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I ԲԱԺԻՆ
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1. 1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է ՀՀ ԳԱԱ
ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ (այսուհետ` Կենտրոն)
մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրի կրեդիտային հենքով
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միասնական կանոնները։

1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը,
ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները, ինչպես նաև
եզրափակիչ ատեստավորման կազմակերպման ընթացակարգը։

1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակարգում գործածվող
առանձին տերմիններ, նկարագրված են համակարգի բնութագրիչները,
բնորոշ գործառույթները և ընթացակարգերը։

2. Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը

2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի հետևյալ
սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն
կրթության համակարգում և գործում են Կենտրոնի մագիստրոսի կրթական
ծրագրում։

1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ
համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական
նպատակն է։ Այն կարող է լինել մասնագիտական (առանձնահատուկ
ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր։

2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ)
կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին։ Կրթական
արդյունքը զուգակցվում է համապատասխան գնահատման չափանիշով,
որը հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված
կրթական արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ։ Կրթական արդյունքը և
գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման
պահանջները։

1 Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ:
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3. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր,
համեմատաբար ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։
Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է` դրանով
սահմանված կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։
Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները ուսանողին շնորհվում են
ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին մասերով։

4. ECTS կրեդիտը դասընթացն (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա
ելքային կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից
պահանջվող ուսումնառության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի
չափման համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով
նախանշված կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո։

5. ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.

 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է
ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն
իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ
թվում` մասնակցությունը դասախոսություններին, սեմինար և
գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և
պրակտիկաներին, ավարտական աշխատանքների կատարումը,
քննություններին նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը,
անհատական հետազոտությունը և այլն,

 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի
գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության
աստիճանը, կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում
կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),

 կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով
նախանշված ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային
չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է
կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը`
քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման
միավորների) հետ միասին,

 ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական
գործունեության (դասավանդման) աշխատածավալը։ Այն չափում է
ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը,

 կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով
գնահատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի
որոշվում նրա ստացած թվանշաններով (գնահատման
միավորներով),



- 6 -

 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը,
այն չափվում է գնահատականներով։

6. Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման,
ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների
հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է,
որտեղ համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի
ձեռքբերումից հետո։

7. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը
միասնական համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ
ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում գնահատվում է 60
ECTS կրեդիտ։ Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության
տարածքում ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման,
պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու
համար։

8. ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են.

 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ
ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է
վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների
անհրաժեշտ քանակը,

 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման
ենթակա բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական
մոդուլներին, պրակտիկաներին, ավարտական աշխատանքներին և
այլն,

 կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող
բոլոր պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական
պահանջները, դասընթացների ելքային կրթական արդյունքները և
հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, դասավանդման և
գնահատման մեթոդները և այլն, հրապարակվում են նախապես և
հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին և
դասախոսներին)։

2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները

2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`

ա) կրեդիտների փոխանցում.
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այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր
դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների
արտահայտում կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է
դարձնում կրեդիտներով չափված կրթական արդյունքի
փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև,

բ) կրեդիտների կուտակում.

այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական
կրեդիտների աստիճանական կուտակման գործընթացի
առկայություն, ինչն իրականացվում է ուսանողի ուսումնառության
անհատական ծրագրի օգնությամբ։

Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և
ուղեկցվում համապատասխան ընթացակարգերով։

2.2.2. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն
են.

 գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր
բաղադրամասերի (դասընթացներ,կրթական մոդուլներ,
ավարտական աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն)
աշխատածավալները տրված են ուսանողի լրիվ ուսումնական
բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն
աշխատանք)արտահայտող ECTS կրեդիտներով,

 կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների
փոխադարձ ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից
ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) հնարավորություն նույն
բուհի ներսում կամ բուհերի միջև` ընդունող ծրագրի պահանջներին
համապատասխան։

2.2.3. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն
են.

 պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական
ծրագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման
հաջորդականությունը սահմանվում է դասընթացների
նախապայմաններով,

 ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում
ընդգրկվելու համար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն,
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 ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի
առկայություն,

 դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի
առկայության դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության
հնարավորություն` ելնելով դասընթացի կայացման
ժամանակացույցից և (կամ)դասախոսի նախապատվությունից,

 ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար
նաև ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման
հնարավորություն։

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի
աշխատածավալը

1. Կենտրոնում մագիստրոսի կրթական աստիճաններում ուսանողի
տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800
ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի։

2. 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային,
արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։

3. Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը
տրամադրվում է ուսումնական պարապմունքներին։ Ուսումնական
գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով` աշնանային և
գարնանային։ Ըստ այդմ, կիսամյակի ուսումնական
պարապմունքների տևողությունը սահմանվում է 16 շաբաթ:

4. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լսարանային լրիվ
բեռնվածությունը 14-18 ժամ է2։

5. Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը
կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական
բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ
ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։

6. Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած
ուսանողը սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ
ուսումնական բեռնվածություն։

7. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ
աշխատածավալը ` 120 կրեդիտ է։

3. Դասընթացները և կրթական մոդուլները

2 Առանց լրացական դասընթացների
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1. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները
կամ կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված
կրեդիտների հետ միասին։

2. Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում
բաժանվում են 1 կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական
մոդուլների։

3. Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի
բաժանվում են 2 հիմնական խմբի`

ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է
որոշակի կիսամյակներում,

բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը
ամրագրված է մագիստրոսի կրթական ծրագրում, ուսանողը դրանք
ընտրում է առաջարկվող ցանկից։

4. Կրեդիտների հատկացումը

1. Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների
հատկացումը ելնում է մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին
հասնելու համար ուսանողից պահանջվող միջին
աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության)
իրատեսական կանխատեսումից։

2. Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային)
ժամերի միջև միարժեք կապ չկա։ Կրեդիտների թիվը, ինչպես
արդեն նշվել է, կախված է նաև պարապմունքի ձևից
(դասախոսություն, սեմինար, գործնական կամ լաբորատոր
պարապմունք և այլն), ուսումնառության, դասավանդման և
գնահատման մեթոդներից և այլն։

3. Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ամբիոնը)
այնպես է պլանավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը, որ
դրա կատարման համար պահանջվող ժամաքանակը
համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների
ժամային համարժեքին։

4. Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է
ներկայացվեն ամբողջական թվերով։

5. Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները

1. Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար
Կենտրոնի ուսանողը ծրագրի կատարման արդյունքում պետք է
հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնագիտական
բեռնվածություն:
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2. Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է
կուտակեն առնվազն 6 կրեդիտ` ընդհանուր դասընթացների
կրթամասից, և 48 կրեդիտ`հետազոտական կառուցամասից
(ներառյալ` մագիստրոսական թեզը):

3. Մնացած կրեդիտների (մինչև 66) բովանդակային կազմը
սահմանվում է մասնագիտական պարտադիր կրթամասով և
կամընտրական դասընթացներով` ելնելով տվյալ
մասնագիտությամբ մագիստրոսի պատրաստման ծրագրի ելքային
կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական
գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերման պայմանից, և
յուրաքանչյուր ծրագրի համար տրվում է առանձին (ընդ որում,
մինչև 18 կրեդիտ հատկացվում է կամընտրական դասընթացների
ձևով որոշակի ուղղությամբ անհատական ուսուցում
իրականացնելու համար)։

6. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը

6.1. Համակարգի հիմնադրույթները

1. Կենտրոնում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական
ստուգման և գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման
հիմնական նպատակներն են՝

ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ
ստուգման և գնահատման օգնությամբ կազմակերպել
ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, խթանել
ուսանողի ինքնուրույն

աշխատանքը, ուսումնառության գործընթացում ներմուծել
մրցակցության տարրեր և բարելավել դասահաճախումները,

բ) ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման
օգնությամբ ներմուծել դիագնոստիկ գնահատման տարրեր`
գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից
օգտագործելով որպես հետադարձ կապ` դասավանդման և
ուսումնառության շարունակական բարելավման և կատարողականի
բարձրացման նպատակով, բարելավել դասընթացի արդյունարար
գնահատման հիմնավորվածությունն ու արժանահավատությունը՝
գիտելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի առնելով
ուսումնառության տարբեր բաղադրիչները։
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2. Գիտելիքների գնահատումը (ստուգումը) ներառում է հետևյալ
բաղադրիչները.

ա) դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատում
դասահաճախումների հաշվառման օգնությամբ,

բ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով
նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և
յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի
ընթացքում (ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ),

գ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ
գնահատում քննաշրջանում,

դ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի
մասնակցության աստիճանի, ընթացիկ և եզրափակիչ
գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի)
արդյունարար գնահատականի ձևավորում։

3. Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված
դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից,
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և
կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի
բաժանվում են 2 խմբի՝

ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ,

բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ։

6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը

6.2.1. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված բոլոր դասընթացները
եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ են:

1. Դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ
քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ)
քննություն, որոնցից առնվազն մեկն անց է կացվում ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա: Եզրափակիչ քննության ձևը դասընթացը
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կազմակերպող դասախոսի առաջարկությամբ հաստատում է
ամբիոնի վարիչը:

2. Դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած
արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.)
ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ
բաղադրամասերի՝

ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի
մասնակցության ակտիվության աստիճանից, որը լիարժեք
իրականացնելու դեպքում ուսանողը վաստակում է 2 միավոր։
Դասընթացին ուսանողի մասնակցության Գմաս. միավորը որոշվում
աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի չափանիշներին
համապատասխան (ուսումնառության անհատական
ժամանակացույցով սովորող ուսանողի՝ դասընթացի
մասնակցության համար տրվող միավորների քանակը
հաշվարկվում է նրա ինքնուրույն աշխատանքի կատարողականի
հիման վրա).

Աղյուսակ 1.

Մասնակցության աստիճանը (%) Հատկացվող միավորը

91-100 2

81-90 1,5

71-80 1

61-70 0,5

< 60 0
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Օրինակ 1. Եթե 32 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից

ուսանողն ունի

15 ժամ բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը

կլինի`

[ 1- 15/32 ] x 100% = (1-0.47) x 100% = 53%

Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 0 միավոր:

Օրինակ 2. Եթե 64 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից

ուսանողն ունի 12 ժամ անհարգելի և 4 ժամ հարգելի բացակայություն, ապա

դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

[1- 12/(64-4) ] x 100% = (1-0.2) x 100% = 80%

Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 1 միավոր:

բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի
ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ)
քննությունների (գրավոր աշխատանք և բանավոր ներկայացում)
արդյունքներից (ΣՔընթ.), որոնց հատկացվող միավորների
առավելագույն քանակը սահմանվում է 8,

գ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար
գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին
բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
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Գարդ. = Գմաս. + ΣՔընթ. + Քեզր. :

Ըստ այդմ, մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված դասընթացն ունի
գնահատման հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին
բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն
միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ
միավորներով) 3.

Աղյուսակ 2.

Գնահատման
բաղադրամասը

Գմաս. Քընթ.1 Քընթ.2 Քեզր. Գարդ.

Միավորը 2 8 10 20

3. Ընթացիկ գնահատման ձևերի միջև միավորների բաշխման
քանակական հարաբերակցությունը որոշում է դասընթացը վարող
դասախոսը, ինչը պարտադիր կերպով արձանագրվում է
մագիստրոսական ծրագրի ուսանողի ուսումնառության
ուղեցույցում զետեղված դասընթացի նկարագրության մեջ
(դասընթացի ընթացիկ գնահատման կառուցվածքի փոփոխություն
ուղեցույցի հրապարակումից հետո չի թույլատրվում)։

4. Գնահատման վերը նկարագրված եղանակը կիրառվում է միայն
ուսումնական կառուցամասի բաղկացուցիչ դասընթացների, (բացի
լրացական դասընթացներից) գնահատման համար: Հետազոտական
կառուցամասի մոդուլները, այդ թվում նաև պրակտիկաները,
գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Մագիստրոսական
ատենախոսությունը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով`
սույն կարգում բերված գնահատման չափանիշներին
համապատասխան:

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը

1. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա
ուսումնական նյութի բովանդակությունը, քննությունների ձևերը,
հարցաշարերը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման

3 Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ
գնահատման քայլը` առնվազն 0.5 է
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մեթոդներն ու չափանիշները տրամադրվում են ուսանողներին
նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում)։

2. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցները
կազմում են ամբիոնները, և հաստատում Է ուսումնական մասի
պետը։ Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնական մաս:

3. Ընթացիկ քննություններն անց են կացվում ուսումնառության
կիսամյակի 7÷8-րդ և 15÷16-րդ շաբաթներում:

4. Լրացական դասընթացներից ընթացիկ ստուգումներն անց են
կացվում յուրաքանչյուր 8 շաբաթը մեկ: ( Ընթացիկ ստուգումն անց է
կացնում տվյալ առարկան դասավանդող դասախոսը` առարկայի`
դասացուցակով հատկացված ժամերին (ուսանողը չի ազատվում
դասերից):

5. Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային
քննաշրջաններում` 17÷20-րդ շաբաթներում:

6. Քննության/ստուգման ավարտից հետո քննությունն ընդունած
դասախոսը քննական ամփոփագիրը նույն օրը ներկայացնում է
ամբիոն։

7. Քննության գնահատականը հրապարակելու պահից ուսանողն
իրավունք ունի այն գանգատարկելու գնահատումն իրականացրած
դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ
անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը դիմելու դասընթացը
կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, այնուհետև`ուսումնական մասի
պետին:

6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը

1. Կենտրոնում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների
գնահատման համար կիրառվում է գնահատականների 20
միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 3.

Գնահատման
արդյունարար

միավորը

Գնահատականը

18-20 «Գերազանց»

13-17 «Լավ»

8-12 «Բավարար»
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0-7 «Անբավարար»

0 Չներկայացած

- «Ստուգված»/ «Չստուգված»

Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական
ամփոփագրում գնահատման արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ
փակագծերում նշվում է նաև համապատասխան գնահատականը
օրինակ` 18 (գերազ.)):

2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից ցածր
արդյունարար միավոր կամ գնահատվել է «Չստուգված», կրեդիտներ
չեն տրվում:«Ստուգված» գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին
վարկանիշային միավորներ4 չեն գրանցվում, հետևապես այն չի
ազդում ուսանողի միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) վրա:

6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը

1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու
առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի
ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու
համար Կենտրոնի ուսումնական մասը, ամբիոնի հետ համատեղ
յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած,
վարում են ակադեմիական տեղեկագիր5, որտեղ յուրաքանչյուր
քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած
դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները
և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական
մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է
ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և
կրթական ձեռքբերումների որակը։

2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում
են նրա ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա
ուսումնառության ողջ շրջանում` անկախ ուսումնառության
ընդհատումից կամ տվյալ ուսումնական ծրագրի հետագա
հնարավոր փոփոխություններից։

4 Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը
5 Ակադեմիական տեղեկագրի օրինակը կցված է սույն կարգին (հավելված 3):
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3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված
արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական
տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են
տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածն
ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ
տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական
ցուցանիշները6

 գումարային կրեդիտների քանակը,
 գնահատված կրեդիտների քանակը,
 վարկանիշային միավորները,
 միջին որակական գնահատականը։

4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները
բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը
գնահատված է թվային միավորներով.

ԳԿ=Σ Կրեդիտ

6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) հաշվարկվում է որպես առանձին
դասընթացների (մոդուլների) գնահատված կրեդիտների և դրանց
արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումար.

ՎՄ=Σ (Կրեդիտ x Գարդ.),

որտեղ Գարդ-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից կամ առանձին դասընթացից
ստացված արդյունարար գնահատականն է:

6 Տե՛ս հավելված 3 ակադեմիական տեղեկագիրը:
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7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված
գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային
միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով
(արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).

ՄՈԳ= ՎՄ/ ԳԿ

8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են
կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և
արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար)
վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

6.6. Ուսման առաջադիմությունը

1. Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են՝
առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և
հեռացման ենթակա ։

Օրինակ, եթե ուսանողը 5,4, և 6 կրեդիտանոց դասընթացից գնահատվել է

(վաստակել է) համապատասխանաբար 12,16, և 19 միավոր, ապա

դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վաստակած վարկանիշային

միավորը հավասար է`

ՎՄ= 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238`300 հնարավորից ( 5 x 20 + 4x 20 + 6 x 20 )

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար
հաշվարկված միջին որակական գնահատականը կլինի`

ՄՈԳ= 238/15 = 15,87

20 հնարավորից:
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2. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ ուսումնական միջին

բեռնվածություն(10% թույլատրելի շեղումով),

բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով
սահմանված բոլոր պարտադիր դասընթացների7 կրեդիտները։

3. Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի
բավարարել նախորդ կետում նշված պայմաններից որևէ մեկը, և
ռեկտորատի կողմից նրան թույլատրվել է մասնակցել
ակադեմիական պարտքերի մարմանը (լուծարքին)։

4. Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն
է տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և
բարձրացնելու ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն
պահանջներին համապատասխան։

5. Մագիստրոսի ծրագրում ուսանողին կարող է տրվել նաև լրացուցիչ
ժամանակ` դասընթացը կրկնելու համար։

6. Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է
հեռացման ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս
այդ կարգավիճակից։ Հեռացված ուսանողի վերականգնումը
կատարվում է նույն կիսամյակում՝ ուսումնառության նախորդ
ընթացքում վաստակած բոլոր կրեդիտների պահպանմամբ:

7. Նույն ուսումնական բեռնվածությամբ ուսանողների ակադեմիական
առաջադիմությունները համեմատվում են (ուսանողական
նպաստներ, պետական և այլ տեսակի կրթաթոշակներ
հատկացնելիս) նրանց միջին որակական գնահատականներով, իսկ
միևնույն կրթական ծրագրում ընդգրկված տարբեր ուսումնական
բեռնվածություն ունեցող ուսանողներինը` վարկանիշային
միավորներով։

7. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը

1. Դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը որոշելիս
հաշվի չեն առնվում հարգելի պատճառներով բացակայության
դեպքում բաց թողնված դասաժամերը, եթե այն հավաստող
սահմանված կարգի բժշկական տեղեկանքը կամ դիմումը
ներկայացվում է հաճախումները վերսկսելուց հետո 2
աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի
միայն 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնական մասում

7 Տե՛ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետ։



- 20 -

գրանցված սահմանված կարգի բժշկական տեղեկանքի կամ դիմումի
առկայության դեպքում:

3. Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումների
արդյունքների վերահանձնում, այդ թվում նաև ակադեմիական
պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում, չի թույլատրվում։

4. Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը
չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել մինչև հաջորդ
ընթացիկ քննությունը/ստուգումն ընկած ժամանակահատվածում
(համապատասխանաբար, 2-րդ ընթացիկ քննությունը` մինչև
եզրափակիչ քննությունը, իսկ 2-րդ ընթացիկ ստուգումը` մինչև
քննաշրջանի սկիզբը)` նախապես այն համաձայնեցնելով
ուսումնական մասի և դասընթացը վարող դասախոսի հետ:

5. Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած
ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում կարող է
վերահանձնել այն:

6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման
արդյունարար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված
ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի)
շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս
համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:

7. Եթե մագիստրոսական ծրագրում դասընթացի գնահատման
արդյունարար միավորը գտնվում է 5÷7 միավորի տիրույթում, ապա

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 2
միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից
նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, իսկ
եզրափակիչ քննությունից` 2 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
գնահատականը կլինի՝

Գարդ.= 2 + 1 + 2 + 2 = 7,

որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում
ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է միայն
եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման
հնարավորությամբ, իսկ արդյունարար գնահատականը փոխվում է
եզրափակիչ քննության միավորների տարբերությամբ: Օրինակ, եթե
եզրափակիչ քննության 2 միավորը լուծարքում բարձրացվել է մինչև 5,
ապա

Գարդ. = 7 + (5 - 2) = 10։
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թույլատրվում է դասընթացի վերահանձնում նախորդ կետում
բերված պահանջներին համապատասխան, ընդ որում` նույն
կիսամյակի ընթացքում ուսանողն ունի յուրաքանչյուր այդպիսի
դասընթաց վերահանձնելու ընդամենը մեկ հնարավորություն։ 4
միավոր և ցածր արդյունք ցուցաբերած մագիստրոսական ծրագրով
սովորող ուսանողը պարտավոր է կրկնել դասընթացը։

8. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակում 2 դասընթաց չհանձնած
մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողին հնարավորություն
է տրվում անհատական ծրագրով կրկնել դասընթացները հաջորդ
աշնանային կիսամյակում՝ շարունակելով ուսումը։ 2-րդ և 3-րդ
կիսամյակներում որևէ դասընթաց չհանձնած ուսանողը ազատվում
է Կենտրոնից։

9. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները
կուտակվում են ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում
ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ցածր առաջադիմությամբ
պայմանավորված ուսման ընդհատման հանգամանքից։

10. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է
տարբեր պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն
վերսկսող ուսանողի կողմից կիսամյակն ամբողջությամբ կրկնելու
անհրաժեշտությունը։

8. Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական կառուցամասի կազմակերպման
ընթացակարգը

1. Ուսումնառության առաջին կիսամյակի սկզբում մագիստրոսական
ծրագրում ընդգրկված ուսանողը ծրագրի ղեկավարից ստանում է
ուսումնառության իր անհատական ծրագրի ձևաթերթը, որտեղ
նախապես լրացված են ուսումնական և հետազոտական
կառուցամասերի բաղկացուցիչ դասընթացները և գիտակրթական
մոդուլները` բացառությամբ կամընտրական դասընթացների:

2. Անհատական ծրագրում տրվում է դասընթացների ընտրացանկն
ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների` դրանց հատկացված
կրեդիտների հետ միասին։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրի
ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրի ձևաթերթը
բերված է հավելված 1-ում։

3. Ուսման առաջին շաբաթում ուսանողն իր ուսումնական
խորհրդատուի հետ միասին լրացնում է կամընտրական
դասընթացները ուսումնառության իր անհատական ծրագրում, որն
այնուհետև հաստատվում է ծրագրի ղեկավարի կողմից և
ներկայացվում ամբիոն:
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4. Անհատական ծրագրում ներառված տվյալ կիսամյակի
կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումն
իրականացվում է համապատասխան ամբիոնում։ Բոլոր
ուսանողները պետք է գրանցված լինեն մինչև տվյալ կիսամյակի 2-
րդ շաբաթվա վերջը։ Սահմանված վերջնաժամկետից հետո
դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի գրանցումները
դադարեցվում են։

5. Հետագա կիսամյակների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում,
ուսանողը կարող է փոփոխություններ կատարել ուսումնառության
իր անհատական ծրագրի դասընթացների ընտրացանկում՝
նախապես ստանալով ուսումնական խորհրդատուի և ծրագրի
ղեկավարի համաձայնությունը։ Ուսումնառության անհատական
ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը բերված է հավելված 2-ում։

6. Դասընթացի փոփոխությունը կարող է կատարվել նաև
մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական
ստորաբաժանման նախաձեռնությամբ, եթե տվյալ դասընթացում
բավարար թվով մասնակիցներ չեն ընդգրկվել։

7. Անհատական ծրագրի փոփոխությունը ենթադրում է դասընթացի
բացթողում, նոր դասընթացի ընտրություն (ավելացում)
ընտրացանկում, որի իրականացման ընթացակարգը հետևյալն է.

 ուսանողը կարող է բաց թողնել իր ընտրած դասընթացը
ուսումնական խորհրդատուի համաձայնությամբ՝ մինչև
պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը,

 տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 4-րդ շաբաթվա վերջը
բացթողումը ձևակերպելու համար ուսանողը պետք է
ստանա նաև դասընթացը վարող դասախոսի և ծրագրի
ղեկավարի համաձայնությունը,

 ուսանողն իր ընտրացանկում նոր դասընթաց կարող է
ավելացնել ուսումնական խորհրդատուի և դասընթացը
վարող դասախոսի համաձայնությամբ՝ մինչև
պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը։

8. Նախորդող կրթական աստիճանի մասնագիտության
փոփոխությամբ մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված
ուսանողների համար ուսումնառության 1-ին շաբաթվա ընթացքում
կարող են նշանակվել լրացական դասընթացներ։ Լրացական
դասընթացներ նշանակելու հարցը համապատասխան
հարցազրույցից հետո առաջադրվում է մագիստրոսական ծրագրի
ղեկավարի կողմից և համաձայնեցվում մասնագիտացնող
ուսումնական ստորաբաժանման հետ։

9. Ուսանողը պատասխանատու է ուսումնառության իր անհատական
ծրագրի ճշտության և ամբողջականության ապահովման համար։
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10. Կենտրոնը իրեն իրավունք է վերապահում հանել ցանկացած
դասընթացի առաջադրումը տվյալ կիսամյակում, եթե դրանում
ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ։

9. Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական կառուցամասի կազմակերպման
ընթացակարգը

1. Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում
մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարը կազմում և ուսանողներին է
տրամադրում տվյալ կիսամյակի հետազոտական աշխատանքների
պլանը (ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսվող
գիտակրթական մոդուլների կազմակերպման ժամանակացույցը)։

2. Ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսված
գիտակրթական մոդուլների կատարողականի ստուգման համար
կիրառվում է ատեստավորում։ Գիտական ղեկավարի սեմինարի,
ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքի և
պրակտիկաների ատեստավորումը կատարում է մագիստրանտի
գիտական ղեկավարը, որը լրացված ատեստավորման թերթիկն
անձամբ հանձնում է ամբիոն։

3. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակի ավարտին ծրագրի
համապատասխան հետազոտական մոդուլից ատեստավորում
չստացած ուսանողին հնարավորություն է տրվում շարունակելու
ուսումը 2-րդ կիսամյակում՝ այդ ընթացքում կատարելով
չատեստավորված մոդուլով նախատեսված անավարտ
աշխատանքը։ 2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ հետազոտական
մոդուլով չատեստավորված ուսանողն ազատվում է Կենտրոնից։

10. Դասընթացների տեղեկագիրքը

1. Կենտրոնը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է
Կենտրոնի դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ
կայքէջում տեղադրված է էլեկտրոնային տարբերակով), որը նաև
կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց է։

2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է Կենտրոնում
իրականացվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու
համար և պարունակում է.

ա) ընդհանուր տեղեկություն Կենտրոնի վերաբերյալ` տեսակը և
կարգավիճակը, ուսումնական ստորաբաժանումները,
առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի
ժամանակացույցը, ներբուհական հիմնական կանոնները
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(հատկապես կրեդիտների կուտակման, պաշտոնական ճանաչման
և փոխանցման վերաբերյալ) և այլն,

բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.

 ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող
որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները, ծրագրի
նպատակները և նախանշված ելքային կրթական
արդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավո
րությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և
բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման
կարգը, ավարտական ատեստավորման ձևերը,
պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,

 առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի
անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման
կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները
(ներառյալ` շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն
ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները`
արտահայտված կրթական արդյունքներով և սպասվող
մասնագիտական և/կամ փոխանցելի գիտելիքներով ու
կարողություններով, դասընթացի համառոտագիրը
(հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), անհրաժեշտ
նախապայմանները, ուսուցման և գնահատման
մեթոդներն ու չափանիշները, դասավանդման լեզուն և
այլն,

գ) ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.

 նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման
վարձերի զեղչման և փոխհատուցման պայմաններն ու
կանոնները, գործող ուսանողական ծառայությունները,
ուսանողներին հասանելի ուսումնական/լաբորատոր
ենթակառուցվածքները և այլն։

11. Կրթական ծրագրերի եզրափակիչ ատեստավորումը

1. Ուսանողի կողմից մագիստրոսի ծրագրի ելքային կրթական
արդյունքներին համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների
և կարողությունների ձեռքբերումը հաստատվում է
մագիստրոսական ատենախոսության կատարումով և
պաշտպանությամբ։
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2. Մագիստրոսական ատենախոսության գիտական ղեկավարի
նշանակումը և թեմայի հաստատումը իրականացվում է 1-ին
կիսամյակում: Համապատասխան ընթացակարգը ներառում է.

 ծրագրի ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների
անցկացում, որոնց ընթացքում ճշգրտվում են մագիստրանտի
հետազոտական հետաքրքրությունները, կազմակերպվում է
հանդիպում տվյալ մագիստրոսական ծրագրի
ատենախոսությունների ղեկավարների հետ,

 գիտական ղեկավարի հետ թեմայի ընտրության վերաբերյալ
խորհրդատվությունների անցկացում,

 մագիստրոսական ատենախոսության համաձայնեցված
թեմաների և գիտական ղեկավարների թեկնածությունների
ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող
ամբիոնի (միջամբիոնային հանձնախմբի) հաստատմանը,
գիտական ղեկավարի նշանակումը և հրամանագրումը։

3. Մագիստրանտի կողմից գիտական ղեկավարի հետ
համաձայնեցված մագիստրոսական թեզի թեմայի առաջարկի
պատրաստում և ներկայացում ամբիոնում (միջամբիոնային
հանձնախմբում) քննարկման և հաստատման համար, որն
իրականացվում է 2-րդ կիսամյակում։ Ատենախոսական
առաջարկը պետք է պարունակի թեմայի բնագավառում առկա
իրադրության նկարագրությունը, աշխատանքի նպատակը,
ածանցյալ խնդիրների առաջադրումն ու սահմանումը, դրանց
հավանական լուծումները, հետազոտական մեթոդները և
գրականության ցանկը։ Ատենախոսական աշխատանքի
կատարումը շարունակվում է ուսուցման 3-րդ և 4-րդ
կիսամյակներում։

4. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանության կազմակերպման
համար հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները,
որոնց ընթացքում նախատեսվում է.

ա) մագիստրոսական թեզի ներկայացում մագիստրոսական
ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման
քննարկմանը պաշտպանությունից 4 շաբաթ առաջ։
Մագիստրոսական թեզի հետ ներկայացվում է գիտական
ղեկավարի կարծիքը, որը պետք է ներառի կատարված
աշխատանքի վերաբերյալ դրական եզրակացություն,

բ) մագիստրոսական թեզի նախնական քննարկում
մասնագիտացնող ամբիոնում (միջամբիոնային
հանձնախմբում) մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի,
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մագիստրանտի գիտական ղեկավարի և մագիստրանտի
պարտադիր մասնակցությամբ մեկ շաբաթյա ժամկետում
/առաջին շաբաթ/։ էական դիտողությունների առկայության
դեպքում մագիստրոսի աստիճան հայցողը պարտավոր է
երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և
լրացուցիչ քննարկման ներկայացնել այն։ Լրացուցիչ
քննարկման արդյունքում դրական եզրակացության դեպքում
մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական
ստորաբաժանման կողմից մագիստրոսական թեզը
երաշխավորվում է պաշտպանության,

գ) մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական
ստորաբաժանման կողմից աշխատանքի արտաքին
գրախոսության կազմակերպում, որի արդյունքում ոչ ուշ, քան
պաշտպանությունից 3 օր առաջ մասնագիտացնող ամբիոնին
(միջամբիոնային հանձնախմբին) է ներկայացվում
ատենախոսության վերաբերյալ գրախոսականը,

դ) մագիստրոսական թեզի հրապարակային պաշտպանություն
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և
մագիստրոսի աստիճանի շնորհում։

5. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունն իրականացվում է
համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

6. Մագիստրոսական թեզի գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 4-
ում ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով։

7. Մագիստրոսական թեզի գնահատման ընդհանուր որակական
չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների
հետևյալ չափաքանակները.

Աղյուսակ 4.

Թիվ Չափանիշ
Առավելագույն

միավորը

1 Արդիականությունը/նորույթը 6

2 Ինքնուրույնության աստիճանը 6
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3 Ձևակերպման որակը 4

4 Ներկայացման որակը 4

Ընդամենը 20

8. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից
մագիստրոսական թեզի գնահատումները կատարվում են
սահմանված նմուշի գնահատման ձևաթերթում (տե՛ս հավելված 4 ):

12. Կրեդիտների փոխանցումը

1. Այլ բուհերից ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
մագիստրոսի կրթական ծրագրեր կրեդիտները փոխանցելի են
առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի կամ
ուսումնառության որոշակի շրջանների (կիսամյակ, ուստարի)
տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի հիման
վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ` ECTS
կրեդիտների փոխանցման կանոնների պահպանմամբ։

2. Այլ կրթական ծրագրից ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային
կենտրոն կրթական ծրագիր կրեդիտներ կարող են փոխանցվել,
եթե դրանց բովանդակությունները միանման են կամ առկա են
բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական
կրթական արդյունքները համարժեք են։

3. Այլ բուհում ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի
ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի (կիսամյակ,
ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի
ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի
առարկա` ուսանողի, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային
կենտրոնի և ընդունող բուհի միջև։

4. Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական
փոխանակման գործընթացների կազմակերպման համար ՀՀ ԳԱԱ
Գիտակրթական միջազգային կենտրոնը նշանակում է ECTS-ի
բուհական համակարգող, որի գործունեության հիմնական
ոլորտները և պարտականությունների շրջանակները
կանոնակարգվում են առանձին կարգով /անհրաժեշտության
դեպքում/։
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13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը

5. Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման
գործընթացում օժանդակելու նպատակով ամբիոնները
կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների
(կուրատորների) ծառայություն, որում ընդգրկում են
մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի
ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ։

6. Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի
ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է Կենտրոնը`
ելնելով տարբեր կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների
թվի և ամբիոնների դասախոսական ներուժի համադրումից։

7. Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է
խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից
մասնագիտությունների գծով և հսկում իրեն ամրագրված
ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց
ուսումնառության ողջ շրջանում։

8. Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական
շահերը, ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ
հարցերի շուրջ նրանց համար պարբերաբար կազմակերպում
խմբային և անհատական խորհրդատվություններ, օգնում
դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական
ծրագրերի կազմման գործընթացներում։

14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Ուսանողը պարտավոր է`
 ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն

կարգին և խստորեն հետևել դրա պահանջներին,
 կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների

համար սահմանված պահանջները,
 կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում

ընդգրկված բոլոր դասընթացներին։
2. Ուսանողն իրավունք ունի`

 – ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման)
ուսուցման համար Կենտրոնի կողմից առաջադրվող
կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի
պահանջներին համապատասխան,

 – միջբուհական փոխանակման և (կամ) ակադեմիական
շարժունության ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության
որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ
բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
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 – փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ` օտարերկրյա)`
համաձայն ՀՀ Կառավարության սահմանած կարգի,

 շարունակելու ուսումնառությունը ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական
միջազգային կենտրոնում՝ համաձայն գործող կարգի,

 հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական
տեղեկագիրը` ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական
ծրագրի չավարտված մասի համար,

 մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը
հաստատող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին
ստանալու ՀՀ Կառավարության որոշմամբ հաստատված
համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված` երկու լեզվով՝
հայերեն և անգլերեն:

15. Եզրափակիչ դրույթներ

Սույն կարգը գործողության մեջ է դրվում 2014 թվականից` ՀՀ ԳԱԱ
Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրոսի կրթական
ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների ուսումնառությունը
կազմակերպելու համար։
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II ԲԱԺԻՆ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնը մագիստրոսի կրթական
մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում հետևյալ ծրագրերով`

1. «Կառավարում»
2. «Բիզնեսի կառավարում»
3. «Ֆինանսներ»
4. «Շուկայաբանություն»

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Մագիստրոսի պատրաստման ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կառու-

ցամասից` ուսումնական և հետազոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով նախա-
տեսված աշխատանքներն իրականացվում են նախանշված ուսումնական կիսա-
մյակներում՝ ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի կրեդիտներով
արտահայտված ծավալների հետևյալ համամասնությամբ.

