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ՄԱՍՆԳԻՏؤؤՆՆԵՐԸ, ՇՆՈՐՀՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐؤՄՆԵՐԸ , 
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ՆؤؤՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿؤ

 ՆؤؤՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎؤ

ԸՆԴؤՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 



ԿԱՐԵՎՈՐ ՓԱՍՏԵՐ 

• Ուսٳցման եռաստիճան համակարգ 

• Արհեստավարժ պրոֆեսորադասախոսական կազմ՝ 1 ակադեմի-

կոս, գիտٳթյٳնների 33 դոկտոր, 236 թեկնած30 ,ٳ պրոֆեսոր և 182 

դոցենտ

• Ավելի քան  30000 շրջանավարտ

• Շٳրջ 7000 ٳսանող առկա և հեռակա կրթաձևերٳմ

• Շրջանավարտների զբաղվածٳթյան բարձր ցٳցանիշներ 

պետական կառավարման մարմիններٳմ, ֆինանսաբանկային 

համակարգٳմ, առաջատար ձեռնարկٳթյٳններٳմ և կազմա-

կերպٳթյٳններٳմ

• Մասնաճյٳղեր Գյٳմրիٳմ և Եղեգնաձորٳմ

• Փոխըմբռնման հٳշագրեր և համագործակցٳթյան պայմա-

նագրեր ավելի քան 40 արտասահմանյան համալսարանների հետ

• Մասնակցٳթյٳն ٳսանողների փոխանակման Erasmus+ 

ծրագրին

• Անվանական կրթաթոշակներ լավագٳյն ٳսանողներին

• Բարձր առաջադիմٳթյամբ ٳսանողների ٳսման վարձի 

փոխհատٳցٳմ 

• Սոցիալական երաշխիքներ 

• Հարմարավետ ٳսٳմնական միջավայր, ինտերակտիվ լսարան-

ներ

• Գրադարան, ٳսանողական և գիտական ընթերցասրահներ

• Էլեկտրոնային գրադարան և գրացٳցակ

• «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն

• Գիտաٳսٳմնական խմբեր, ներհամալսարանական գիտական 

դրամաշնորհներ, այդ թվٳմ՝ ٳսանողների ներգրավմամբ

• Միջազգային ծրագրերի կենտրոն

• «Տնտեսագետ» ٳսանողի տٳն

• «Տնտեսագետ» մարզաառողջարան Դիլիջանٳմ

• 4 մարզադահլիճ
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 ՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻؤՍؤ 2018-19 

ՄԱՍՆԱԳԻՏؤؤՆՆԵՐԸ, ՇՆՈՐՀՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐؤՄՆԵՐԸ, 

ԸՆԴؤՆԵԼؤԱՆ ՔՆՆؤؤՆՆԵՐԸ

ՄԱՍՆԱԳԻՏؤؤՆՆԵՐ

1. Տնտեսագիտٳթյٳն

2. Հաշվապահական հաշվառٳմ և հարկٳմ (ըստ ոլորտի)

3. Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

4. Կառավարٳմ (ըստ ոլորտի)

