՝ 
տուրիզմի , պատմամշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտում համատեղելով 
տեխնիկական իմացությունը ճարտարապետության և շինարարության , գեոինֆորմացիոն 

համակարգերի ասպարեզներում։

Ծրագրի տևողությունը

Դասապրոցեսը

2 տարի

Շաբաթը 3 օր

Ուսման վճարը (տարեկան)
600․000 ՀՀ դրամ

Որակավորում
կառավարման մագիստրոս



1.Ռազմավարական կառավարում
2.ԵՏՀ կիրառում
3.Մշակութային  ժառանգության  ցուցադրում  և պահպանում
4.Էկոտուրիզմի կառավարում 
5.Զբոսաշրջության կայուն զարգացում
6.Զբոսաշրջային վայրերի մարքեթինգ
7.Մշակութային ժառանգությունը զբոսաշրջության ոլորտում. 
ցուցադրում և պահպանում 
8.Ստարտափ մարքեթինգ
9.Ձեռնարկատիրություն և բիզնեսի զարգացում
10.Հեռահար զոնդավորում
11.Մշակութային ժառանգության 3 D մոդելավորում 
12.Ֆոտոգրամետրիա  և թվային պատկերների մշակում
 Ընտրովի դասընթացներ

•Զբոսաշրջային նախագծերի կառավարում
•Երկրատեղեկատվական համակարգերի (ԵՏՀ) 
քարտեզագրում

•Տարածական տվյալների կառավարում

ԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿառաջին կուրս, առաջին կիսամյակ 
ուսումնառության վայր․ՀՊՏՀ և ՃՇՀԱՀ 

1. Նախագծերի բովանդակության կառավարում
2.Մշակութային և բնական ժառանգության երթուղիներ
3.Ռիսկերի կառավարում
4.Նախագծի ժամանակացույցի կազմում և ծախսերի 
պլանավորում

5. Նախագծի որակի կառավարում 
6. Զբոսաշրջային նախագծերի կառավարում
7. Տարածական տվյալների կառավարում
8.Երկրատեղեկատվական համակարգերի (ԵՏՀ) 
քարտեզագրում

Ընտրովի դասընթացներ

•Կոնֆլիկտի լուծում և վեճերի այլընտրանքային 
կարգավորում

•Մարդկային ռեսուրսների կառավորում
•Գնումների կառավարում

երկրորդ կուրս, առաջին կիսամյակ

առաջին կուրս, երկրորդ կիսամյակ

Գիտահետազոտական փորձառություն
(տևողությունը՝ 10 շաբաթ)

Հետազոտության քանակական մեթոդներ 
Հետազոտության որակական մեթոդներ

1.
2. Փորձառությունը կարող է իրականացվել Վալենսիայում կամ 

Ռիմինիում։ Որպես փորձառության այլընտրանք ուսանողները 
կարող են նաև անհատական հետազոտություն իրականացնել 

ակադեմիական խորհրդատուի ղեկավարությամբ։



ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Տաթևիկ Եդոյան

ՃՇՀԱՀ Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի վարիչ, տ․գ․թ․, դոցենտ։

Միքայել Մարդումյան

ՀՊՏՀ բիզնես վարչարարության ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.։

Արթուր Եղիազարյան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը

ՀՊՏՀ բիզնես վարչարարության ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.։

Իրինա Վանյան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը

 
ՃՇՀԱՀ Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ., միջազգային փորձագետ, ECAS

Ռոբերտ Բաբայան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը

 
ՀՊՏՀ բիզնես վարչարարության ամբիոնի դասախոս, տ.գ.թ.։ 

https://www.linkedin.com/in/artur-yeghiazaryan-2a304094/
https://www.linkedin.com/in/irina-vanyan-33148637/
https://www.linkedin.com/in/robert-babayan-b294b5a8/


ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
Գուրգեն Օհանյան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը

ՀՊՏՀ բիզնես վարչարարության ամբիոնի դասախոս, տ.գ.թ.։

Բինգյոլ Ամիրյան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը

ՀՊՏՀ բիզնես վարչարարության ամբիոնի դասախոս, տ.գ.թ.։ 

Գագիկ Գյուրջյան
 

ԻԿՕՄՕՍ/Հայաստան-ի պատվավոր նախագահ, գործադիր տնօրեն, ճարտարապետ, 2019թ.- առ այսօր ՃՇՀԱՀ –ի 
ՃՏՊՃԺՎՎԳԱ և Պ ամբիոնի դասախոս: 2009-2019թթ. «Էրեբունի» պատմահնագիտական թանգարանի տնօրեն:

Զարուհի Հայրյան

ՀՀԳԱԱ առաջատար գիտաշխատող: ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կրթական ծրագրերի 
ղեկավար, միաժամանակ 2019 թ․-ից առ այսօր ՃՇՀԱՀ –ի ՃՏՊՃԺՎՎԳԱ և Պ ամբիոնի դոցենտ բ.գ.թ.: 

https://www.linkedin.com/in/gohanyan/
https://www.linkedin.com/in/bingyol-amiryan-phd-81b565146/


ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ



«Նախագծերի կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագրի շրջանավարտները կարող 
են աշխատել տնտեսության բոլոր ոլորտներում, այդ թվում պետական և մասնավոր հատվածի 

կազմակերպություններում, խոշոր կորպորացիաներում և փոքր ու միջին բիզնեսում: 
Մասնավորապես, նրանք կարող են աշխատել որպես նախագծերի (ծրագրի) մենեջեր (Project 

Manager), ծրագրի տնօրեն (The Project Director), պրոդուկտի մենեջեր (Product Manager), 
նախագծերի կառավարման վերլուծաբան (Project Management Analyst), բիզնեսի վերլուծաբան 

(Business Analyst), որակի կառավարման նախագծերի համակարգող և այլն:
 

շրջանավարտներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-   
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բարև ես Ներսեսն եմ։ 2017թ.-ին ընդունվել եմ «Նախագծերի 
կառավարում» համատեղ կրթական ծրագրի մագիստրատուրա։ 

Մագիստրոսական առաջին տարին ՀՊՏՀ-ում ավարտելուց հետո՝ երկրորդ 
ակադեմիական տարում (2018թ․) շարունակել եմ ուսումը Վալենսիայի 
պոլիտեխնիկական համալսարանում, ստանալով մագիստրոսական 

կրթական աստիճան և համատեղ ծրագրի կրկնակի դիպլոմ:
 

Ուսման ընթացքում մասնագիտացել եմ տուրիզմի և մշակութային ոլորտի 
միջոցառումների կազմակերպման և կառավարման ոլորտում: Այժմ 
աշխատում եմ «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնում 

որպես նախագծերի մենեջեր:
 



 Միջոլորտային իմացություն՝ տնտեսագիտական, կառավարման և տեխնիկական, 
ճարտարագիտական,
 Երկու դիպլոմ՝ ուսանողներին դիպլոմներ կշնորհեն ՀՊՏՀ-ն ՃՇՀԱՀ-ն և Վալենսիայի 
Պոլիտեխնիկական համալսարանը,
 Միջազգային արհեստավարժ պրոֆեսորադասախոսական կազմ, 
 Շուկայավար, միջոլորտային և կիրառական գիտելիքի, հմտությունների և կարողությունների 
ստացման հնարավորություն Հայաստանում, Իսպանիայում և Իտալիայում, 
 Գերժամանակակից ենթակառույցների առկայություն Վալենսիայի համալսարանական ավանում 
և Ռիմինիում՝ լսարաններ, գրադարան, սպորտային համալիրներ, հանրակացարան, հանգստի 
գոտիներ, լողափ և այլն,
 Աշխատանքային լայն գործունեություն։

1.

2.

3.
4.

5.

6.

ԾՐԱԳՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԾՐԱԳՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԾՐԱԳՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