1. «Կառավարում»

Կրթամաս Կրեդիտներ
Դասընթաց-մոդուլների

քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Լրացական դասընթացներ 0 1
Ընդհանուր կրթամաս 7 2

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս 47 17

Կամընտրական դասընթացներ 18 6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար 12 4
Գիտահետազոտական աշխատանք 18 3
Գիտահետազոտական պրակտիկա 3 1
Գիտամանկավարժ. պրակտիկա 3 1
Մագիստրոսական թեզի
պաշտպանություն 12 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 120 36

Կիսամյակ I II III IV Ընդամենը
Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ 27 24 21 0 72

Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ 3 6 9 30 48

Ընդամենը, կրեդիտ 30 30 30 30 120
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2 . «Բիզնեսի կառավարում»

Կրթամաս Կրեդիտներ
Դասընթաց-մոդուլների

քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Լրացական դասընթացներ 0 2
Ընդհանուր կրթամաս 6 2

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս 48 16

Կամընտրական դասընթացներ 18 6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար 12 4
Գիտահետազոտական աշխատանք 18 3
Գիտահետազոտական պրակտիկա 3 1
Գիտամանկավարժ. պրակտիկա 3 1
Մագիստրոսական թեզի
պաշտպանություն 12 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 120 36

Կիսամյակ I II III IV Ընդամենը
Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ 26 24 22 0 72

Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ 3 7 8 30 48

Ընդամենը, կրեդիտ 29 31 30 30 120

3. «Ֆինանսներ»

Կրթամաս Կրեդիտներ
Դասընթաց-մոդուլների

քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Լրացական դասընթացներ 0 2
Ընդհանուր կրթամաս 9 3

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս 45 14

Կամընտրական դասընթացներ 18 6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար 12 4
Գիտահետազոտական աշխատանք 18 4
Գիտահետազոտական պրակտիկա 3 1
Գիտամանկավարժ. պրակտիկա 3 1
Մագիստրոսական թեզի
պաշտպանություն 12 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 120 36

Կիսամյակ I II III IV Ընդամենը
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Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ 26 22 24 0 72

Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ 6 6 6 30 48

Ընդամենը, կրեդիտ 32 28 30 30 120

4 . «Շուկայաբանություն»

Կրթամաս Կրեդիտներ
Դասընթաց-մոդուլների

քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Լրացական դասընթացներ 0 2
Ընդհանուր կրթամաս 7 3

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս 46 13

Կամընտրական դասընթացներ 18 6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար 13 4
Գիտահետազոտական աշխատանք 18 3
Գիտահետազոտական պրակտիկա 3 1
Գիտամանկավարժ. պրակտիկա 3 1
Մագիստրոսական թեզի
պաշտպանություն 12 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 120 34

Կիսամյակ I II III IV Ընդամենը
Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ 24 26 21 0 71

Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ 4 6 9 30 49

Ընդամենը, կրեդիտ 28 32 30 30 120

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողությունը,
որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը և պրակտիկաներին, իսկ 4-ը՝
քննաշրջանին։ Ծրագրի առաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ շաբաթ հատ-
կացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանը։

Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը կազմում է 1,5
կրեդիտ (24 կրեդիտ / 16 շաբաթ = 1,5) կամ 45 ժամ, իսկ ուսումնական կրեդիտի
ժամային համարժեքը` 1 կրեդիտ = 30 ժամ։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է
ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով),
իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխա-
տածավալը համապատասխանում է 120 կրեդիտի։
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2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ուսումնական կառուցամաս
Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչնե-

րից՝ լրացական դասընթացներ, ընդհանուր կրթամաս, մասնագիտական պար-
տադիր կրթամաս և կամընտրական դասընթացներ։ Առաջին երկուսը ծառայում
են մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընդհանուր հենքի ապահովմանը կամ
համալրմանը, երրորդ կրթամասը կազմում է մագիստրոսի ծրագրի բովանդակա-
յին էությունը, որն ապահովում է մասնագիտական գիտելիքների և կարողու-
թյունների անհրաժեշտ հենքը, իսկ չորրորդը` ծրագրի անհատականացված
ուսուցման մասն է։

Լրացական դասընթացներ
Լրացական դասընթացների բաղադրիչն ուղղված է նախորդ կրթական աս-

տիճանի պահանջներն անհրաժեշտության դեպքում լրացնելուն (մասնագիտու-
թյան փոփոխության դեպքում կամ օտար լեզուների իմացության ոլորտում)։
Նկատի ունենալով մագիստրոսների՝ մասնագիտական և հետազոտական աշ-
խատուժի միջազգային շուկայում ազատ տեղաշարժն ու պահանջվածությունն
ապահովելու անհրաժեշտությունը, որպես պարտադիր լրացական դասընթաց`
ծրագրում ընդգրկված է անգլերենը։ Մասնագիտական անհրաժեշտությունից ել-
նելով, գիտական ղեկավարի երաշխավորությամբ ուսանողի անհատական ու-
սումնական պլանում որպես լրացական դասընթաց կարող է ներառվել նաև օ-
տար այլ լեզու։ Բաղադրիչը յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում նախա-
տեսում է մինչև 3 լրացական դասընթացի առկայություն։ Լրացական դասընթաց-
ները կրեդիտատար չեն:

1. «Կառավարում»

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)8

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

18/M01 Մասնագիտական օտար
լեզու /անգլերեն-1,2

0 32/0/0/
32/0/0

I,
II

Ստուգարք

2 . «Բիզնեսի կառավարում»

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

18/M01 Մասնագիտական օտար
լեզու /անգլերեն-1,2

0 32/0/0/
32/0/0

I,
II

Ստուգարք

8 Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
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3. «Ֆինանսներ»

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

18/M01 Մասնագիտական օտար
լեզու /անգլերեն-1,2

0 32/0/0
32 /0/0

I,
II

Ստուգարք

4 . «Շուկայաբանություն»

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

18/M01 Մասնագիտական օտար
լեզու /անգլերեն-1,2

0 32/0/0
32/0/0

I,
II

Ստուգարք

Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս
1.«Կառավարում»
Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 7 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների

առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ փոխանցելի
գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական
ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը
ապահովելուն։ Այն ներառում է երկու պարտադիր դասընթաց՝ «Տեղեկատվական մենեջմենթ» և
«Ռիսկերի կառավարում»: Առանձին դեպքերում, մասնագիտական անհրաժեշտությունից
ելնելով, մասնագիտական պարտադիր կրթամասին հատկացված ժամաքանակի հաշվին
հնարավոր է նաև ընդհանուր այլ դասընթացների ընդգրկումը։

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

05/M01 Տեղեկատվական
մենեջմենթ

4 32/0/0 I Քննություն

20/M13 Ռիսկերի կառավարում 3 32/0/0 I Քննություն

2 . «Բիզնեսի կառավարում»
Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 6 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների

առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ փոխանցելի
գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական
ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը
ապահովելուն։ Այն ներառում է երկու պարտադիր դասընթաց՝ «Տեղեկատվական մենեջմենթ»
և «ՀՀ գործարարական իրավունք»: Առանձին դեպքերում, մասնագիտական
անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական պարտադիր կրթամասին հատկացված
ժամաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև ընդհանուր այլ դասընթացների ընդգրկումը։

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

05/M01 Տեղեկատվական
մենեջմենթ

3 32/0/0 I Քննություն

06/M13 ՀՀ գործարարական
իրավունք

3 32/0/0 I Քննություն
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3 .«Ֆինանսներ»

Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 9 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների
առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ փոխանցելի
գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական
ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը
ապահովելուն։ Այն ներառում է երեք պարտադիր դասընթաց՝ «Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում», «Տնտեսական գործունեության
վերլուծություն» և «Մասնագիտության փիլիսոփայական հարցեր»: Առանձին դեպքերում,
մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական պարտադիր կրթամասին
հատկացված ժամաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև ընդհանուր այլ դասընթացների
ընդգրկումը։

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ
- յակ

Գնահատ-
ման ձևը

05/M02 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները մասնագիտ-
ական հետազոտություններում

3 32/0/0 I Քննություն

15/M17 Տնտեսական գործունեության
վերլուծություն

3 32/0/0 I Քննություն

16/M13 Մասնագիտության փիլիսոփայա-
կան հարցեր

3 32/0/0 I Քննություն

4 .«Շուկայաբանություն»
Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 7 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների

առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ փոխանցելի
գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական
ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը
ապահովելուն։ Այն ներառում է երկու պարտադիր դասընթաց՝ «Տեղեկատվական
համակարգերի կիրառումը մարքեթինգում» և «Շուկայաբանության հոգեբանություն»:
Առանձին դեպքերում, մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական
պարտադիր կրթամասին հատկացված ժամաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև ընդհանուր
այլ դասընթացների ընդգրկումը։

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ
- յակ

Գնահատ-
ման ձևը

05/M03 Տեղեկատվական համակարգերի
կիրառումը մարքեթինգում

4 32/0/0 I Քննություն

15/M03 Շուկայաբանության
հոգեբանություն

3 32/0/0 I Քննություն



- 37 -

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս

1.«Կառավարում»

Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 16`
երեքից հինգ կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի
ընդհանուր աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 47 կրեդիտ: Սա
մագիստրոսական ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն
ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական
մակարդակում պահանջվող գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերումը։
Դրանք մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի
կարիքները և պահանջմունքները։
Մագիստրոսական ծրագիր`

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

15/M02 Արժութային համակարգեր և
հարաբերություններ

3 32/0/0 I Քննություն

15/M10 Ֆինանսական մենեջմենթ 3 32/0/0 III Քննություն

15/M28
Արժեթղթերի պորտֆելի
օպտիմալ կառավարում

3 32/0/0 III Քննություն

15/M57 Մարքեթինգի կառավարում 3 32/0/0 II Քննություն

03/M01 Մենեջմենթի հոգեբանություն 3 32/0/0 II Քննություն

20/M02 Կառավարման տեսության
արդի հիմնախնդիրներ 4 32/0/0 I Քննություն

20/M03 Տնտեսության պետական
կարգավորում 4 32/0/0 I Քննություն

20/M05 Գործառնական կառավարում 3 32/0/0 II Քննություն

20/M06 Բանկային մենեջմենթ 4 32/0/0 II Քննություն

20/M08 Վարչական կառավարում 2 32/0/0 III Քննություն

20/M10 Արտադրական մենեջմենթ 2 32/0/0 III Քննություն
20/M11 Հանրային կառավարում 2 32/0/0 III Քննություն
20/M16 Պրակտիկ մենեջմենթ 2 32/0/0 III Քննություն

20/M18 Կորպորատիվ կառավարում 2 32/0/0 III Քննություն
20/M27 Ճգնաժամային կառավարում 2 32/0/0 III Քննություն

20/M28 Էլեկտրոնային բիզնես 2 32/0/0 II Քննություն

20/M31 Ռազմավարական կառավար-
ման արդի հիմնախնդիրներ

3 32/0/0 II Քննություն
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2.«Բիզնեսի կառավարում»

Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 16`
երեքից հինգ կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի
ընդհանուր աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 48 կրեդիտ: Սա
մագիստրոսական ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն
ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական
մակարդակում պահանջվող գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերումը։
Դրանք մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի
կարիքները և պահանջմունքները։
Մագիստրոսական ծրագիր`

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

15/M57 Մարքեթինգի կառավարում 4 32/0/0 I Քննություն
15/M58 Բրենդ մենեջմենթ 3 32/0/0 II Քննություն

15/M63
Ճյուղային տնտեսության արդի
հիմնախնդիրներ

3 32/0/0 III Քննություն

20/M02
Կառավարման տեսության արդի
հիմնախնդիրներ

4 32/0/0 I Քննություն

20/M17 Աուդիտ և ներքին վերահսկողու-
թյուն

3 32/0/0 III Քննություն

20/M18 Կորպորատիվ կառավարում 3 32/0/0 I Քննություն

20/M20 Ձեռնարկությունների կառավարչ-
ական տեխնոլոգիաներ

3 32/0/0 I Քննություն

20/M28 Էլեկտրոնային բիզնես 3 32/0/0 II Քննություն

20/M30 Բիզնես Էթիկետ և միջմշակութ-
ային հաղորդակցություն

3 32/0/0 II Քննություն

20/M31
Ռազմավարական կառավարման
արդի հիմնախնդիրներ

3 32/0/0 II Քննություն

20/M32 Բիզնեսի գնահատում 3 32/0/0 II Քննություն

20/M35
Բիզնեսի վերլուծության հի-
մունքներ

3 32/0/0 III Քննություն

20/M36 Մարդկային ռեսուրսների կա-
ռավարում

3 32/0/0 III Քննություն

20/M37
Նորարարությունների կառա-
վարում

3 32/0/0 II Քննություն

20/M40 Նախագծի կառավարում 2 32/0/0 III Քննություն

20/M41
Աշխարհատնտեսական տնտեսա-
գիտություն

2 32/0/0 III Քննություն
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3.«Ֆինանսներ»

Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 16`
երեքից հինգ կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի
ընդհանուր աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 45 կրեդիտ: Սա
մագիստրոսական ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն
ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական
մակարդակում պահանջվող գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերումը։
Դրանք մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի
կարիքները և պահանջմունքները։
Մագիստրոսական ծրագիր`

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ )

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

15/M05 Էկոնոմետրիկա
3 32/0/0 II Քննություն

15/M07 Բանկային մենեջմենթ
3 32/0/0 II Քննություն

15/M09 Միջազգային ֆինանսներ 3 32/0/0 III Քննություն

15/M10 Ֆինանսական մենեջմենթ 3 32/0/0 III Քննություն

15/M15 Արժեթղթերի շուկա և բորսային
գործ

4 32/0/0 I Քննություն

15/M22 Ֆինանսական վերլուծություն 4 32/0/0 II Քննություն

15/M23 Ներդրումներ և ներդրումային
քաղաքականություն 4 32/0/0 I Քննություն

15/M24
Պետական բյուջե  և հարկա-
բյուջետային քաղաքականություն

3 32/0/00 II Քննություն

15/M25 Միկրոտնտեսական համալիր
վերլուծություն

3 32/0/0 II Քննություն

15/M26
Ֆինանսական վերահսկողություն
և աուդիտ

3 32/0/0 III Քննություն

15/M27 Բանկային ռիսկերի կառավարում 3 32/0/0 III Քննություն

15/M28
Արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալ
կառավարում

3 32/0/0 III Քննություն

15/M52 Ֆինանսական գործընթացների
մաթեմատիկական մոդելավորում,

3 32/0/0 III Քննություն

15/M61 Մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրներ

3 32/0/0 III
Քննություն
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4.«Շուկայաբանություն»

Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 16`
երեքից հինգ կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի
ընդհանուր աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 46 կրեդիտ: Սա
մագիստրոսական ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն
ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական
մակարդակում պահանջվող գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերումը։
Դրանք մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի
կարիքները և պահանջմունքները։
Մագիստրոսական ծրագիր`

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

15/M05 Էկոնոմետրիկա 4 32/0/0 II Քննություն

15/M31 Սոցիալ-տնտեսական զարգացման
կանխատեսում և պլանավորում

4 32/0/0 I Քննություն

15/M34 Միջազգային մարքեթինգ 4 32/0/0 II Քննություն

15/M35 Ապահովագրական գործ 3 32/0/0 III Քննություն

15/M39 Ներդրումային միջավայր 3 32/0/0 III Քննություն

15/M40 Ծառայությունների ոլորտի
մարքեթինգ

3 32/0/0 III Քննություն

15/M41
Մարքեթինգային
հետազոտություններ և կոմունիկա-
ցիաներ

4 32/0/0 II Քննություն

15/M42
Ձեռնարկությունների
կառավարչական տեխնոլոգիաներ

4 32/0/0 II Քննություն

15/M45 Մարքեթինգային վերլուծություն և
աուդիտ

4 32/0/0 II Քննություն

15/M49
Ինտերնետ, մարքեթինգ և
էլեկտրոնային առևտուր

3 32/0/0 III Քննություն

15/M55 Որակի կառավարում 3 32/0/0 III Քննություն

15/M57 Մարքեթինգի կառավարում 4 32/0/0 I Քննություն

20/M40 Նախագծի կառավարում 3 32/0/0 III Քննություն
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Կամընտրական դասընթացներ

Կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են Կենտրոնի այլ
մագիստրոսական ծրագրերի դասընթացներից և նպատակ ունեն մագիստրանտի
մոտ ձևավորելու մագիստրոսական թեզը հաջողությամբ կատարելու համար
անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ: Այս դասընթացների ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանափակված է 18 կրեդիտով, իսկ կազմն
ընտրվում է ուսումնական խորհրդատուի (գիտական ղեկավարի) հետ համատեղ՝
տվյալ կամ հարակից (մասնագիտության շրջանակներում միջդիսցիպլինար
կապերի ձևավորման նպատակով) մագիստրոսական ծրագր(եր)ի
դասընթացների ցանկից` 1-ին կիսամյակի ընթացքում։ Տվյալ ծրագրի
կամընտրական դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր
աշխատածավալը պետք է կազմի առնվազն 9 կրեդիտ, իսկ առաջարկվող
դասընթացների քանակը` պահանջվածից առնվազն 2 անգամ ավելի:

Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար
ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հե-
տևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը:

Մագիստրոսական ծրագիր`
1.«Կառավարում»

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

15/M17
Տնտեսական գործունեության
վերլուծություն 3 32/0/0 I Քննություն

15/M35 Ապահովագրական գործ 3 32/0/0 II Քննություն

20/M04 Էկոնոմետրիկա 3 32/0/0 I Քննություն

20/M07 Անձնակազմի կառավարում 3 32/0/0 III Քննություն

20/M14
Նորամուծությունների և
ներդրումների կառավարում 3 32/0/0 II Քննություն

20/M25
Կառավարման գործընթացների
մաթեմատիկական
մոդելավորում

3 32/0/0
III Քննություն

2.«Բիզնեսի կառավարում»

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

20/M15 Ապահովագրական գործ 3 32/0/0 III Քննություն

20/M15 Մրցակցային միջավայրի
կարգավորման արդի հիմնահարցեր

3 32/0/0 I Քննություն

20/M15 Որակի կառավարում 3 32/0/0 III Քննություն

20/M15 Միջազգային բիզնեսի կառավարում 3 32/0/0 I Քննություն
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20/M15
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) և
գովազդ ժամանակակից բիզնես-ում

3 32/0/0 II Քննություն

20/M15 Լոգիստիկ համակարգերի
կառավարում

3 32/0/0 II Քննություն

3.«Ֆինանսներ»

4.«Շուկայաբանություն

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ-
յակ

Գնահատ-
ման ձևը

15/M02
Արժութային համակարգեր և
հարաբերություններ

3 32/0/0 I Քննություն

15/M43 Ինովացիոն և վենչուրային
մարքեթինգ

3 32/0/0 I Քննություն

15/M28
Արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալ
կառավարում

3 32/0/0 II Քննություն

15/M44
Մրցակցային միջավայրի
կարգավորման հիմնահարցեր

3 32/0/0 II Քննություն

15/M30
Բանկային մարքեթինգ 3 32/0/0 III Քննություն

15/M51
Շուկայական գործընթացների
մաթեմատիկական մոդելավորում

3 32/0/0 III Քննություն

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց
Կրե-
դիտ

Լսարանայ
ին ժամ
(դ/գ/լ)

Կիսամ-
յակ

Գնահատ
- ման
ձևը15/M02

Արժութային համակարգեր և
հարաբերություններ

3 32/0/0 I Քննություն

15/M29 Պետական և մունիցիպալ ֆինանս-
ներ

3 32/0/0 I Քննություն

15/M30 Բանկային մարքետինգ 3 32/0/0 III Քննություն

15/M31
Սոցիալ-տնտեսական զարգաց-
ման կանխատեսում և պլանա-
վորում

3 32/0/0 III Քննություն

15/M32
Ոչ բանկային ֆինանսական
ինդուստրիա

3 32/0/0 II Քննություն

15/M35
Ապահովագրական գործ 3 32/0/0 II Քննություն
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2.2. Հետազոտական կառուցամաս

Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝
գիտական սեմինար, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտահետազոտական
պրակտիկա, գիտամանկավարժական պրակտիկա և մագիստրոսական թեզ:

Գիտական սեմինարը ծրագիրն իրականացնող կառույցի (գիտական
կազմակերպություն,ամբիոն, կենտրոն) կողմից կազմակերպվող կանոնավոր
գործող սեմինարների շարք է, որի կայացման ժամանակացույցը սահմանվում
է մագիստրոսական ծրագրի տվյալ կիսամյակի դասացուցակով: Գիտական
սեմինարի ընթացքում մագիստրանտներին ցուցաբերվում է գիտական
հետազոտություն կատարելու մեթոդաբանական և մեթոդական աջակցություն,
ձևավորվում են գիտական սեմինարներին հաղորդումներ և զեկուցումներ
ներկայացնելու, գիտական բանավեճ վարելու, գրախոսություններով հանդես
գալու հմտություններ։

Գիտահետազոտական աշխատանքի բովանդակությունը պայմանավորվում
է ուսանողի մագիստրոսական թեզի թեմայի խնդիրներով և կազմվում է
գիտական ղեկավարի հետ համատեղ։ Այն կազմակերպվում է ուսումնառության
2-րդ, 3-րդ և 4 կիսամյակներում` ընդհանուր 18 կրեդիտ աշխատածավալով:

Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում`
գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։ Կա-
րող է իրականացվել ամբիոնի կամ լաբորատորիայի գիտական թեմաների շրջա-
նակներում։ Ունի 3 կրեդիտ աշխատածավալ:

Գիտամանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյա-
կում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։
Այն ևս ունի 3 կրեդիտ աշխատածավալ:

Մագիստրոսական թեզի կատարումը և նրա պաշտպանու-
թյունը մագիստրոսի կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որն իրականաց-
վում է 4-րդ կիսամյակում: Մագիստրոսական թեզի կատարման և
պաշտպանության համար ծրագրում նախատեսվում է 12 կրեդիտ աշխատա-
ծավալ։
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1. ՏԵՂԵԿԱԳՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է «Տնտեսագիտության և
կառավարման» մասնագիտության ուսուցմամբ իրականացվող մագիստրոսի
կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին,
դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև հանրությանը մատչելի
դարձնելու համար: Այն պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն կրթական
ծրագրերի, դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն
ներառում է.

 կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը՝ շնորհվող
որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական
արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների
կառուցվածքը, ավարտական պահանջներն ու ատեստավորման ձևերը,
պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,

 առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ
նկարագիրը՝ դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման
կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները, դասընթացի հակիրճ
բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու
չափանիշները:
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1.Մագիստրոսական ծրագիր
«Կառավարում»

Ընդհանուր և մասնագիտական դասընթացներ

05/M01. Տեղեկատվական մենեջմենթ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տեղեկատվական

կառավարումը /ՏԿ/ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները /ՏՏ/ որպես
կազմակերպության ղեկավարման կարևորագույն բաղկացուցիչ մաս և
կազմակերպության գործունեության ձևափոխման հզոր գործիք` ժամանակակից
բիզնեսի պահանջներին համապատասխան:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա տեղեկատվական մենեջմենթի զարգացման պատմությունը,

տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետության գնահատման մեթոդները
2.կհասկանա ինտերնետում գործարարական կառույցների միջև

հաղորդակցման ձևերը, էլեկտրոնային բիզնեսի քանակական և որակական
հատկությունները,

3. կկարողանա ընտրել բիզնեսին համապատասխան տեղեկատվական մոդելը,
վերլուծել բիզնես-գործընթացները օգտագործելով ժամանակակից էլեկտրոնային
գործիքները:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական կառավարման հիմնախնդիրները: Թեմա 2՝
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ.արդի վիճակը, դերը բիզնեսում և զարգացման
միտումները: Թեմա 3՝ Տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման
վերլուծության և փոխանցման տեխնոլոգիա: Թեմա 4՝ Տեղեկատվական
համակարգերի դասակարգումը: Թեմա 5` Ինտրանետ/ինտերնետ-
տեխնոլոգիաների զարգացումը: Թեմա 6՝ էլեկտրոնային առևտուր: Թեմա 7՝
Վիրտուալ շուկաների դասակարգումը: Թեմա 8՝ Կազմակերպության ռեսուրսների
օգտագործման արդյունավետության գնահատում: Թեմա 9՝ Ժամանակակից
կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 10՝ Վերլուծական
տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 11՝ Լոգիստիկայի տեղեկատվական
համակարգեր: Թեմա 12՝ Աութսորսինգի տեսակները: Թեմա 13՝ ՀՀ օրենքներ և
նորմատիվ բազա հեռահաղորդակցության ոլորտում, տվյալների անվտանգության
և տեղեկատվության ապահովման կազմակերպումը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M13. Ռիսկերի կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համալիր գիտելիքներ հաղորդել
կազմակերպություններում ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա ռիսկերի կառավարման էությունը և նշանակությունը,
2. կհասկանա ռիսկերի կառավարման հիմնական պրոբլեմները,
3. կկարողանա գնահատել ընկերության ռիսկերի կառավարման

արդյունավետությունը:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Ռիսկերի հասկացությունը և էությունը: Թեմա 2` Ռիսկ մենեջմենթի
հասկացությունը, էությունը և բովանդակությունը: Թեմա 3` Ռիսկ մենեջմենթի
աքսիոմաները,օրենքները և սկզբունքները: Թեմա 4` Ռիսկերի մոնիթորինգ: Թեմա
5` Ռիսկ-մենեջմենթի գործառույթները: Թեմա 6` Ռիսկերի կառավարման
արդյունավետությունը: Թեմա 7` Ռիսկերի կառավարման մեթոդները, դրանց
հասկացությունները և տեսակները: Թեմա 8` Ռիսկերի կառավարման
մարտավարություն և ռազմավարություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Լրացական դասընթացներ

18/M01. Մասնագիտական օտար լեզու (անգլերեն 1-2) (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Երկու կիսամյակ տևողությամբ ուսումնական գործունեության ընթացքում

“Կառավարում” բաժնի ուսանողներին ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն
լեզու`կառավարման կոնտեքստում, որն իր մեջ ներառում է համապատասխան
մասնագիտական տերմինների ու արտահայտությունների, քերականական
ժամանակաձևերի ու կառուցվածքների ուսումնասիրում և
տիրապետում,մեթոդական կողմնորոշիչ ցուցումներ`ձեռք բերած գիտելիքները
ամրապնդելու և վերարտադրելու նպատակով, տեղեկատվական-հաղորդակցային
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տեխնոլոգիաների կիրառում` օգնելու սովորողներին զարգացնելու խոսքային
հմտություններն ու կարողությունները, լրացուցիչ մասնագիտական և ոչ
մասնագիտական տեքստերի վրա ինքնուրույն աշխատանք`օգտագործելով
համապատասխան բառարաններ և ձեռնարկներ /տեքստերի թարգմանություն`
անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն, տեքստերի վերարտադրում,
բառարանային աշխատանք և այլն/: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է
սովորողներին ծանոթացնել լեզուն ուսումնասիրելու հետ կապված խնդիրներին,
նպատակներին, սկզբունքներին, ինչպես նաև օգնել հաղթահարելու սովորելու
ընթացքում հանդիպող դժվարություններն ու խոչընդոտները:

Կրթական արդյունքները.
1. Տիրապետել անգլերեն լեզվի քերականական ժամանակաձևերին,

կառուցվածքներին, մասնագիտական բառապաշարին, լեզվա-
մտածողական հմտություններին, որոնք հնարավորություն կտան
սովորողներին ինքնուրույն օգտվել մասնագիտական գրականությունից,

2. Կարողանալ անգլերենով խոսել մասնագիտական և ոչ մասնագիտական
միջավայրում,

3. Մասնակցել անգլերեն լեզվով տեղի ունեցող բանավեճերի,
երկխոսությունների,

4. Պատրաստել ներկայացումներ /պրեզենտացիաներ/, զարգացնելու
բանավոր և գրավոր խոսքը:
Բովանդակությունը

Մասնագիտական օտար լեզու դասընթացը նախատեսված է ոչ
մասնագիտական բաժինների ուսանողների համար: Առարկան ենթադրում է
ապահովել անմիջական լեզվական միջավայր ուսանողների համար, ծանոթացնել
նրանց անգլերենի առանցքային քերականական կառույցներին, մասնագիտական
տերմինաբանությանը, իդիոմատիկ արտահայտություններին, աջակցել
լեզվամտածողության, լեզվազգացողության զարգացմանը և ստեղծել
համապատասխան պայմաններ հաղորդակցության գործընթացում լեզուն
կիրառելու համար: Դասընթացը հատուկ շեշտ է դնում բանավոր մասնագիտական
խոսքին և նրա ավտոմատ զարգացման գիտելիքներին, որը իրագործվում է
բանավոր խոսքը խթանող մի շարք առաջադրանքների միջոցով:

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:

Տիտղոսային ծրագրի պարտադիր դասընթացներ

15/M02. Արժութային համակարգեր և հարաբերություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արժութային համակարգերի
ձևավորման և արժութային հարաբերությունների կարգավորման
հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
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1. կիմանա ազգային, միջազգային և տարածաշրջանային արժութային
համակարգերի ձևավորման սկզբունքների մասին,

2. կտիրապետի արժութային հարաբերությունների առաջացման և
արժույթների փոխարժեքների սահմանման կարգին,

3. կհասկանա միջազգային արժութային շուկայի գործունեության
մեխանիզմները,

4. կծանոթանա արժութային քաղաքականության, արժութային
կարգավորման և արժութային վերահսկողության մեթոդներին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Փողի շուկան: Փողի պահանջարկն ու առաջարկը:
Հավասարակշռությունը  փողի շուկայում:
Թեմա 2` Արժութային համակարգերի ձևավորումը և զարգացումը: Թեմա 3`
Միջազգային արժութային համակարգի ձևավորման փուլերը: Թեմա 4`
Արժութային հարաբերություններ  և արժութային  փոխարժեքներ: Թեմա 5`
Արժույթի փոխարժեքների վրա ազդող գործոնները: Թեմա 6` Միջազգային
արժութային շուկա: Թեմա 7` Արժութային քաղաքականությունը, արժութային
փոխարժեքի կարգավորումն ու վերահսկողությունը: Թեմա 8` Արժութային
քաղաքականությունը և արժութային կարգավորումը ՀՀ- ում: Թեմա 9`
Միջազգային արժութային կազմակերպությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը ՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ ՝ համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

15/M10. Ֆինանսական մենեջմենթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ուսումնական գործունեության ընթացքում ուսանողին կրեդիտային

համակարգով համակարգային գիտելիքներ հաղորդել ֆինանսական մենեջմենթի,
նրա տեղեկատվական և մեթոդաբանական համակարգի, առարկայի,
նպատակների, խնդիրների, սկզբունքների, ուղղությունների, ուսումնասիրության
մեթոդների և եղանակների մասին:

Ծրագիրն ուսումնասիրելիս ուսանողը ձեռք կբերի տեսական գիտելիքներ
ուսումնական նյութերով ինքնուրույն աշխատելու, ինչպես նաև հմտություններ ու
կարողություններ ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու և ֆինանսական
մենեջմենթի մեթոդաբանական համակարգը կիրառելու համար:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կծանոթանա ֆինանսական մենեջմենթի տեղեկատվական
համակարգին,
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2. կիմանա ֆինանսական մենեջմենթի մեթոդաբանական համակարգը,
3. կտիրապետի ներդրումների տնտեսական արդյունավետության

գնահատմանը:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Ֆինանսական մենեջմենթը և գործարար միջավայրը: Թեմա 2՝
Ֆինանսական մենեջմենթի տեղեկատվական համակարգը: Թեմա 3՝ Ֆինանսական
մենեջմենթի մեթոդաբանական համակարգը: Թեմա 4՝ Շահութաբերության
ցուցանիշների հաշվարկը ֆինանսական մենեջմենթում: Թեմա 5՝ Իրացվելիության
ցուցանիշների հաշվարկը ֆինանսական մենեջմենթում: Թեմա 6՝ Ֆինանսական
կայունության, գործարար և շուկայական ակտիվության ցուցանիշների հաշվարկը
ֆինանսական մենեջմենթում: Թեմա 7՝ Ֆինանսական ռիսկերի զսպումը և բանկերի
գործունեության տնտեսական նորմատիվները: Թեմա 8՝ Բանկերի ցուցանիշների
ամփոփ գնահատման համակարգը: Թեմա 9՝ Ֆինանսական լծակի հասկացությունը
և կապը ֆինանսական ռիսկերի հետ: Թեմա 10՝ Ներդրումների տնտեսական
արդյունավետության գնահատումը ֆինանսական մենեջմենթում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M28. Արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալ կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ: Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակը ուսանողների մոտ զարգացնել

արժեթղթերի փաթեթի ընտրության, կառավարման և արդյունավետության
գնահատման տեսական և գործնական կարողություններն ու հմտությունները,
որոնք հետագայում անհրաժեշտ կլինեն “պորտֆելի կառավարիչ” կամ
“ֆինանսական վերլուծաբան” մասնագիտությամբ աշխատելու համար:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա արժեթղթերի պորտֆելի և դրա օպտիմալ ընտրության,

կառավարման և արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրների մասին,
ինչպես նաև դրա վերաբերյալ առկա տարբեր տեսաբանների մոտեցումները և
նրանց կողմից մշակված մոդելները.

2. կկարողանա ինքնուրույն իրականացնել արժեթղթերի փաթեթի
ընտրություն, կառավարում և արդյունավետության գնահատում` հիմնվելով
ստացված տեսական գիտելիքների վրա և պատկերացնելով հիմնախնդրի
տնտեսական բովանդակությունը.

3. կտիրապետի արժեթղթերի պորտֆելի, դրա օպտիմալ կառավարման և
արդյունավետության գնահատման հիմնախնդրի տնտեսական բովանդակությունը:
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Բովանդակությունը.
«Արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալ կառավարում» դասընթացը կոչված է

ուսումնասիրելու ներդրումային միջավայրը և ներդրումային գործընթացը,
արժեթղթերի գնահատման մոտեցումները, ներդրումային պորտֆելի ընտրության
հիմնախնդիրը և պորտֆելային վերլուծությունը, արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալ
կառավարման տեսությունները (մասնավորապես, ֆինանսական ակտիվների
գնագոյացման մոդելը (CAPM), գործոնային մոդելը, արբիտրաժային գնագոյացման
մոդելը (APT)), ֆինանսական վերլուծության հիմունքները և տեսակները
(տեխնիկական և ֆունդամենտալ), ինչպես նաև պորտֆելի արդյունավետության
գնահատման մոտեցումները:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M57. Մարքեթինգի կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համալիր գիտելիքներ հաղորդել

կազմակերպություններում մարքեթինգի կառավարման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կիմանա մարքեթինգի կառավարման էությունը և նշանակությունը,
2. կհասկանա մարքեթինգի կառավարման հիմնական պրոբլեմները,
3. կկարողանա գնահատել ընկերության մարքեթինգի կառավարման

արդյունավետությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մարքեթինգի էությունը և նշանակությունը: Թեմա 2`

Մարքեթինգային կառավարման էությունը: Թեմա 3` Մարքեթինգային
կառավարման կազմակերպում: Թեմա 4` Մարքեթինգի ֆունկցիոնալ
ռազմավարությունները: Թեմա 5` Մարքեթինգային տեղեկատվության
ապահովումը: Մարքեթինգային վերլուծություններ: Թեմա 6` Մարքեթինգային
նպատակների սահմանումը: Թեմա 7` Ապրանքի կառավարում: Թեմա 8` Գնի
կառավարում: Թեմա 9` Առաջմղման կառավարում: Թեմա 10` Տեղաբաշխման
կառավարում: Թեմա 11` Մարքեթինգային ծախսերի սահմանումը: Թեմա 12`
Մարքեթինգային վերահսկողություն:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M01. Մենեջմենթի հոգեբանություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ: Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ուսումնական գործունեության ընթացքում

ուսանողին կրեդիտային համակարգով համակարգային գիտելիքներ հաղորդել
մարդկային ռեսուրսների կառավարման հոգեբանության և բիզնես հոգեբանության
վերաբերյալ: Ծանոթացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման
գործառույթների, սկզբունքների հոգեբանական վերլուծությանը, արդյունավետ
կառավարման հոգեբանական գործոններին, ղեկավարի հոգեբանական
առանձնահատկությունների, գովազդի, ղեկավար-ենթակա փոխհարաբերություն-
ների, ներգործության, կոնֆլիկտների պատճառների և հարթման ուղիների,
լիդերության վերաբերյալ գիտական տարբեր տեսությունների ու հայեցակարգերի
բացատրություններին, առաջատար երկրների կառավարման մոդելների
հոգեբանական վերլուծություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա մարդկային ռեսուրսների կառավարման, ինքնաներկայացման,
գովազդի, խմբի առաջնորդության, կոլեկտիվի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի
ապահովման և պահպանման հոգեբանական մեխանիզմների ու չափանիշների
մասին, բիզնեսի կառավարման ազգային հոգեբանական
առանձնահատկությունների, ինչպես նաև` համաշխարհային տնտեսական
առաջատար երկրների կառավարման հոգեբանության յուրահատկությունները,
2. կկարողանա բանավոր և գրավոր խոսքով ներկայացնել իր գիտելիքները,
համադրել հոգեբանական նոր ինֆորմացիան իր գիտելիքների հետ, կատարել ոչ
լայնածավալ գիտահետազոտական աշխատանքներ,
3. կտիրապետի հոգեբանական գիտելիքները գործնականում կիրառելու

մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարման հոգեբանության  զարգացումը: Թեմա 2` Կառավարման
հոգեբանության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 3` Կառավարման գործառույթներն
ու սկզբունքները: Թեմա 4` Պրոֆեսոգրամմա և հոգեգրամա: Թեմա 5` Լիդերության
հոգեբանական վերլուծությունը: Թեմա 6` Բանակցությունների հոգեբանական
կողմը: Թեմա 7` Կառավարման մոդելների հոգեբանական վերլուծությունը:
Թեմա 8` Ղեկավար-ենթակա փոխհարաբերությունների հոգեբանական կողմը:
Թեմա 9` Կոնֆլիկտ և հակասություն: Թեմա 10` Ղեկավարի անհատական
տիպաբանությունը
Թեմա 11` Գովազդի հոգեբանական վերլուծությունը: Թեմա 12` Հայ էթնո
առանձնահատկությունների վերլուծությունը`վաճառականների օրինակով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.