5. Շٳկայագիտٳթյٳն /մարքեթինգ/

6. Վիճակագրٳթյٳն

    1.  Տնտեսագիտٳթյٳն, որակավորٳմը՝ տնտեսագիտٳթյան 

բակալավր

   Ուսանողների կողմից ٳսٳմնառٳթյան ընթացքٳմ ընտրված 

մասնագիտական դասընթացների հիման վրա ձևավորվٳմ են 

հետևյալ հոսքերը՝

• միջազգային տնտեսական հարաբերٳթյٳններ

• տնտեսագիտٳթյան տեսٳթյٳն

• մակրոտնտեսական քաղաքականٳթյٳն և կանխատեսٳմ

• ձեռնարկٳթյٳնների տնտեսագիտٳթյٳն և կառավարٳմ

• մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտٳթյան  

   մեջ

• բնօգտագործման տնտեսագիտٳթյٳն

• աշխատանքի տնտեսագիտٳթյٳն

Տնտեսագիտٳթյան բակալավրը մասնագետ է, ով տիրապետٳմ է 

շٳկայական տնտեսٳթյանն առնչվող հիմնարար գիտելիքներին, 

խորٳթյամբ հասկանٳմ է զարգացման օրինաչափٳթյٳններն ٳ 

միտٳմները, տիրապետٳմ է տնտեսագիտական վերլٳծٳթյٳնների 

ժամանակակից հնարքներին, նախագծերի կառավարման արդիա-

կան մեթոդներին, տնտեսական գործընթացների օպտիմալացման և 

կանխատեսման արդիական եղանակներին, ٳնակ է ընդٳնել 

արդյٳնավետ կառավարչական որոշٳմներ, մրցٳնակ է բիզնեսի 

ծրագրերի մշակման գործընթացներٳմ:
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     2. Հաշվապահական հաշվառٳմ և հարկٳմ (ըստ ոլորտի), 

որակավորٳմը՝ տնտեսագիտٳթյան բակալավր

Ուսանողների կողմից ٳսٳմնառٳթյան ընթացքٳմ ընտրված 

մասնագիտական դասընթացների հիման վրա ձևավորվٳմ են 

հետևյալ հոսքերը՝

• հաշվապահական հաշվառٳմ

• աٳդիտ 

• տնտեսագիտական վերլٳծٳթյٳն

Նշված ոլորտٳմ տնտեսագիտٳթյան բակալավրը ստանٳմ է 

մասնագիտական պատրաստվածٳթյան բարձր մակարդակ, 

կարողանٳմ է իրականացնել ֆինանսական հաշվառման, 

կառավարչական հաշվառման,  հանրային  հաշվառման, 

հաշվապահական-վերլٳծական, վերահսկիչ-վերահսկողական, 

աٳդիտորական, կազմակերպա-կառավարչական, նորմատի-

վամեթոդական գործٳնեٳթյٳն: Շրջանավարտի հնարավոր 

աշխատավայրերն են՝ սահմանափակ պատասխանատվٳթյամբ 

ընկերٳթյٳնները, բաժնետիրական ընկերٳթյٳնները, պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպٳ-թյٳնները, պետական կառավարչական 

մարմինները, աٳդիտորական և խորհրդատվական ֆիրմաները, 

ֆակտորինգային կազմակերպٳթյٳնները, բանկերը և այլն:

     3. Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի), որակավորٳմը՝ 

տնտեսագիտٳթյան բակալավր

Ուսանողների կողմից ٳսٳմնառٳթյան ընթացքٳմ ընտրված 

մասնագիտական դասընթացների հիման վրա ձևավորվٳմ են 

հետևյալ հոսքերը՝

• հանրային ֆինանսներ

• կորպորատիվ ֆինանսներ

• արժեթղթերի շٳկայի վերլٳծٳթյٳն և կառավարٳմ

• բանկային գործ

• մաքսային գործ

• ապահովագրական գործ
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Մասնագիտٳթյան շրջանավարտը հասկանٳմ է ֆինանսների 

էٳթյٳնն ٳ դերը տնտեսٳթյան համար, տիրապետٳմ է պետական և  

համայնքային ֆինանսների կազմակերպման, կառավարման, այդ 

թվٳմ՝ պլանավորման և կանխատեսման սկզբٳնքներին և 

մեթոդներին, կարողանٳմ է վերլٳծել և գնահատել պետական բյٳջեի 

կառٳցվածքը, եկամٳտները և ծախսերը: Շրջանավարտի հնարավոր 

աշխատավայրերն են պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները, կորպորատիվ կազմակերպٳթյٳնները, արժեթղթերի 

շٳկան, մաքսային և հարկային համակարգերը, ֆինանսական 

ինստիտٳտները, այդ թվٳմ` բանկերը, ապահովագրական ընկերٳ-

թյٳնները, ներդրٳմային և կենսաթոշակային ֆոնդերը:

    4. Կառավարٳմ (ըստ ոլորտի), որակավորٳմը՝ 

կառավարման բակալավր

Ուսանողների կողմից ٳսٳմնառٳթյան ընթացքٳմ ընտրված 

մասնագիտական դասընթացների հիման վրա ձևավորվٳմ են 

հետևյալ հոսքերը՝

• գործարար վարչարարٳթյٳն /կառավարٳմ/

• հանրային կառավարٳմ

• պետական և մٳնիցիպալ կառավարٳմ

• հակաճգնաժամային կառավարٳմ

• զբոսաշրջٳթյան կառավարٳմ

• մարդկային ռեսٳրսների կառավարٳմ

• հողագٳյքային հարաբերٳթյٳններ

• կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

Կառավարման բակալավրը /մենեջերը/ կառավարման փորձագետ 

է, ով ստեղծٳմ է ծրագրեր, որոշٳմ ոչ միայն այն թե ինչ և երբ անել, այլ 

նաև, թե ով և ինչպես` սահմանելով կառավարման բոլոր փٳլերٳմ 

գործառնական ընթացակարգերը և ապահովելով դրանց վերա-

հսկٳմը: Կառավարման բակալավրը ٳսٳմնառٳթյան ընթացքٳմ 

զարգացնٳմ է գործարարٳթյան էٳթյան և տրամաբանٳթյան հայե-

ցակարգային ٳնակٳթյٳնները, ինչի շնորհիվ ապագայٳմ 

կկարողանա գնահատել արտաքին միջավայրի հնարավորٳ-

թյٳնները: Պայմանավորված մասնագիտٳթյան առանձնահատկٳ-
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թյٳններով, կառավարման բակալավրը կարող է աշխատել տնտե-

սٳթյան բոլոր ճյٳղերٳմ:

     5. Շٳկայագիտٳթյٳն /մարքեթինգ/ (ըստ ոլորտի), 

որակավորٳմը՝ կառավարման բակալավր

Աշխատանքի տեղավորման հնարավորٳթյٳններն են՝ շٳկայա-

գետի, գովազդի, հասարակٳթյան հետ կապերի, շٳկայի 

 թյանٳնեٳթյան, տնտեսական գործٳծٳթյան և վերլٳմնասիրٳսٳ

արդյٳնավետٳթյան գնահատման մասնագետի պաշտոններ: 

Շրջանավարտների հնարավոր աշխատավայրերն են արտադրական 

կազմակերպٳթյٳնները, առևտրի և կապի ոլորտի ընկերٳթյٳնները, 

հետազոտական և խորհրդատվական ընկերٳթյٳնները, կապի, 

հեռահաղորդակցٳթյٳնների և էլեկտրոնային գործարարٳթյան 

ոլորտի խորհրդատվական ընկերٳթյٳնները, առևտրային բանկերը և 

այլն:

Նշված բոլոր մասնագիտٳթյٳնների համար դիմորդները 

քննٳթյٳն են հանձնٳմ մաթեմատիկա (գրավոր), հայոց լեզٳ 

(գրավոր) և օտար լեզٳ (գրավոր) առարկաներից:

     6. Վիճակագրٳթյٳն, որակավորٳմ՝ վիճակագրٳթյան 

բակալավր

Ժամանակակից վիճակագիր-մասնագետների պահանջարկը 

բավականին մեծ է, պետական վիճակագրական համակարգի 

արդիականացման գործընթացը ներկայացնٳմ է նոր պահանջներ 

բոլոր մակարդակների վիճակագրական աշխատակազմերի պատ-

րաստման որակի նկատմամբ՝ կադրային ներٳժի կատարելագործ-

ման և զարգացման համար: Վերջինս ٳսٳմնառٳթյան ավարտին 

տիրապետٳմ է միջազգային չափորոշիչների ոլորտին և վիճակա-

գրական մեթոդների առանցքային հմտٳթյٳններին, ժամանակակից 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին և վիճակագրական ընդհանٳր 