- 53 -

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը ՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ ՝ համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

20/M02. Կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրները (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրները առարկայի

դասավանդման նպատակն է ապագա մագիստրոսներին հասու դարձնել
կառավարման տեսության մեջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումները,
համաշխարհային պրակտիկայում կիրառական նշանակություն ունեցող
կառավարման արդիական մոտեցումները:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կկարողանա բնութագրել կառավարման տեսության արդի նշանակությունը, նոր
տեսությունների ձևավորումը, առանձին կազմակերպությունների առաքելությունը,
նպատակների իրագործումը և այլն: Կառավարման տեսության արդի
հիմնախնդիրների լուծմանս մեխանիզմները, գործիքները և տեսակները:
2. կիմանա կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրները տարբեր
տեսությունների համատեքստում:
3. կտիրապետի կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրների վերլուծության
միջոցով գտնել դրանց լուծման ուղիները: Կառավարման տեսության արդի
հիմնախնդիրների լուծման տեսական և գործնական մոտեցումները: Կիրառել
գիտելիքները կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրները լուծելու
գործընթացում:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Տնտեսական քաղաքականություն.
ռազմավարություն և մարտավարություն: Թեմա 3` Կառավարման տեսության
զարգացման միտումները: Թեմա 4` Տնտեսության առանձին ոլորտների
կառավարման հիմնախնդիրները: Թեմա 5` Կառավարման գործառույթների
կատարելագործման և ժամանակակից ձևերի անհրաժեշտությունը: Թեմա 6`
Կառավարման ժամանակակից մեթոդների, սկզբունքների և որոշումների
ընդունման մոդելների կիրառությունը: Թեմա 7 `Կազմակերպական վարքագծի
ժամանակակից ըմբռնումները: Թեմա 8` Հանրային կառավարման արդի
հիմնախնդիրները և կատարելագործման ուղղությունները: Թեմա 9` Ֆունկցիոնալ
և ճյուղային նախարարությունների, կառավարությանն առընթեր մարմինների,
կոմիտեների և օրենքով ստեղծված մարմինների գործառույթները պետության
(տնտեսության) կառավարման համակարգում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M03. Տնտեսության պետական կարգավորում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մակրոտնտեսական

կարգավորման առարկան և նրա խնդիրների, առարկայի ուսումնասիրության
մեթոդաբանությունը և մեթոդները: Պարզաբանել երկրի մակրոտնտեսական
քաղաքականության հիմնախնդիրները տնտեսական և սոցիալական ոլորտներում:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա մակրոտնտեսական կարգավորման անհրաժեշտությունը և
նշանակությունը տնտեսության պետական կարգավորման գործում:
2. կհասկանա մակրոտնտեսական քաղաքականության հիմնախնդիրները
տնտեսական և սոցիալական զարգացման գործում:
3.կկարողանա մակրոտնտեսական կարգավորման մեխանիզմները օգտագործել
տնտեսական ու սոցիալական տարբեր ոլորտներում, գործնական
աշխատանքներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մակրոտնտեսական կարգավորման առարկան և խնդիրները: Թեմա 2`
Մակրոտնտեսական կարգավորման մեթոդաբանությունը: Թեմա 3`
Մակրոտնտեսական կարգավորման պետական մարմինները և դրանց
գործառույթները: Թեմա 4` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և սոցիալ-
տնտեսական ծրագրերը: Թեմա 5` Ազգային արդյունքի արտադրությունը,
բաշխումը և օգտագործումը: Թեմա 6` Տնտեսական աճ և արդյունավետություն:
Թեմա 7` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը արտադրության ճյուղերում:
Թեմա 8` Ներդրումային քաղաքականություն: Թեմա 9` Սոցիալական
քաղաքականություն: Թեմա 10` Դրամավարկային քաղաքականություն: Թեմա 11`
Հարկա-բյուջետային քաղաքականություն: Թեմա 12` Բնակչության
զբաղվածության քաղաքականություն: Թեմա 13` Գնագոյացման
մակրոտնտեսական կարգավորում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություններ, որոնք կանցկացվեն գրավոր,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Կանցկացվի բանավոր 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցաշարը
պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
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20/M05. ¶ործառնական կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2 –րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գործառնական
կառավարման հիմունքներին, խնդիրներին, գործառնություններին.
Կրթական արդյունքներն.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա գործառնական կառավարման հիմունքների մասին,
2.կհասկանա գործառնությունների կառավարման տեխնոլոգիաների մշակումներն,
3. կկարողանա կիրառել ծառայությունների գործառույթներն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գործառնությունների կառավարման հիմունքներ: Թեմա 2`
Արտադրական գործառնություններ: Թեմա 3` Ծառայությունների
գործառնություններ: Թեմա 4` Գործառնությունների ռազմավարությունները:
Թեմա 5` Ապրանքների և ծառայությունների պահանջարկի կանխատեսումը:
Թեմա 6` Ապրանքի պլանավորումը և գործընթացի նախագծումը: Թեմա 7`
Երկարաժամկետ կարողությունների պլանավորումը եւ հզորությունների
տեղակայումը: Թեմա 8` Որակի կառավարում: Թեմա 9` Գործառնությունների
կառավարման տեխնոլոգիական մշակումները: Թեմա 10` Կազմակերպում և
մարդկային ռեսուրսներ: Թեմա 11` Գլոբալ մատակարարման շղթայի
կառավարումը: Թեմա 12` Համընդհանուր արտադրության պլանավորումը: Թեմա
13` Նյութերի անկախ պահանջարկի կառավարում: Թեմա 14` Նյութերի կախյալ
պահանջարկի կառավարումը: Նյութական պահանջմունքների պլանավորումը:
Թեմա 15` Միջնաժամկետ և կարճաժամկետ կարողությունների պլանավորում:
Թեմա 16` Ճիշտ ժամանակին արտադրություն: Թեմա 17` Ծառայությունների
համակարգի նախագծումն ու ժամանակացույցը: Թեմա 18` Նախագծի
կառավարում: Թեմա 19` Որակի վերլուծություն, գնահատում և
կատարելագործում: Թեմա 20` Լոգիստիկայի հիմունքները: Թեմա 21`
Լոգիստիկայի չափանիշները : Թեմա 22` Համակարգի գործողության
պահանջները: Թեմա 23` Համակարգի պահպանման կոնցեպցիան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց , յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

20/M06. Բանկային մենեջմենթ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին ծանոթացնել առևտրային բանկերի
գործունեության կառավարման առանձնահատկություններին և կարգավորման
մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կծանոթանա առևտրային բանկի կառավարման հիմունքներին,
2. կտիրապետի բանկի պարտավորություններին  և կապիտալ, ակտիվների,

վարկային պորտֆելի, իրացվելիության և ռիսկերի կառավարման
հիմնախնդիրներին,

3. կիմանա բանկի գործունեության ծրագրավորման, լիցենզավորման,
ֆինանսական առողջացման, սնանկացման և լուծարման
առանձնահատկությունները,

4. կհասկանա բանկային գործունեության  վերլուծության  և գնահատման
մեթոդները:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առևտրային բանկի կառավարման հիմունքները: Թեմա 2` Բանկերի
ծագումը, բնութագիրը, կազմակերպական կառուցվածքը և դասակարգումը: Թեմա
3` Բանկային գործունեության իրավական կարգավորումը: Թեմա 4` Բանկերի
գործառնությունները  և մատուցվող ծառայությունները: Թեմա 5` Բանկի
պարտավորությունների  և կապիտալի կառավարումը: Թեմա 6` Բանկերի
ակտիվային գործառնությունները և դրանց կառավարումը: Թեմա 7` Ռիսկերի
գնահատումը և կառավարումը բանկերում: Թեմա 8` Բանկային գործունեության
կարգավորումը և վերահսկողությունը: Թեմա 9` Բանկային գործունեության
վերլուծության  և գնահատման համակարգը: Թեմա 10` Բանկային գործունեության
լիցենզավորումը: Թեմա 11` Բանկերի վերակազմավորումը և լուծարումը: Բանկերի
սնանկությունը: Թեմա 12` Բանկային գործունեության ծրագրավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում  է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝ համապատասխանաբար
4,3,3, միավոր: Միավորների  քայլը 0.5 է:

20/M10. Արտադրական մենեջմենթ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ,  3-րդ  կիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասախոսությունների, առաջադրանքների, գործնական աշխատանքների,
ինտերակտիվ
քննարկումների, խաղերի միջոցով տեղեկացնել, ներկայացնել, բացատրել,
վերհանել, ամրապնդել և հասցնել իմացության, տիրապետման և կիրարկման
աստիճանի Արտադրական մենեջմենթի հիմնադրույթները, ցուցանիշները,
չափանիշները, ֆոկուսները, ներքին և արտաքին միջավայրերը, արտադրական
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մենեջմենթի քարտեզագրումը և մեթոդները, մեթոդների ընտրությունը,
կիրառումը, համադրումները:
Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա արտադրական մենեջմենթի հիմնադրույթները,
ցուցանիշները, չափանիշները, սկզբունքները,
2. կհասկանա միջավայրերի ազդեցությունները, մեթոդների
էությունը, քարտեզագրման սկզբունքները,
3. կտիրապետի արտադրական մենեջմենթի
առանձնահատկություններին, իրականացնի մեթոդների ընտրությունը,
վերլուծությունները և գործնական համադրումները:

Բովանդակությունը
Թեմա 1` Արտադրությունների (ծառայությունների) մենեջմենթ, հիմնադրույթներ:
Թեմա 2` Արտադրությունների ներքին և արտաքին միջավայրեր: Թեմա 3`
Արտադրությունների (ծառայությունների) ցուցանիշները, չափանիշները և
ֆոկուսները: Թեմա 4` Արտադրությունների (ծառայությունների) ստեղծման,
զարգացման, ընդլայնման և կատարելագործման սկզբունքները: Թեմա 5`
Արտադրությունների (ծառայությունների) մենեջմենթի քարտեզագրում: Թեմա 6`
Արտադրությունների (ծառայությունների) մենեջմենթի մեթոդները: Թեմա 7`
Արտադրությունների (ծառայությունների) մենեջմենթի մեթոդների ընտրության
եղանակները: Թեմա 8` Արտադրությունների (ծառայությունների) մենեջմենթի
մեթոդները Գործնական կիրառություն: Թեմա 9` Համադրումներ և
վերլուծություններ
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ յուրաքանչյուրը 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար՝ 3, 3, 4: Միավորների քայլը 0.5
է:

20/M11. Հանրային կառավարում (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ,  3-րդ  կիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսության
կառավարման պետական մարմինների և դրանց գործառույթները:
Կրթական արդյունքներն.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա հանրային կառավարման կուլտուրայի գնահատումը և
կատարելագործման ուղղությունների մշակում, հանրային կառավարման
մոդելների մշակում, հանրային կառավարման կառուցվածքի ձևավորում,
2. կհասկանա Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կառավարման
արդյունավետության գնահատման մեթոդիկան
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Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության միտումները և աճի
գերակայությունները:
3. կկարողանա տիրապետել Հայաստանի Հանրապետության հանրային
կառավարման համակարգին
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կառավարման
արդյունավետության գնահատման մեթոդիկային, միտումներին և աճի
գերակայություններին, պետական ընկերությունների կառավարմանը զարգացող
շուկայական տնտեսությամբ երկրներում, սեփականության ռացիոնալ
կառուցվածքի ձևավորման հիմնախնդիրներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարման էությունը և մեթոդաբանությունը: Թեմա 2` Հայաստանի
Հանրապետության հանրային կառավարման համակարգը: Թեմա 3` Հայաստանի
Հանրապետության տնտեսության կառավարման արդյունավետության
գնահատման մեթոդիկան, միտումները և աճի գերակայությունները: Թեմա 4`
Պետական ընկերությունների կառավարումը զարգացող շուկայական
տնտեսւթյամբ երկրներում: Թեմա 5` Սեփականության ռացիոնալ կառուցվածքի
ձևավորման հիմնախնդիրները: Թեմա 6` Կազմակերպում և մարդկային
ռեսուրսներ: Թեմա 7` Որակի վերլուծություն, գնահատում և կատարելագործում:
Թեմա 8` Համակարգի գործողության պահանջները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

20/M16. Պրակտիկ մենեջմենթ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ուսումնական գործունեության ընթացքում ուսանողին կրեդիտային
համակարգով համակարգային գիտելիքներ և հմտություններ հաղորդել պրակտիկ
մենեջմենթի գործառույթների, դրանց կատարման մեխանիզմների, այդ գործում
ղեկավարների դերի և ղեկավարության տիպերի, իշխանության և անձնական
ազդեցության տեսակների, լիազորությունների փոխանցման, կոնֆլիկտների,
փոփոխությունների, աշխատանքային խմբերի կառավարման
ընդունակությունների և ունակությունների վերաբերյալ: Ծրագիրն
ուսումնասիրելիս ուսանողը ձեռք կբերի գործնական հմտություններ մենեջերի
կողմից շուկայական բարդ իրավիճակում կառավարման և մարդկային
հարաբերությունների  օրինաչափությունների, պրոբլեմների  բացահայտման
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջորդ ավարտին մագիստրանտը.
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1. կիմանա կազմակերպման համակարգերը, ձևերը, մոդելները, 2.Կկարողանա
փոխազդել մարդկանց հետ, ելույթ ունենալ լսարանի առջև, ստեղծագործաբար
մտածել, ընդունել արդյունավետ որոշումներ, արագ ընկալել և վերլուծել
ինֆորմացիան և այլն,
3.կտիրապետի մարդկանց հետ աշխատելու, նրանց աշխատացնելու, արդյունավետ
որոշումներ կայացնելու, ձեռնարկության գործունեությունը պլանավորելու:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ձեռնարկության կազմակերպումը և մենեջմենթի մեթոդները:
Թեմա2` Ադմինիստրատիվ տեխնիկա: Թեմա 3` Մարդկանց մենեջմենթ: Թեմա 4`
Խմբի մենեջմենթ, Թեմա 5` Բանակցություններ: Թեմա 6` Լիդերությունը
մենեջմենթում: Թեմա 7` Անձնական մենեջմենթ: Թեմա 8` Արտադրական
մենեջմենթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ ռեֆերատի ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M18 . Կորպորատիվ կառավարում (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ,  3-րդ  կիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կորպորատիվ
կառավարման հիմունքներին, խնդիրներին, գործառնություններին.
Կրթական արդյունքներն.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա կորպորատիվ կառավարման հիմունքների մասին,
2. կհասկանա կորպորատիվ կառավարման տեխնոլոգիաների մշակումներն,
3. կկարողանա կիրառել ծառայությունների գործառույթներն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կորպորատիվ կառավարման հիմունքներ: Թեմա 2` Կորպորատիվ
կառավարման գործառնություններ: Թեմա 3` Ծառայությունների
գործառնություններ: Թեմա 4` Կորպորատիվ կառավարման
ռազմավարությունները: Թեմա 5` Որակի կառավարում: Թեմա 6` Կորպորատիվ
կառավարման տեխնոլոգիական մշակումները: Թեմա 7` Նախագծի կառավարում:
Թեմա 8` Համակարգի գործողության պահանջները: Թեմա 9` Կորպորատիվ
կառավարման մոդելներն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց , յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

20/M27. Ճգնաժամային կառավարում (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համալիր գիտելիքներ հաղորդել
կազմակերպությունների ճգնաժամային կառավարման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա ճգնաժամային կառավարման համակարգը, մեխանիզմները,
գործընթացները, ոճը և արդյունավետությունը,
2. կհասկանա ճգնաժամային կառավարման հիմնական պրոբլեմները,
3. կկարողանա մշակել կազմակերպության հակաճգնաժամային
ռազմավարությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ճգնաժամերը մակրո և միկրոզարգացման պայմաններում: Թեմա 2`
Ճգնաժամային կառավարման հնարավորությունը, անհրաժեշտությունը և
բովանդակությունը: Թեմա 3` Ճգնաժամային իրավիճակների պետական
կարգավորումը: Թեմա 4` Ձեռնարկությունների սնանկացումը: Թեմա 5`
Ճգնաժամային կառավարման ռազմավարությունը: Թեմա 6` Ճգնաժամային
կառավարման հիմնական գործոնները: Թեմա 7` Ճգնաժամային կառավարման
մարդկային գործոնը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M28. Էլեկտրոնային  բիզնես (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համակարգված տեսական
և գործնական գիտելիքներ էլեկտրոնային բիզնեսի և էլեկտրոնային կոմերցիայի
ոլորտներում, որպես շուկայական տնտեսությունում զարգացող ժամանակակից
բիզնեսի ռազմավարական և գործառնական գործունեության կարևորագույն և
բաղկացուցիչ մաս:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա ինտերնետ-բիզնեսի զարգացման պատմությունը, ինտերնետում
գործարարական կառույցների միջև հաղորդակցման ձևերը, որոնողական
համակարգերում գրանցվելու միջոցները,
2. կհասկանա ինտերնետ օգտագործողների քանակական և որակական
հատկությունները,
3. կկարողանա օգտագործել մարքեթինգային այնպիսի գործիքներին, որոնց
միջոցով կավելանան կայքի այցելուների քանակը, կբարձրանա հաճախորդների
հավատարմությունը և բրենդի ճանաչումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էլեկտրոնային բիզնես /ընդհանուր տեղեկատվություն/: Թեմա 2՝
Էլեկտրոնային բիզնեսի տեսակները և առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝
էլեկտրոնային առևտուր /ընդհանուր տեղեկատվություն/: Թեմա 4՝ Ինտերներ
մարքեթինգ, մարքեթինգային հաղորդակցումները ինտերնետում: Թեմա 5՝ Վեբ-
կայքը որպես մարքեթինգի գործիք: Թեմա 6՝ Էլեկտրոնայի առևտրի իրավական
դաշտը: Թեմա 7՝ Е-mail մարքեթինգ: Թեմա 8՝ Ինտերնետ գովազդ: Թեմա 9՝ SEO
մարքեթինգ: Թեմա 10՝ Ինտերնետ մարքեթինգի արդյունավետության
գնահատումը և ցուցանիշները: Թեմա 11՝ Մարքեթինգը սոցիալական ցանցերում:
Թեմա 12՝ Տնտեսական գլոբալացումը և էլեկտրոնային առևտրի զարգացման
հեռանկարները: Թեմա 13՝ Վեբ-անալիտիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M31. Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համալիր գիտելիքներ հաղորդել

կազմակերպությունների ռազմավարական կառավարման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կիմանա ռազմավարական կառավարման բովանդակությունը և
կառուցվածքը,

2. կհասկանա ռազմավարական կառավարման մեթոդները,
3. կկարողանա մշակել կազմակերպության զարգացման ռազմավարություն:

Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Ռազմավարական կառավարման ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա
2` Միջավայրի վերլուծության իրականացումը: Թեմա 3` Կազմակերպության
առաքելության և նպատակների սահմանումը: Թեմա 4` Կազմակերպության
ռազմավարության մշակումը: Թեմա 5` Ռազմավարության իրագործումը և
վերահսկողությունը: Թեմա 6` Արտադրանքի կոնցեպցիան ռազմավարական
կառավարման համակարգում: Թեմա 7` Արտադրանքի դինամիկան: Թեմա 8`
Կազմակերպության ապրանքային ռազմավարությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Տիտղոսային ծրագրի կամընտրական դասընթացներ