մշակٳյթին: 
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Աշխատանքային հնարավորٳթյٳններն են տարբեր ճյٳղերի, 

ոլորտների և սեփականٳթյան ձևերի կազմակերպٳթյٳններٳմ 

տնտեսական, ֆինանսական, մարքեթինգային, արտադրա-

տնտեսական և վերլٳծական ծառայٳթյٳնները, ֆինանսական, 

ապահովագրական և վարկային կազմակերպٳթյٳնները, պետական 

և մٳնիցիպալ կառավարման մարմինները, ակադեմիական և 

գերատեսչական գիտահետազոտական կազմակերպٳթյٳնները:

Դիմորդները քննٳթյٳն են հանձնٳմ մաթեմատիկա (գրավոր), 

հայոց լեզٳ (գրավոր) կամ օտար լեզٳ (գրավոր) առարկաներից 

պարտադիր և պահպանٳմ են դպրոցից բերված գնահատականը 

օտար լեզٳ (գրավոր) կամ հայոց լեզٳ (գրավոր) առարկաներից  :

  Ոչ մրցٳթային քննٳթյٳնների գնահատականներ են համարվٳմ միջնակարգ կրթٳթյան 

ատեստատի, միջին մասնագիտական (հիմնական և միջնակարգ կրթٳթյան հիմքով) կամ 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ٳսٳմնական հաստատٳթյٳնների 

ավարտական փաստաթղթերի տվյալ առարկաների պետական ավարտական քննական 

գնահատականները, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայٳթյան 

դեպքٳմ` տարեկան գնահատականը:
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կան): Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայٳթյան դեպքٳմ 

Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյանն առընթեր 

Հայաստանի Հանրապետٳթյան ոստիկանٳթյան կողմից տրվող՝ 

անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթٳղթ,

5) զինվորական գրքٳյկ և զինվորական կոմիսարիատից տեղե-

կանք՝ ժամկետային զինվորական ծառայٳթյٳնն անցած լինելٳ, 

ծառայٳթյան վայրի և ծառայողական բնٳթագրի մասին,

6) փաuտաթղթերն ընդٳնելٳ և ձևակերպելٳ համար 1500 դրամ 

վճարելٳ վերաբերյալ անդորրագիր (վճարվٳմ է տեղٳմ):

Արտոնٳթյٳններից օգտվող դիմորդները պետք է ներկայացնեն 

նաև տվյալ արտոնٳթյٳններից օգտվելٳ իրավٳնքը հավաստող 

փաստաթղթեր: Տվյալ ٳսٳմնական տարվա շրջանավարտները, 

տվյալ տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված դիմորդները, 

օտարերկրացիները, ինչպես նաև միջին մասնագիտական և 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթٳթյٳն 

ստացած դիմորդներն ավարտական փաստաթٳղթը (ատեստատ, 

դիպլոմ) ներկայացնٳմ են մինչև տվյալ տարվա հٳլիսի 10-ը:

ԱՐՏՈՆؤؤՆՆԵՐ 

      1. Քննٳթյٳնները դրական միավորներով հանձնելٳ դեպքٳմ 

Հայաստանի Հանրապետٳթյան պետական բյٳջեի միջոցների 

հաշվին մրցٳյթից դٳրu ընդٳնվٳմ են Հայաստանի Հանրապետٳ-

թյան պաշտպանٳթյան ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայող-

ների երեխաները, ժամկետային զինվորական ծառայٳթյան 

պարտականٳթյٳնները կատարելիu հաշմանդամ ծառայٳթյան 

  ՀՀ կառավարٳթյան 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597Ն որոշման հավելված՝ Հայաստանի 

Հանրապետٳթյան պետական և ոչ պետական բարձրագٳյն ٳսٳմնական հաստատٳթյٳններ 

ընդٳնելٳթյան (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի 105-108 կետեր
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 ՄՆԵՐؤՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԴԻՄؤՍؤ 2018/2019

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼؤ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՆ ؤ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ  ՑԱՆԿԸ

Վերոնշյալ մասնագիտٳթյٳններով կարող են դիմել միջնակարգ, 

նախնական մասնագիտական կամ միջին մասնագիտական 

կրթٳթյٳն ٳնեցող շրջանավարտները` առանց տարիքային 

սահմանափակման:

Դիմորդների փաստաթղթերն ընդٳնվٳմ են 2018թ. մայիսի 5-ից 

մինչև հٳնիսի 1-ը ներառյալ` ժամը 900-1730-ը: Հٳնիսի 25-ից մինչև 

հٳլիսի 2-ը կանցկացվի նաև ընդٳնելٳթյան լրացٳցիչ փٳլ: Այդ 

փٳլٳմ կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետٳթյան երկքա-

ղաքացիներն ٳ օտարերկրացիները, օտարերկրյա պետٳթյٳնների 

 մٳմնական տարٳսٳ նները տվյալٳթյٳմնական հաստատٳսٳ

ավարտած Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիները, նٳյն 

տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված դիմորդները, 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական ٳսٳմնական հաստատٳթյٳնների տվյալ տարվա 

շրջանավարտները:

Հայտագրվելٳ համար անհրաժեշտ են`

1) լٳսանկարով տեղեկանք՝ տրված ԳԹԿ-ի կողմից և հաստատված 

դպրոցի տնօրենի կնիքով և ստորագրٳթյամբ։ Նախորդ տարիների 

շրջանավարտները ներկայացնٳմ են ավարտական փաստաթٳղթ՝ 

ատեստատ կամ դիպլոմ /բնօրինակը/,

2) 6 լٳսանկար (3 x 4 սմ չափսի)

3) փաստաթٳղթ զինվորական ծառայٳթյանն առնչٳթյան մասին 

(կցագրման վկայական և պատճեն),

4) անձը հաստատող փաստաթٳղթ (անձնագիր, զինվորական 

գրքٳյկ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, Հայաս-

տանի Հանրապետٳթյան հատٳկ անձնագիր, կացٳթյան վկայա-

կան): Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայٳթյան վկայա-
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- անվճար ٳսٳցման մրցٳյթից դٳրս մնալٳ դեպքٳմ դիմորդ-

ները վճարովի ٳսٳցման մրցٳյթին մասնակցٳմ են ընդհանٳր 

հիմٳնքներով,

- եթե հայտագրել են միայն վճարովի ٳuٳցման տեղեր 

հատկացված մաuնագիտٳթյٳններ` ԲՈւՀ են ընդٳնվٳմ մրցٳյթից 

դٳրu:

  4.Առանց ընդٳնելٳթյան քննٳթյան Հայաստանի Հանրապետٳ-

թյան կառավարٳթյան կողմից հատկացված պահٳստային տեղերի 

հաշվին ԲՈւՀ են ընդٳնվٳմ միջնակարգ դպրոցի հանրակրթական 

առարկաների գծով միջազգային օլիմպիադաների հաղթողները, 

տարբեր մարզաձևերի գծով աշխարհի և Եվրոպայի առաջնٳթյٳն-

ների մրցանակակիրները, ովքեր ընդٳնելٳթյան դիմٳմ-հայտٳմ 

հայտագրել են համապատաuխան մաuնագիտٳթյٳնները:

* Ոչ մրցٳթային քննٳթյٳնների գնահատականներ են համարվٳմ 

միջնակարգ կրթٳթյան ատեստատի, միջին մասնագիտական (հիմնական և 

միջնակարգ կրթٳթյան հիմքով) կամ նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) ٳսٳմնական հաստատٳթյٳնների ավարտական 