15/M17. Տնտեսական գործունեության վերլուծություն (3կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական
գործունեության վերլուծության խնդիրներին և նրա դերը կառավարման
համակարգում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա տնտեսական գործունեության վերլուծության և նրանում կիրառվող
մեթոդների մասին.
2. կհասկանա տնտեսական գործունեության գործոնային վերլուծության դերն ու
նշանակությունը:
3. կկարողանա կիրառել տնտեսական երևույթների ու գործընթացների
գնահատման ինչպես ավանդական,այնպես էլ ժամանակակից
մեթոդները,բացահայտել գործոնների միջև եղած փոխադարձ և հավանական
կապերը,հաշվապահական հաշվետվության որպես կառավարման
տեղեկատվական համակարգի ապահովման տվյալների միջոցով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական գործունեության վերլուծության ընդհանուր նկարագիրը և
նրա խնդիրները: Թեմա 2` տնտեսական գործունեության վերլուծության
մեթոդաբանությունը և տեսակները: Թեմա 3` Տնտեսական տեղեկատվության
մշակման ձևերը ՏԳՎ-ում: Թեմա 4` Պահուստների որոշման մեթոդիկան ՏԳՎ-ում:
Թեմա 5` Արտադրանքի արտադրության և իրացման վերլուծությունը: Թեմա 6`
Մարժինալ վերլուծությունը ֆինանսական և գործառնական կառավարման
համակարգում: Թեմա 7` Արտադրանքի,աշխատանքների և ծառայությունների
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ինքնարժեքի վերլուծությունը: Թեմա 8` Ձեռնարկության գործունեության
ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը: Թեմա 9` Ներդրումային և
իննովացիոն գործունեության վերլուծությունը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմս պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը՝համապատասխանաբար 4 3,
3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M35. Ապահովագրական գործ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Ներկայացնել ապահովագրական գործի տնտեսական հարաբերությունների

այնպիսի կատեգորիան, որի կարևոր դերը զանազան պատահարների հետևանքով
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կրած նյութական վնասների
վերականգնման կազմակերպումն ու իրականացումն է:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա ապահովագրության էությունը և բովանդակությունը, ինչպես նաև
ապահովագրության բնագավառում օգտագործվող հասկացությունները և
տերմիններ և ապահովագրության կանոնները և տարիֆները,
2. կհասկանա կամավոր ապահովագրության, ոչ կյանքի ապահովագրության,
ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրության, բանկային ռիսկերի
ապահովագրության և գյուղատնտեսության ապահովագրության նշանակությունը
երկրի ապահովագրության զարգացման գործում,
3. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառության մեջ դնել
ապահովագրական կազմակերպությունների տարբեր օղակներում գործնական
աշխատանքների ժամանակ:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ապահովագրություն էությունը և բովանդակությունը: Թեմա 2`
Ապահովագրության բնագավառում օգտագործվող հասկացություններ և
տերմիններ: Թեմա 3` Կամավոր ապահովագրություն: Թեմա 4`
Ապահովագրական վկայագիր /պոլիս/ Թեմա 5` Տարիֆներ: Թեմա 6`
Ապահովագրության կանոններ: Թեմա 7` Ոչ կյանքի ապահովագրության դասերի
խմբերը: Թեմա 8` Ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրություն: Թեմա 9`
Բանկային ռիսկերի ապահովագրություն: Թեմա 10` Կյանքի ապահովագրություն
/կուտակային ապահովագրություն/: Թեմա11` Վերաապահովագրություն և
համաապահովագրություն: Թեմա 12` Գյուղատնտեսության ապահովագրություն:
Թեմա 13` Ապահովագրական միջնորդներ /բրոքերներ և գործակալներ/: Թեմա
14` ապահովագրական պահուստներ:

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություններ, որոնք կանցկացվեն գրավոր 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն

Կանցկացվի բանավոր 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4.3.3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

20/M04. Էկոնոմետրիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ունկնդիրների մոտ զարգացնել հմտություններ
տնտեսագիտական հետազոտություններում էկոնոմետրիկայի հիմնական
հասկացությունների, մոդելների և մեթոդների կիրառման գործընթացում:
Պատրաստել մասնագետներ, որոնք կարողանան էկոնոմետրիկական
մոդելավորման հիմնական սկզբունքները կիրառել ֆինանսական գործընթացում,
այսինքն` կարողանան կատարել հանգամանալից, բովանդակալից և
բազմակողմանի տնտեսագիտական վերլուծություններ և կանխատեսումներ`
գործնական աշխատանքում կշռադատված որոշումներ կայացնելու համար:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա տնտեսագիտական հաշվարկներում և հետազոտություններում
օգտագործվող էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների հիմնական
սկզբունքները, հասկացությունները, սահմանումները և օգտագործման
եղանակները,
2. կկարողանա կիրառել էկոնոմետրիկայի կարևորագույն հասկացություններն ու
մեթոդները ֆինանսական գործընթացում օրինաչափությունների քանակական
արտահայտությունների ստացման համար,
3. կտիրապետի հիմնական էկոնոմետրիկական մեթոդներին` կոնկրետ
գործնական խնդիրների էկոնոմետրիկական վերլուծության և դրանց լուծման
համար:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էկոնոմետրիկայի հիմունքները: Թեմա 2` Երկակի ռեգրեսիայի գծային
մոդելը: Թեմա 3` Բազմակի ռեգրեսիայի դասական գծային մոդելը: Թեմա 4`
Բազմակի ռեգրեսիայի ընդհանրացված գծային մոդելը: Թեմա 5` Ռեգրեսիայի ոչ
գծային մոդելներ և դրանց գծայնացումը: Թեմա 6` Գծային միաժամանակյա
հավասարումների համակարգեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Նախատեսված երկու ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի
գրավոր աշխատանքի գնահատման (բանավոր քննարկումից հետո) հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
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20/M07. Անձնակազմի կառավարում (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ուսումնական գործունեության ընթացքում ուսանողին կրեդիտային

համակարգով համակարգային գիտելիքներ հաղորդել ռազմավարական
կառավարման կառուցվածքի, միջավայրի վերլուծության հիմնական մեթոդների,
ռազմավարական կառավարման առարկայի, նպատակների, խնդիրների,
սկզբունքների, ուղղությունների, մեթոդների, ինչպես նաև ընկերությունների
զարգացման հիմնական ռազմավարությունների վերաբերյալ:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կիմանա անձնակազմի կառավարման հիմնական նպատակները:
Անձնակազմի կառավարման բովանդակությունը և կառուցվածքը:
Թեկնածուների որոնման մեթոդները: Անձնակազմի ուսուցման հիմնական
առանձնահատկությունները: Անձնակազմի վերապատրաստման
առանձնահատկությունները:
2. կկարողանա տարբերակել անձնակազմի վարձատվության մեթոդները:
Տեղեկատվության հավաքում: Վերլուծել կազմակերպության անձնակազմը:
Ախտորոշել կազմակերպության վիճակը: Մշակել կազմակերպության զարգացման
ռազմավարություն:
3. կտիրապետի աուդիտի հմտություններին անձնակազմի կառավարման
բնագավառում: Անձնակազմի զարգացման կոնցեպցիային: Կազմակերպությունում
վերահսկողության ընթացակարգերի և մեթոդների մշակման հմտություններին:
Ընդունվող ռազմավարական որոշումների պայմանների և հետևանքների
գնահատման հմտություններին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անձնակազմի կառավարում: Թեմա 2` Անձնակազմի պահանջարկի

պլանավորումը: Թեմա 3` Անձնակազմի հավաքագրումը: Թեմա 4` Անձնակազմի
ուսուցանումը և զարգացումը: Թեմա 5` Վարձատրություն: Թեմա 6`
Անձնակազմի մասնակցությունը կառավարմանը: Թեմա 7` Մարդկային
ռեսուրսների ռազմավարական պլանավորումն ու կառավարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M14. Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ուսումնական գործունեության ընթացքում

ուսանողին կրեդիտային համակարգով համակարգային գիտելիքներ հաղորդել
նորամուծության տեսակների և դասակարգման, նորամուծական գործընթացի
փուլերի, առարկայի, նպատակների, խնդիրների, սկզբունքների, ուղղությունների,
ուսումնասիրության մեթոդների, ինչպես նաև նորարարական
կազմակերպությունների տեսակների, վենչուրային բիզնեսի, հետազոտական
նախագծի հասկացություն մասին և այլն:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կիմանա ներդրումներ և նորամուծություններ կատեգորիաների հիմնական
առանձնահատկությունները: Ներդրումների և նորամուծությունների տեսակները,
2. կկարողանա մեկնաբանել ներդրումների և նորամուծությունների վերաբերյալ
առկա վիճակագրական տվյալները: Ներդրումների և նորամուծությունների
վերաբերյալ առկա ֆինանսական փաստաթղթերը:
3. կտիրապետի ներդրումների և նորամուծությունների հիմնական ոլորտներին և
դրանց արդյունքում շահույթ ստանալու մոտեցումներին ու
առանձնահատկություններին` գիտելիքները ներդրումային նախագծեր կազմելու
համար:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Նորամուծությունների տնտեսագիտական
բովանդակությունը: Թեմա 3` Ներդրումների տնտեսագիտական բովանդակությունը:
Թեմա 4` Նորամուծության և ներդրումային գործընթացը
կազմակերպություններում: Թեմա 5` Նորարարական կազմակերպությունները և
դրանց կառուցվածքը: Թեմա 6` Նորամուծական և ներդրումային
ռազմավարության ընտրությունը: Թեմա 7` Հետազոտական նախագծի
կառավարումը: Թեմա 8` Գիտական կազմակերպություններում աշխատանքային
կոլեկտիվների կառավարումը: Թեմա 9` Նոր արտադրանքի ստեղծման, յուրացման
և որակի կառավարման խնդիրները: Թեմա 10` Գիտատեխնիկական
արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկի վերլուծությունը: Թեմա 11`
Նորամուծական և ներդրումային նախագծերի արդյունավետության գնահատումը:
Թեմա 12` Նորամուծական և ներդրումային գործունեության արդյունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M25. Կառավարման գործընթացների մաթեմատիկական մոդելավորում (2
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ունկնդիրների մոտ զարգացնել ֆինանսական

գործընթացի, երևույթների և խնդիրների մաթեմատիկական ձևակերպման և
տնտեսագիտական-մաթեմատիկական մոդելներ կազմելու ունակություններ ու
հմտություններ: Պատրաստել մասնագետներ, որոնք կարողանան
մաթեմատիկական մոդելավորման հիմնական սկզբունքները կիրառել
ֆինանսական գործընթացում, այսինքն` կարողանան կատարել հանգամանալից,
կշռադատված, բովանդակալից, բազմակողմանի տնտեսագիտական
վերլուծություններ և գործնական աշխատանքում կայացնել լավագույն որոշումներ:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կիմանա տնտեսագիտական հաշվարկներում և հետազոտություններում
օգտագործվող մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների հիմնական
սկզբունքները, հասկացությունները, սահմանումները և օգտագործման
եղանակները.
2. կկարողանա կիրառել տնտեսագիտական-մաթեմատիկական մեթոդներն ու
մոդելները տնտեսագիտական հետազոտություններում և օպտիմալ որոշումներ
կայացնելու գործում, մասնավորապես` ֆինանսական գործընթացում.
3. կտիրապետի հիմնական տնտեսագիտական-մաթեմատիկական մեթոդներին`
կոնկրետ գործնական խնդիրներ լուծելու համար:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մաթեմատիկական մոդելավորման հիմունքները: Թեմա 2`
Օպտիմալացման տնտեսագիտական-մաթեմատիկական մոդելներ: Թեմա 3`
Գծային ծրագրավորման խնդրի դրվածքը և լուծման եղանակները: Թեմա 4`
Երկակիության տեսության կիրառությունը ֆինանսական խնդիրների օպտիմալ
լուծումների վերլուծության մեջ: Թեմա 5` Տրանսպորտային խնդրի լուծումը: Թեմա
6` Ամբողջ թվերով գծային ծրագրավորման խնդրի լուծումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Նախատեսված երկու ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի
գրավոր աշխատանքի գնահատման (բանավոր քննարկումից հետո) հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

2. Մագիստրոսական ծրագիր`

«Բիզնեսի կառավարում»

Ընդհանուր և մասնագիտական դասընթացներ

05/M01. Տեղեկատվական մենեջմենթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց



- 68 -

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տեղեկատվական

կառավարումը /ՏԿ/ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները /ՏՏ/ որպես
կազմակերպության ղեկավարման կարևորագույն բաղկացուցիչ մաս և
կազմակերպության գործունեության ձևափոխման հզոր գործիք` ժամանակակից
բիզնեսի պահանջներին համապատասխան:

Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կիմանա տեղեկատվական մենեջմենթի զարգացման պատմությունը,

տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետության գնահատման մեթոդները,
2. կհասկանա ինտերնետում գործարարական կառույցների միջև

հաղորդակցման ձևերը, էլեկտրոնային բիզնեսի քանակական և որակական
հատկությունները,

3. կկարողանա ընտրել բիզնեսին համապատասխան տեղեկատվական
մոդելը, վերլուծել բիզնես-գործընթացները օգտագործելով ժամանակակից
էլեկտրոնային գործիքները:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական կառավարման հիմնախնդիրները: Թեմա 2՝
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ.արդի վիճակը, դերը բիզնեսում և զարգացման
միտումները: Թեմա 3՝ Տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման
վերլուծության և փոխանցման տեխնոլոգիա: Թեմա 4՝ Տեղեկատվական
համակարգերի դասակարգումը:
Թեմա 5՝ Ինտրանետ/ինտերնետ-տեխնոլոգիաների զարգացումը: Թեմա 6՝
էլեկտրոնային առևտուր: Թեմա 7՝ Վիրտուալ շուկաների դասակարգումը: Թեմա 8՝
Կազմակերպության ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության
գնահատում: Թեմա 9՝ Ժամանակակից կորպորատիվ տեղեկատվական
համակարգեր: Թեմա 10՝ Վերլուծական տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 11՝
Լոգիստիկայի տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 12՝ Աութսորսինգի
տեսակները: Թեմա 13՝ ՀՀ օրենքներ և նորմատիվ բազա հեռահաղորդակցության
ոլորտում, տվյալների անվտանգության և տեղեկատվության ապահովման
կազմակերպումը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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06/M19. ՀՀ գործարարական իրավունք (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի

Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրանտին ներկայացնել
Հայաստանի Հանրապետության և Գործարարական իրավունքը: Գործարարական
իրավունքը ներկայացվում է, որպես համակարգային իրավունքի ճյուղ, ինչպես
նաև որպես դասընթաց:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1.կիմանա
• գործարարական գործունեության հիմնական հատկանշները,
• գործարարությամբ զբաղվելու համար անհրաժեշտ պայմանները,
• գործարարական  գործունեություն  իրականացնող  սուբյեկտների

առանձնահատկությունները,
• գործարարական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների

սնանկացման առանձնահատկությունները,
• գործարարներին  պատկանող  գույքի  կարգավիճակի

առանձնահատկությունները,
• պայմանագրի դերակատարությունը գործարարական

հարաբերություններում
գործարարական գործունեության  ֆինանսավորման  ու  վարկավորման

առանձնահատկությունները,
• ներդրումային գործունեության առանձնահատկությունները,
• արտաքին  տնտեսական  հարաբերությունների  իրավական  կարգավորման

առանձնահատկությունները,
2.կկարողանա
• ապահովել  տեսական  ու  գործնական  գիտելիքների  արդյունավետ

կիրառություն,
• լուծել պրոբլեմային իրավիճակները,
• արդյունավետ հաղորդակցվել ոլորտում առկա խնդիրների շուրջ,
• կազմակերպել ուսումնասիրվող թեմաների վերաբերյալ քննարկում,
3.կտիրապետի
. ՀՀ-ում մտավոր սեփականության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական

դաշտը:
• գործարարական  գործունեության հասկացությանը և  հինական

հատկանիշներին,
• գործարարական  գործունեություն  իրականացնող  սուբյեկտների

մասնակցության  ձևաչափի  առանձնահատկություններին  քննարկվող
հարաբերություններում:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գործարարական իրավունքի դերը շուկայական

հարաբերություններում: Թեմա 2՝ Գործարարական հարաբերությունների
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սուբյեկտները: Թեմա 3՝ Քաղաքացիների մասնակցությունը գործարարական
հարաբերություններում: Թեմա 4՝ Իրավաբանական անձինք գործարարական
հարաբերություններում, գործարարական հարաբերություններին մասնակցող
իրավաբանական անձանց կազմակերպաիրավական ձևերը: Թեմա 5՝ Տնտեսական
մրցակցության իրավական պաշտպանությունը: Թեմա 6՝ Գործարարական
գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների սնանկացումը: Թեմա 7՝
Գործարարական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների գույքի
կարգավիճակը: Թեմա 8՝ Ներդրումային գործունեության իրավական
կարգավորումը: Թեմա 9՝ Գործարարական գործունեության ֆինանսավորման և
վարկավորման իրավական կարգավորումը: Թեմա 10՝ Արտաքին տնտեսական
հարաբերությունների իրավական կարգավորումը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր:

Լրացական դասընթացներ

18/M01. Մասնագիտական օտար լեզու (անգլերեն 1-2) (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Երկու կիսամյակ տևողությամբ ուսումնական գործունեության ընթացքում

“Կառավարում” բաժնի ուսանողներին ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն
լեզու`կառավարման կոնտեքստում, որն իր մեջ ներառում է համապատասխան
մասնագիտական տերմինների ու արտահայտությունների, քերականական
ժամանակաձևերի ու կառուցվածքների ուսումնասիրում և
տիրապետում,մեթոդական կողմնորոշիչ ցուցումներ`ձեռք բերած գիտելիքները
ամրապնդելու և վերարտադրելու նպատակով, տեղեկատվական-
հաղորդակցային տեխնոլոգիաների կիրառում` օգնելու սովորողներին
զարգացնելու խոսքային հմտություններն ու կարողությունները, լրացուցիչ
մասնագիտական և ոչ մասնագիտական տեքստերի վրա ինքնուրույն
աշխատանք`օգտագործելով համապատասխան բառարաններ և ձեռնարկներ
/տեքստերի թարգմանություն` անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն,
տեքստերի վերարտադրում, բառարանային աշխատանք և այլն/: Ծրագրի
շրջանակներում նախատեսված է սովորողներին ծանոթացնել լեզուն
ուսումնասիրելու հետ կապված խնդիրներին, նպատակներին, սկզբունքներին,
ինչպես նաև օգնել հաղթահարելու սովորելու ընթացքում հանդիպող
դժվարություններն ու խոչընդոտները:

Կրթական արդյունքները.
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5. ՏÇñ³å»ï»É անգլերեն լեզվի քերականական ժամանակաձևերին,
կառուցվածքներին, մասնագիտական բառապաշարին, լեզվա-
մտածողական հմտություններին, որոնք հնարավորություն կտան
սովորողներին ինքնուրույն օգտվել մասնագիտական գրականությունից,

6. Կարողանալ անգլերենով խոսել մասնագիտական և ոչ մասնագիտական
միջավայրում,

7. Մասնակցել անգլերեն լեզվով տեղի ունեցող բանավեճերի,
երկխոսությունների,

8. Պատրաստել ներկայացումներ /պրեզենտացիաներ/, զարգացնելու
բանավոր և գրավոր խոսքը:
Բովանդակությունը