փաստաթղթերի տվյալ առարկաների պետական ավարտական քննական 

գնահատականները, իսկ պետական ավարտական քննական գնահա-

տականի բացակայٳթյան դեպքٳմ` տարեկան գնահատականը:
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պարտականٳթյٳնները կատարելիu հաշմանդամ դարձած քաղա-

քացիները` համաձայն Հայաստանի Հանրապետٳթյան պաշտպանٳ-

թյան նախարարٳթյան, Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառա-

վարٳթյանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետٳթյան ոստիկա-

նٳթյան և Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյանն 

առընթեր  ազգային  անվտանգٳթյան  ծառայٳթյան  տրված 

տեղեկանքների:

 2.Վճարովի համակարգի համար առնվազն անցٳմային միավորներ 

հավաքելٳ դեպքٳմ անվճար ٳսٳցման համակարգ են ընդٳնվٳմ`

- 1-ին և 2-րդ խմբերի, ինչպես նաև մինչև 18 տարեկան մանկٳց 

հաշմանդամները` համաձայն բժշկաuոցիալական փորձաքննٳթյան 

գործակալٳթյան կողմից տրված եզրակացٳթյան,

- առանց ծնողական խնամքի մնացած՝ մինչև 23 տարեկան 

երեխաները:

3.պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայٳթյٳնից 

զորացրված դիմորդները զորացրվելٳց հետո` երեք տարվա 

ընթացքٳմ, քննٳթյٳնները դրական միավորներով 

հանձնելٳ դեպքٳմ`

- անվճար ٳuٳցմամբ ընդٳնվٳմ են ընդհանٳր մրցٳյթից դٳրu 

(առանձին մրցٳյթով)` ըuտ մաuնագիտٳթյٳնների` Հայաստանի 

Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան կողմից հաuտատված տեղերի։ 

Մրցٳթային հավասար միավորների դեպքٳմ առավելٳթյٳն է տրվٳմ 

մարտական հերթապահٳթյٳն իրականացնող զորամասերٳմ 

պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայٳթյٳն անցած և 

ծառայٳթյան դրական ցٳցանիշներ ٳնեցող դիմորդին՝ հիմք 

ընդٳնելով «Հայաստանի Հանրապետٳթյան պետական և ոչ 

պետական բարձրագٳյն ٳսٳմնական հաստա-տٳթյٳններ 

ընդٳնելٳթյան (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի)» կարգի 36-րդ 

կետի 5-րդ ենթակետٳմ նշված տեղեկանքը  ,

  զինվորական գրքٳյկ և զինվորական կոմիuարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական 

ծառայٳթյٳնն անցած լինելٳ, ծառայٳթյան վայրի և ծառայողական բնٳթագրի մաuին
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Համալսարանի ٳսանողները մասնակցٳմ են տարբեր 

կրթաթոշակային ծրագրերին, մասնավորապես՝ լավագٳյն 

 մ մեկ կիսամյակٳսանողները Erasmus+ ծրագրի շրջանակներٳ

 ,նաստանիٳգալիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Հٳմ են Պորտٳսանٳ

Բելգիայի, Կիպրոսի, Լեհաստանի, Հٳնգարիայի, Ռٳմինիայի, 

Բٳլղարիայի, Լատվիայի, Խորվաթիայի լավագٳյն 

համալսարաններٳմ: 

Erasmus+ ծրագիրը հոգٳմ է ٳսանողների ճանապարհածախսը և 

կեցٳթյան ծախսերը:
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ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ  ԵՎ  ؤՍՄԱՆ  ՎԱՐՁԻ 

ՓՈԽՀԱՏؤՑؤՄ

Համալսարանի առկա ٳսٳցման բակալավրիատի ٳսանողների 

համար սահմանված են հետևյալ անվանական կրթաթոշակները.

- Կառավարման ֆակٳլտետ՝ Զ.Բաշինջաղյանի անվան

- Ֆինանսական ֆակٳլտետ՝ Հ.Թٳմանյան անվան

- Տնտեսٳթյան կարգավորման և միջազգային տնտեսական  

    հարաբերٳթյٳնների 

    ֆակٳլտետ՝ Մ.Քոթանյանի անվան

- Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակٳլտետ՝ 

    Վ.Ներկարարյանի անվան

- Ինֆորմատիկայի և վիճակագրٳթյան ֆակٳլտետ՝ 

    Ա.Արզٳմանյանի անվան

- Հաշվապահական հաշվառման և աٳդիտի ֆակٳլտետ՝ 

    Կ.Կարագյանի անվան

- Համահամալսարանական՝ ٳսանողական խորհրդի կողմից 

    տրամադրվող կրթաթոշակ:

Յٳրաքանչյٳր կիսամյակ համալսարանի բարձր առաջա-

դիմٳթյամբ շٳրջ 700 ٳսանող ստանٳմ է ٳսման վարձի՝ 

 մٳմ, այդ թվٳցٳսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատٳ

սոցիալապես անապահով ընտանիքների ٳսանողները, 23 տարին 

չլրացած միակողմանի ծնողազٳրկ ٳսանողները, երեք և ավելի 

անչափահաս երեխա ٳնեցող ընտանիքների ٳսանողները, երեք և 

ավելի ٳսանող երեխա ٳնեցող ընտանիքների ٳսանողները, ՀՀ 

սահմանամերձ շրջաններٳմ բնակվող ٳսանողները, 1-ին կամ 2-րդ 

կարգի հաշմանդամ, այդ թվٳմ՝ հաշմանդամ ազատամարտիկ ծնող 

-սանողٳ նեցողٳ սանողները, մինչև 1 տարեկան երեխաٳ նեցողٳ

ները, մարտական հերթապահٳթյٳն իրականացրած ٳսանողները և 

այլն: 

Առաջին կٳրսի ٳսանողներին ٳսման վարձի մասնակի 

փոխհատٳցٳմ տրամադրվٳմ է ٳսٳմնառٳթյան երկրորդ կիսամյա-

կից սկսած:
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Ձևավորող՝ Հ․ՄԵԼԻՔՅԱՆ
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ԼՐԱՏՎؤؤՆ

ՀՊՏՀ պաշտոնական կայք՝ www.asue.am

Ուս.խորհրդի պաշտոնական կայք՝ www.asue-sc.am

ՀՊՏՀ և ٳսխորհրդի ֆեյսբٳքյան պաշտոնական էջեր

Առաջին ٳսանողական ալիք

«Տնտեսագետ» պաշտոնաթերթ

1

2

3

4

5

6

7

ՀՊՏՀ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ 1

3

5

2

4

6

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿؤԼՏԵՏ

Հաշվապահٳթյٳն   4-րդ հարկ

Քարտٳղարٳթյٳն  3-րդ հարկ

Իրավաբանական բաժին  2-րդ հարկ

Արխիվ  1-ին հարկ

Հատٳկ բաժին  3-րդ հարկ

Ուսٳմնական բաժին  3-րդ հարկ

Արտաքին կապերի բաժին 1-ին հարկ

Շարٳնակական կրթٳթյան և

կարիերայի բաժին   2-րդ հարկ

 2-րդ հարկԲٳժկետ 

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ԵՎ ԱؤԴԻՏԻ ՖԱԿؤԼՏԵՏ

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԵՎ ԲԻԶՆԵՍԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՖԱԿؤԼՏԵՏ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՖԱԿؤԼՏԵՏ

ՏԿ և ՄՏՀ ՖԱԿؤԼՏԵՏ

ԳՐԱԴԱՐԱՆ   3-րդ հարկ

ՖԻԶԿؤԼՏؤՐԱ   1-ին հարկ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  

                     1-ին և 3-րդ հարկ 
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