Մասնագիտական օտար լեզու դասընթացը նախատեսված է ոչ
մասնագիտական բաժինների ուսանողների համար: Առարկան ենթադրում է
ապահովել անմիջական լեզվական միջավայր ուսանողների համար, ծանոթացնել
նրանց անգլերենի առանցքային քերականական կառույցներին, մասնագիտական
տերմինաբանությանը, իդիոմատիկ արտահայտություններին, աջակցել
լեզվամտածողության, լեզվազգացողության զարգացմանը և ստեղծել
համապատասխան պայմաններ հաղորդակցության գործընթացում լեզուն
կիրառելու համար: Դասընթացը հատուկ շեշտ է դնում բանավոր մասնագիտական
խոսքին և նրա ավտոմատ զարգացման գիտելիքներին, որը իրագործվում է
բանավոր խոսքը խթանող մի շարք առաջադրանքների միջոցով:

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:

Տիտղոսային ծրագրի պարտադիր դասընթացներ

15/M57. Մարքեթինգի կառավարում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համալիր գիտելիքներ հաղորդել

կազմակերպություններում մարքեթինգի կառավարման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա մարքեթինգի կառավարման էությունը և նշանակությունը,
2.կհասկանա մարքեթինգի կառավարման հիմնական պրոբլեմները,
3.կկարողանա գնահատել ընկերության մարքեթինգի կառավարման

արդյունավետությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մարքեթինգի էությունը և նշանակությունը: Թեմա 2`

Մարքեթինգային կառավարման էությունը: Թեմա 3` Մարքեթինգային
կառավարման կազմակերպում: Թեմա 4` Մարքեթինգի ֆունկցիոնալ
ռազմավարությունները: Թեմա 5` Մարքեթինգային տեղեկատվության
ապահովումը: Մարքեթինգային վերլուծություններ: Թեմա 6` Մարքեթինգային



- 72 -

նպատակների սահմանումը: Թեմա 7` Ապրանքի կառավարում: Թեմա 8` Գնի
կառավարում: Թեմա 9` Առաջմղման կառավարում: Թեմա 10` Տեղաբաշխման
կառավարում: Թեմա 11` Մարքեթինգային ծախսերի սահմանումը: Թեմա 12`
Մարքեթինգային վերահսկողություն:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M58. Բրենդ մենեջմենթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համալիր գիտելիքներ հաղորդել

կազմակերպություններում բրենդի ձևավորման և կառավարման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կիմանա բրենդի կառավարման էությունը և նշանակությունը,
2. կհասկանա բրենդի կառավարման հիմնական խնդիրները,
3. կկարողանա գնահատել ընկերության բրենդի կառավարման

արդյունավետությունը:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Բրենդի էությունը և նշանակությունը: Թեմա 2` Մարքեթինգային
Բրենդների դասակարգումը: Թեմա 3` Ապրանքային նշանի և բրենդի հիմնական
տարբերությունները: Թեմա 4` Բրենդինգի էությունը և նշանակությունը: Թեմա 5`
Բրենդինգի զարգացման պատմական փուլերը: Թեմա 6` Բրենդի
հայեցակարգի(կոնցեպտի) էությունը և դրա բաղադրիչները: Թեմա 7` Բրենդի դերը
մարքեթինգային համակարգում: Թեմա 8` Ստատիստիկ մարքեթինգի և բրենդին
ուղղորդված մարքեթինգի առանձնահատկությունները: Թեմա 9` Բրենդինգի
հիմնական սկզբունքները: Թեմա 10` Բրենդի անհատականության էությունը և
բաղադրիչները, Բրենդի չափման ուղղությունները: Թեմա 11` Բրենդի
անհատականության պլանավորումը և իրականացումը,Բրենդների
առաջատարությունը և դրա ձևերը: Թեմա 12` Ֆիրմայի կուլտուրայի և ոճի
էությունը, նշանակությունը և կառուցվածքը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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15/M63.Ճյուղային տնտեսության արդի հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում տնտեսության ճյուղերի

գործունեության և արդյունավետության բարձրացման ժամանակակից
հիմնահարցերի մասին:
«ճյուղային տնտեսության արդի հիմնախնդիրներ» առարկան ուսանողներին
կայուն և համալիր գիտելիքներ է հաղորդում տնտեսության տարբեր ճյուղերի
գործունեության և արդյունավետության բարձրացման ժամանակակից
հիմնահարցերի մասին:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա տնտեսության զարգացման հիմնական մոտեցումները և

սկզբունքները, ճյուղային ոլորտների կառավարման օրենքները, մեթոդները,
սկզբունքները, ճյուղային տնտեսության տարբեր ոլորտների խնդիրները,
տարբեր ոլորտների կառավարման գործառույթները,
2.կկարողանա ընդունել կառավարչական ճիշտ որոշումներ,
3.կտիրապետի տնտեսության տարբեր ոլորտների կառավարման հիմնական

մեթոդներին, կառավարման մեթոդաբանությանը, ձեռնարկության ընդունվող
կառավարչական որոշումների պայմանների և հետևանքների գնահատման
հմտություններին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Ճյուղային տնտեսության համակարգի արդի հիմնախնդիրները:

Դասընթացի էությունը, նշանակությունը տնտեսության զարգացման
գործընթացներում: Արտադրության տեսակները և զարգացման
օրինաչափությունները: Թեմա 2՝ Արտադրության միջոցներ: Կոմերցիոն
հաշվարկներ: Շրջանառու և հիմնական միջոցների կազմը և կառուցվածքը:
Արտադրողականություն: Շահույթ և շահութաբերություն, ինքնարժեք: Թեմա 3՝
Արտադրության բոլորաշրջան: Արտադրության տեխնոլոգիական համակարգեր:
Ավտոմատ հոսքային գծեր, դրանց տեսակները: Ավտոմատ ռոտորա-
փոխակրիչային գծեր: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: Թեմա 4 ՝
Արտադրություն և ԳՀԱ-ի պլանավորում և կառավարում: Բիզնես պլանի
կազմում: Պլանավորման աղյուսակային ձևը: Ցանցային պլանավորումը որպես
ֆինանսական մենեջմենթի հիմնահարցերից մեկը: Թեմա 5՝ Տեխնիկական
սպասարկման կազմակերպումը, պլանավորումը և կառավարումը:
Արտադրության տեխնիկական սպասարկման ոլորտները: Սարքավորումների և
գործիքների վերանորոգման, պահեստավորման, էներգետիկայի, գործիքային և
տրանսպորտային տնտեսությունները: Թեմա 6՝ Գիտահետազոտական
աշխատանքների կազմակերպում: Գիտահետազոտական աշխատանքներ, նյութեր,
սարքավորումներ, հայտնագործություն, հեղինակային իրավունք:
Արտոնագրություն, ռացիոնալիզատորական աշխատանքներ: Թեմա 7՝ Նոր
տեխնիկայի ստեղծում և յուրացում: Համեմատական տնտեսական
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արդյունավետության հաշվարկը: Հարաբերական տնտեսական
արդյունավետության հաշվարկը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է

ուսանողի գրավոր աշխատանքների, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա: Յուրաքանչյուր 4 միավոր` առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապա-
տասխանաբար 4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M02. Կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրները (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրները առարկայի

դասավանդման նպատակն է ապագա մագիստրոսներին հասու դարձնել
կառավարման տեսության մեջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումները,
համաշխարհային պրակտիկայում կիրառական նշանակություն ունեցող
կառավարման արդիական մոտեցումները:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կկարողանա բնութագրել կառավարման տեսության արդի
նշանակությունը, նոր տեսությունների ձևավորումը, առանձին
կազմակերպությունների առաքելությունը, նպատակների իրագործումը և այլն:
Կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրների լուծմանս մեխանիզմները,
գործիքները և տեսակները:

2. կիմանա կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրները տարբեր
տեսությունների համատեքստում:

3. կտիրապետի կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրների
վերլուծության միջոցով գտնել դրանց լուծման ուղիները: Կառավարման
տեսության արդի հիմնախնդիրների լուծման տեսական և գործնական
մոտեցումները: Կիրառել գիտելիքները կառավարման տեսության արդի
հիմնախնդիրները լուծելու գործընթացում:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Տնտեսական քաղաքականություն.

ռազմավարություն և մարտավարություն: Թեմա 3` Կառավարման տեսության
զարգացման միտումները: Թեմա 4` Տնտեսության առանձին ոլորտների
կառավարման հիմնախնդիրները: Թեմա 5` Կառավարման գործառույթների
կատարելագործման և ժամանակակից ձևերի անհրաժեշտությունը: Թեմա 6`
Կառավարման ժամանակակից մեթոդների, սկզբունքների և որոշումների
ընդունման մոդելների կիրառությունը: Թեմա 7 `Կազմակերպական վարքագծի
ժամանակակից ըմբռնումները: Թեմա 8` Հանրային կառավարման արդի
հիմնախնդիրները և կատարելագործման ուղղությունները: Թեմա 9` Ֆունկցիոնալ
և ճյուղային նախարարությունների, կառավարությանն առընթեր մարմինների,
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կոմիտեների և օրենքով ստեղծված մարմինների գործառույթները պետության
(տնտեսության) կառավարման համակարգում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M17. Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3–րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին  գիտելիք հաղորդել աուդիտի և

ներքին վերահսկողության համակարգերի, դրանց տեսակների ու ձևերի,
նպատակների, խնդիրների, սկզբունքների, իրականացման
առանձնահատկությունների, ինչպես նաև դրանց ժամանակակից
մեթոդաբանության, գործիքակազմի ուսումնասիրության մասին:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա աուդիտի ուսումնասիրության առարկան, խնդիրները, նպատակն

ու հիմնական մոտեցումները,
2.կտիրապետի տնտեսության համապատասխան հատվածում աուդիտի

մարտահրավերների առջև ծառացած հիմնախնդիրների լուծման
ժամանակակից մեթոդաբանությանը,

3.կկարողանա իրականացնել աուդիտ տնտեսության հանրային և մասնավոր
հատվածներում:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Աուդիտորական գործունեության հասկացությունը: Թեմա 2՝

Արտաքին պետական վերահսկողության հիմնական մոտեցումները: Թեմա 3՝
Արտաքին պետական վերահսկողության ոլորտում լիազոր մարմնի հիմնական
գործառույթները, խնդիրներն ու իրավասությունները: Թեմա 4՝ Վերահսկողության
իրականացման կարգը, պայմանները և արձանագրությունները: Թեմա 5՝ Ներքին
վերահսկողական համակարգի ընդհանուր դրույթներն ու մոտեցումները: Թեմա 6՝
ներքին աուդիտի նպատակը, խնդիրները, սկզբունքներն ու կազմակերպման
առանձնահատկությունները:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M18 . Կորպորատիվ կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կորպորատիվ

կառավարման հիմունքներին, խնդիրներին, գործառնություններին:
Կրթական արդյունքներն.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա կորպորատիվ կառավարման հիմունքների մասին,
2. կհասկանա կորպորատիվ կառավարման տեխնոլոգիաների

մշակումներն,
3. կկարողանա կիրառել ծառայությունների գործառույթներն:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կորպորատիվ կառավարման հիմունքներ: Թեմա 2` Կորպորատիվ

կառավարման գործառնություններ: Թեմա 3` Ծառայությունների
գործառնություններ: Թեմա 4` Կորպորատիվ կառավարման
ռազմավարությունները: Թեմա 5` Որակի կառավարում: Թեմա 6` Կորպորատիվ
կառավարման տեխնոլոգիական մշակումները: Թեմա 7` Նախագծի կառավարում:
Թեմա 8` Համակարգի գործողության պահանջները: Թեմա 9` Կորպորատիվ
կառավարման մոդելներն:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց , յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

20/M20. Ձեռնարկությունների կառավարչական տեխնոլոգիաներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ուսումնական գործունեության ընթացքում ուսանողին կրեդիտային

համակարգով համակարգային գիտելիքներ և հմտություններ հաղորդել մենեջերի
կողմից շուկայական բարդ իրավիճակում ձեռնարկության էֆեկտիվ կառավարման
համար անհրաժեշտ որոշման մշակման, նրանց ընդունման և իրականացման
տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:

Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջորդ ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա
1.1. կառավարչական որոշումների ընդունման տեսական հիմունքները,
1.2 այդ որոշումների էությունը և բովանդակությունը,
1.3. նրանց տիպոլոգիան և նախապատրաստման և իրականացման ձևերը:
2. կկարողանա

կիրառել կառավարչական որոշումների նախապատրաստման և
իրականացման տեխնոլոգիայի ողջ ցիկլը,

3. կտիրապետի
3. 1. կառավարչական որոշումների մշակման առանձնահատկություններին,
3.2.կառավարչական որոշումների այլընտրանքների վերլուծությանը,
3.3.կառավարչական որոշումների վերահսկման իրականացման քայլերին:
Բովանդակությունը՝
Թեմա 1՝ Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսական հիմունքները:

Թեմա 2՝ Կառավարչական որոշումների նախապատրաստման և իրականացման
մեթոդոլոգիական հիմքերը: Թեմա 3՝ Կառավարչական որոշումների
նախապատրաստման և իրականացման կազմակերպական և սոցիալ –
հոգեբանական հիմքերը: Թեմա 4՝ Կառավարչական որոշումների մշակման
առանձնահատկությունները անորոշության պայմաններում: Թեմա 5՝
Կառավարչական որոշումների այլընտրանքների վերլուծությունը: Թեմա 6՝
Կառավարչական որոշումների վերահսկումը, որակը և արդյունավետությունը :

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ ռեֆերատի ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ ըստ բարդության
աստիճանի: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M28. Էլեկտրոնային  բիզնես (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համակարգված

տեսական և գործնական գիտելիքներ էլեկտրոնային բիզնեսի և էլեկտրոնային
կոմերցիայի ոլորտներում, որպես շուկայական տնտեսությունում զարգացող
ժամանակակից բիզնեսի ռազմավարական և գործառնական գործունեության
կարևորագույն և բաղկացուցիչ մաս:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կիմանա ինտերնետ-բիզնեսի զարգացման պատմությունը,
ինտերնետում գործարարական կառույցների միջև հաղորդակցման ձևերը,
որոնողական համակարգերում գրանցվելու միջոցները,

2. կհասկանա ինտերնետ օգտագործողների քանակական և որակական
հատկությունները,
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3. կկարողանա օգտագործել մարքեթինգային այնպիսի գործիքներին,
որոնց միջոցով կավելանան կայքի այցելուների քանակը, կբարձրանա
հաճախորդների հավատարմությունը և բրենդի ճանաչումը:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էլեկտրոնային բիզնես /ընդհանուր տեղեկատվություն/: Թեմա 2՝

Էլեկտրոնային բիզնեսի տեսակները և առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝
էլեկտրոնային առևտուր /ընդհանուր տեղեկատվություն/: Թեմա 4՝ Ինտերներ
մարքեթինգ, մարքեթինգային հաղորդակցումները ինտերնետում: Թեմա 5՝ Վեբ-
կայքը որպես մարքեթինգի գործիք: Թեմա 6՝ Էլեկտրոնայի առևտրի իրավական
դաշտը: Թեմա 7՝ Е-mail մարքեթինգ: Թեմա 8՝ Ինտերնետ գովազդ: Թեմա 9՝ SEO
մարքեթինգ: Թեմա 10՝ Ինտերնետ մարքեթինգի արդյունավետության
գնահատումը և ցուցանիշները: Թեմա 11՝ Մարքեթինգը սոցիալական ցանցերում:
Թեմա 12՝ Տնտեսական գլոբալացումը և էլեկտրոնային առևտրի զարգացման
հեռանկարները: Թեմա 13՝ Վեբ-անալիտիկա:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M30. Բիզնես էթիկետ և միջմշակութային հաղորդակցություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել բիզնես-էթիկետի սկզբունքներին,

ձևավորել բիզնես էթիկետի հաղորդակցության ունակություններ և հմտություններ,
սովորեցնել դրսևորել էմպաթիա և հանդուրժողություն միջմշակութային
հաղորդակցության մեջ այն առավել արդյունավետ դարձնելու համար:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա
Էթիկետի պատմությանը վերաբերող տեղեկատվություն` սկսած հին

դարերից մինչև ժամանակակից շրջանը, Էթիկետային վերբալ և ոչ վերբալ
բանաձևերի յուրահատկությունները, դրանց կիրառման
առանձնահատկությունները տարբեր երկրներում, բիզնես էթիկետի և
արարողակարգի կիրառման մասին ժամանակակից պրակտիկայում,
բանակցություններ վարելու ստրատեգիաների մասին տարբեր մշակույթներում,

2.կկարողանա
հասկանալ հաղորդակցման անհաջողությունների և ձախողումների

պատճառները որպես սոցիալ-մշակութային և ազգային կարծրատիպերի հետևանք,
3.կտիրապետի
բիզնես-Էթիկետի և միջմշակութային հաղորդակցության հիմունքներին:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1`«Էթիկետ» հասկացությունը: Ընդհանուր դրույթներ: Էթիկետի

առաջացման և զարգացման պատմություն: Թեմա 2՝ Էթիկետի տեսակները.
ընդհանուր քաղաքացիական, միջազգային, դիվանագիտական, բիզնես, ցանցային
և այլն: Թեմա 3՝ Բիզնես  էթիկետ և արարողակարգ: Դրանց իրագործումը
ժամանակակից պրակտիկայում: Թեմա 4՝ Էթիկետի ազգային
յուրահատկությունները: Համեմատական զուգահեռներ: Ընդհանրություններ և
տարբերություններ: Թեմա 5՝ Խոսքի /վերբալ/ էթիկետ: Էթիկետային կաղապարներ:
Թեմա 6՝ Ոչ վերբալ էթիկետ և հաղորդակցություն /ժեստեր, դիմաշարժություն,
աչքերի կոնտակտ, հաղորդակցության հեռավորություն /: Թեմա 7՝
Միջմշակութային հաղորդակցություն: Մշակույթ և վարք: Մշակութային
արժեքները և դրանց դերը միջմշակութային հաղորդակցության մեջ: Թեմա 8՝ ՄՄՀ
ժամանակակից արտասահմանյան տեսություններ:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M31. Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ,, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համալիր գիտելիքներ հաղորդել

կազմակերպությունների ռազմավարական կառավարման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

4. կիմանա ռազմավարական կառավարման բովանդակությունը և
կառուցվածքը,

5. կհասկանա ռազմավարական կառավարման մեթոդները,
6. կկարողանա մշակել կազմակերպության զարգացման ռազմավարություն:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռազմավարական կառավարման ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա

2` Միջավայրի վերլուծության իրականացումը: Թեմա 3` Կազմակերպության
առաքելության և նպատակների սահմանումը: Թեմա 4` Կազմակերպության
ռազմավարության մշակումը: Թեմա 5` Ռազմավարության իրագործումը և
վերահսկողությունը: Թեմա 6` Արտադրանքի կոնցեպցիան ռազմավարական
կառավարման համակարգում: Թեմա 7` Արտադրանքի դինամիկան: Թեմա 8`
Կազմակերպության ապրանքային ռազմավարությունը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M32. Բիզնեսի գնահատում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բիզնես

գնահատման հիմունքներին, խնդիրներին, գործառնություններին.
Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1.կիմանա բիզնեսի գնահատման հիմունքների մասին,
2. կհասկանա բիզնես տեխնոլոգիաների մշակումներն,
3. կկարողանա կիրառել բիզնես պլանների տեխնոլոգիան:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Բիզնես կառավարման հիմունքներ: Թեմա 2՝ Արտադրական
գործառնություններ:Թեմա 3 ՝ Բիզնես ծառայությունների գործառնություններ:
Թեմա 4՝ Գործառնությունների ռազմավարությունները: Թեմա 5՝ Ապրանքների և
ծառայությունների պահանջարկի կանխատեսումը: Թեմա 6՝ Ապրանքի
պլանավորումը և գործընթացի նախագծումը: Թեմա 7՝ Երկարաժամկետ
կարողությունների պլանավորումը եւ հզորությունների տեղակայումը: Թեմա 8 ՝
Որակի կառավարում: Թեմա 9՝ Գործառնությունների կառավարման
տեխնոլոգիական մշակումները բիզնես գործընթացում: Թեմա 10՝ Կազմակերպում
և մարդկային ռեսուրսներ: Թեմա 11՝ Գլոբալ մատակարարման շղթայի
կառավարումը բիզնես գործընթացում: Թեմա 12՝ Համընդհանուր արտադրության
պլանավորումը: Թեմա 13 ՝ Նյութերի անկախ պահանջարկի կառավարում: Թեմա
14` Նյութերի կախյալ պահանջարկի կառավարումը: Նյութական
պահանջմունքների պլանավորումը: Թեմա 15 ՝ Միջնաժամկետ և կարճաժամկետ
կարողությունների պլանավորում : Թեմա 16 ՝ Ճիշտ ժամանակին արտադրություն:
Թեմա 17 ` Ծառայությունների համակարգի նախագծումն ու ժամանակացույցը:
Թեմա 18` Բիզնես նախագծի կառավարում: Թեմա 19` Որակի վերլուծություն,
գնահատում և կատարելագործում բիզնես ծրագրերում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց , յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

20/M35. Բիզնեսի վերլուծության հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ ,3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բիզնեսի
վերլուծության անհրաժեշտությանը,խնդիրներին,գործնական աշխատանքում
տնտեսական գործունեության վերլուծության պրակտիկ փորձի ձեռքբերման
հնարավորության ըմբռնում,բիզնեսի գրագետ կառավարում:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա տնտեսական երևույթների ու գործընթացների

էության,փոխադարձ կապի, փոխներգործության,ինչպես նաև վերլուծության
տեսական հիմունքներին,ֆինանսական մեթոդներին և գործընթացների
մոդելավորման մասին,

2. ձեռք կբերի տեսական և գործնական գիտելիքներ՝ բիզնեսի
վերլուծության հիմունքների վերաբերյալ,ինչպես նաև փոխադարձ կապերի
մոդելավորմանը գործոնային վերլուծության մեջ,

3. կկարողանա գնահատել գործոնների ազդեցությունը տնտեսական
գործունեության արդյունքների վրա և տալ առաջարկներ կառավարչական
որոշումների ընդունման արդյունավետության վերաբերյալ:

Բովանդակությունը
Թեմա 1` Տնտեսական գործունեության նշանակությունը և խնդիրները:

Թեմա 2` Տնտեսական գործունեության վերլուծության մեթոդաբանությունը և
տեղեկատվության մշակման ձևերը: Թեմա 3` Գործոնների ազդեցության չափման
ձևերը ՏԳՎ-ում: Թեմա 4` Արտադրանքի արտադրության և իրացման
վերլուծությունը: Թեմա 5` Արտադրանքի,աշխատանքների,ծառայությունների
ինքնարժեքի վերլուծությունը: Թեմա 6` Հավասարակշռված ցուցանիշների
համակարգի վերլուծությունը: Թեմա 7` Ռազմավարական նպատակների որոշումը:
Թեմա 8` Մարժինալ վերլուծությունը ֆինանսական և գործառնական
կառավարման համակարգում: Թեմա 9` Ներդրումային և իննովացիոն
գործունեության վերլուծությունը: Թեմա 10` Ֆինանսական արդյունքների
վերլուծությունը:

Քննությունների անցկացման ձևն ու գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում ուսանողի

գրավոր աշխատանքի գնահատման հիման վրա,յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը  բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում 3 հարց,յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է:
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20/M36. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ , 3-րդ կիսամյակ , եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդկային

ռեսուրսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումներին, որոշումների
կայացման և դրանց արդյունավետության գնահատման հիմնական սկզբունքներին:

Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնական

սկզբունքները, աշխատանքային թիմի ձևավորման, համալրման և
կարիերայի կառավարման մեթոդները,

2. կկարողանա հասկանալ աշխատատեղի համալրումը,կարիերային
զարգացումը և շարժիչ ուժերը, վարել հարցազրույց,

3. կտիրապետի կայուն գիտելիքների մարդկային ռեսուրսների
կառավարիչ դառնալու համար:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ծագումը: Թեմա 2՝

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման փիլիսոփայությունը: Թեմա 3՝
«Անձնակազմի կառավարում» և «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում»
հայեցակարգերը: Թեմա 4՝ Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարությունը: Թեմա
5՝ Ֆունկցիոնալ ռազմավարության մշակման առանձնահատկությունները: Թեմա
6՝ Կարիերայի կառավարումը: Թեմա 7՝ Թիմի ձևավորումը: Թեմա 8՝ Թիմի
համալրումը: Թեմա 9՝ Թեկնածուների համալրման աղբյուրները: Թեմա 10՝
Հարցազրույցը: Թեմա 11՝ Կոնֆլիկտը կոլեկտիվում: Թեմա 12՝ Մարդկային
գործոնը կառավարման համակարգում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են ուսանողի

գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

20/M37. Նորարարությունների կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դասախոսությունների, առաջադրանքների,

գործնական աշխատանքների, ինտերակտիվ քննարկումների, խաղերի միջոցով
ծանոթացնել մտավոր սեփականության և նորարարությունների հետ առնչվող
կառավարման գործելակերպերին և ծրագրերի իրականացման եղանակներին,
ներկայացնել ժամանակակից տեսակետները, նորարարությունների ստեղծման,
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ամրագրման, պահպանման, զարգացման, առևտրայնացման, ներդրման,
կիրարկման, տարածման, մասսայականացման հարցերին և հիմնահարցերին,
առաջադրված խնդիրներին: Բացատրել, վերհանել, ամրապնդել և հասցնել
իմացության, տիրապետման և կիրարկման աստիճանի:
Առավել ուշադրության են արժանանում կիրառական հարցերը՝ ինչպես կիրառել
նորամուծությունները «իրական աշխարհում», ներդրումային միջավայրերում և
իրավիճակներում:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա նորամուծությունների և դրանց կառավարման մասին,
2. կհասկանա նորամուծությունների կառավարման ոլորտի

առանձնահատկությունները,
3. կտիրապետի նորամուծությունների ամրագրման, պահպանման,

տարածման, արդյունավետ կիրառման և ներդրման եղանակների,
4. կկարողանա կիրառել նորամուծությունների կառավարման

առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Ոչ-նյութական ակտիվներ: Թեմա 2՝ Մտավոր սեփականության

օբյեկտները: Թեմա 3՝ Մտավոր սեփականության համաշխարհային
կազմակերպությունը և մտավոր սեփականության միջազգային պահպանության
հիմնախնդիրները:Թեմա 4՝ Մտավոր սեփականության ենթաօրենսդրական դաշտի
առանձնահատկությունները ՀՀ-ում: Թեմա 5՝ Մտավոր սեփականության
օբյեկտների գնահատման սկզբունքները և հիմնախնդիրները: Թեմա 6՝
Նորամուծությունների արդյունավետ կառավարման հարցերը: Թեմա 7՝
Նորամուծությունների ներդրումը տնտեսության հատվածներում :

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ յուրաքանչյուրը 10 միավոր

առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար՝
3, 3, 4: Միավորների քայլը 0.5 է:

20/M40. Նախագծի կառավարում (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնական գործունեության ընթացքում

համակարգային գիտելիքներ հաղորդել նախագծերի կառավարման, նախագծի
իրականացման փուլերի, վերջինիս իրականացման առանձնահատկությունների և
հնարավոր ռազմավարությունների մասին:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
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1. կիմանա նախագծերի կառավարման առանձնահատկությունները և
տարբերությունները ընդհանուր ծրագրերի կառավարումից,

2. կհասկանա նախագծերի կառավարման ընթացքում առաջացող
հիմնական խոչընդոտների պատճառները և նրանց հաղթահարման հիմնական
մեխանիզմները,

3. կկարողանա գործնականում մշակել և ներդնել նախագծեր :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նախագծերի կառավարման էությունը և օգտագործվող

հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2` Նախագծի հիմնական նպատակի
սահմանումը, նրա կենսացիկլը, ներքին և արտաքին կառուցվածքը: Թեմա 3`
Նախագծերի դասակարգումը, նախագծային թիմի ձևավորման
առանձնահատկությունները, կառավարչի ընտրությունը: Թեմա 4` Նախագծերի
կառավարման անհրաժեշտ հմտությունները՝ ժամանակի կառավարում, ռիսկերի
կառավարում և այլն: Թեմա 5` Նախագծի միջանկյալ նպատակների հստակեցում,
հիմնական սահմանափակումների հայտնաբերում: Թեմա 6` Նախագծի հիմնական
փուլի իրականացում, վերահսկողություն և ամփոփում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր հարցման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M41. Աշխարհատնտեսական տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Աշխարհատնտեսական տնտեսագիտությունը հումանիտար և հասարակական
գիտությունների ուղղություն է XX դարի 90-ականներին ձևակերպված:
Աշխարհատնտեսական տնտեսագիտության առարկայի քննարկվող
հատկանիշները` տնտեսագիտության պատմության, տնտեսական
աշխարհագրության, համաշխարհային տնտեսության, քաղաքագիտության,
հակամարտությունների, կառավարման տեսություններին վերաբերող խնդիրների
ամբողջության մեջ է դիտարկվում:
Աշխարհատնտեսական տնտեսագիտության առարկան`
1) գլոբալ աշխարհի չափադրումն է, որը և որպես համաշխարհային զարգացման
կենտրոնական վեկտոր և, որպես գերակշռող կողմ է մեզ ներկայանում;
2) մարդու գործունեության տարբեր ոլորտների համակեցություն ու նրա
բարոյահոգեբանական վիճակն է արտացոլում, գոյության և ռացիոնալ վարքի
ամբողջական մոդելի մեջ: Այս առումով աշխարհատնտեսությունը աշխարհի
զարգացման նոր հարացույց է մեզ ներկայանում:
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Աշխարհատնտեսության գաղափարախոսության հիմքում բարձր
աշխարհատնտեսական և աշխարհաֆինանսական տեխնոլոգիաներ
օգտագործելու, համաշխարհային աշխարհատնտեսական համակարգ
ներգրավվելու և աշխարհի աշխարհատնտեսական քարտեզի վրա շահարկելու,
համաշխարհային եկամտի ձևավորման ու բաշխմանը մասնակցելու ազգային
տնտեսության ձգտումն է դրված:
Ուսումնասիրության արդյունքում մագիստրանտը.

1. կիմանա - Աշխարհատնտեսական տնտեսագիտության առարկայի, որպես
տնտեսական քաղաքականության և □Համաշխարհային տնտեսության□
ընդհանուր կուրսերի ինքնուրույն մասնագիտացված գիտական ճյուղի
մասին;

2. կկարողանա - Իմաստավորել և յուրացնել աշխարհատնտեսական
տնտեսագիտության մեթոդաբանական հնարքները: Միջտնտեսական
կապերի և գործնական փորձառությունների պատմական արդյունքներով,
գիտական մոդելների գաղափարախոսությամբ, համաշխարհային
հանրության կողմից իրականում ձևավորված նոր տնտեսական
երևույթները իմաստավորելու համար:

3. կտիրապետի - Աշխարհատնտեսական տնտեսագիտության տեսական և
մեթոդաբանական հնարքներին, աշխարհատնտեսական
տնտեսագիտության հատկանիշներին ու հասկացություններին և նրանցով
գործելու ռազմավարությանը: Համաշխարհային աշխարհատնտեսական
քարտեզի վրա իրավիճակային շահարկումներ իրականացնելու համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր հարցման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Տիտղոսային ծրագրի կամընտրական դասընթացներ

20/M15. Ապահովագրական գործ (3 կրեդիտ )
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Ներկայացնել ապահովագրական գործի տնտեսական հարաբերությունների

այնպիսի կատեգորիան, որի կարևոր դերը զանազան պատահարների հետևանքով
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ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կրած նյութական վնասների
վերականգնման կազմակերպումն ու իրականացումն է:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կիմանա ապահովագրության էությունը և բովանդակությունը, ինչպես
նաև ապահովագրության բնագավառում օգտագործվող հասկացությունները և
տերմիններ և ապահովագրության կանոնները և տարիֆները,

2. կհասկանա կամավոր ապահովագրության, ոչ կյանքի
ապահովագրության, ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրության, բանկային
ռիսկերի ապահովագրության և գյուղատնտեսության ապահովագրության
նշանակությունը երկրի ապահովագրության զարգացման գործում,

3. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառության մեջ դնել
ապահովագրական կազմակերպությունների տարբեր օղակներում գործնական
աշխատանքների ժամանակ:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ապահովագրություն էությունը և բովանդակությունը: Թեմա 2`

Ապահովագրության բնագավառում օգտագործվող հասկացություններ և
տերմիններ: Թեմա 3` Կամավոր ապահովագրություն: Թեմա 4`
Ապահովագրական վկայագիր /պոլիս/ Թեմա 5` Տարիֆներ: Թեմա 6`
Ապահովագրության կանոններ: Թեմա 7` Ոչ կյանքի ապահովագրության դասերի
խմբերը: Թեմա 8` Ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրություն: Թեմա 9`
Բանկային ռիսկերի ապահովագրություն: Թեմա 10` Կյանքի ապահովագրություն
/կուտակային ապահովագրություն/: Թեմա11` Վերաապահովագրություն և
համաապահովագրություն: Թեմա 12` Գյուղատնտեսության ապահովագրություն:
Թեմա 13` Ապահովագրական միջնորդներ /բրոքերներ և գործակալներ/: Թեմա
14` ապահովագրական պահուստներ:

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություններ, որոնք կանցկացվեն գրավոր 4

միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Կանցկացվի բանավոր 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4.3.3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

20/M21. Մրցակցային միջավայրի կարգավորման արդի հիմնահարցեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնական գործունեության ընթացքում

համակարգային գիտելիքներ հաղորդել միկրո և մակրոմիջավայրի
մրցունակության մասին, մրցակցային ռազմավարությունների մշակման և
իրականացման մասին:

Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա շուկայում կազմակերպության մրցունակության ապահովման

հիմնական ռազմավարությունները,
2. կհասկանա մրցակցային այս կամ այն հիմնական և իրավիճակային

ռազմավարության մշակման և ներդրման առանձնահատկությունը,
3. կկարողանա գործնականում իրականացնել մրցակցային միջավայրի

վերլուծություն, բարձրացնել նպատակային կազմակերպության մրցունակությունը
շուկայում:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մրցակցության դերը շուկայական տնտեսության զարգացման

գործընթացում: Թեմա 2` Մրցակցության աստիճանակարգային կառուցվածքը,
պետությունների տնտեսական մրցունակության գնահատումը: Թեմա 3`
Մրցակցային շուկաները և դրանց տեսակները: Թեմա 4` Մրցակցային հիմնական
ռազմավարությունները և դրանց մշակման առանձնահատկությունները: Թեմա 5`
Տեղեկատվության դերը մրցակցային առավելությունների ձևավորման
ճանապարհին: Թեմա 6` Հայաստանի Հանրապետության մրցակցային միջավայրի
գնահատումը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր հարցման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M26. Որակի կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3 -րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել որակի

կառավարման հիմունքները, որակի կառավարման էությունը, ռազմավարական
գործառնությունների կառավարումը

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա որակի կառավարման էությունը,
կառավարման համակարգերը,
կառավարման տեսությունները,
ժամանակակից մոտեցումները,
2. կհասկանա որակի կառավարման հիմունքները
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ապրանքի պլանավորումը և գործընթացի նախագծումը,
որակի կառավարման տեխնոլոգիական մշակումները,
մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական պլանավորումը,
գլոբալ մատակարարման շղթան,
3. կկարողանա կիրառել որակի կառավարման գործառնությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Որակ հասկացությունը, դրա էությունը և

առանձնահատկությունները: Թեմա 2՝ Արտադրանքի որակի Էությունը: Թեմա 3՝
Որակի պարամետրերը, որակը որոշող գործոնները, որակի վրա կատարող
ծախսերը: Թեմա 4՝ Որակի մրցանակները: Թեմա 5՝ Որակի կառավարման
արտասահմանյան և հայրենական փորձը: Թեմա 6 Որակի կառավարման
առանձնահատկությունները Ամերիկյան ձեռնարկություններում: Թեմա 7՝ Որակի
կառավարման առանձնահատկությունները Ճապոնիայում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց , յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

20/M 29. Միջազգային բիզնեսի կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասախոսությունների, առաջադրանքների, տեստերի, գործնական

աշխատանքների, ինտերակտիվ քննարկումների, խաղերի միջոցով տեղեկացնել,
ներկայացնել, բացատրել, վերհանել, ամրապնդել և հասցնել իմացության,
տիրապետման և կիրարկման աստիճանի միջազգային բիզնեսի կառավարման
էությունը, հասկացությունը, յուրահատկությունները, ռազմավարությունները,
միջազգային բիզնեսի կառավարման հնարավորությունները, բազմամշակույթային
միջավայրում գործարարության ծավալման և արդյունավետ համագործակցության
կառավարման առանձնահատկությունները:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա միջազգային բիզնեսի կառավարման հիմնադրույթները,

ֆունկցիաները և առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա միջազգային բիզնեսի վարման բազմամշակույթ

միջավայրերի ազդեցությունները, յուրահատկությունները, համագործակցության
ծավալման համաձայնագրերի և պայմանագրերի կարևորությունը,
ռազմավարության ընտրության յուրահատկությունները,

3. կտիրապետի միջազգային բիզնես ռազմավարություններին և
կիրականացնի միջազգային բիզնեսի անիմացիաներ և սիմուլյացիաներ հիմնվելով
ձեռքբերված գիտելիքների վրա:

Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Միջազգային բիզնեսի բնույթը և էությունը: Թեմա 2՝ Միջազգային
շուկաները: Թեմա 3՝ Միջազգային գործարար միջավայրը: Թեմա 4՝ Միջազգային
բիզնեսի կառավարումը: Թեմա 5՝ Միջազգային ռազմավարական ալյանսները:
Թեմա 6՝ Միջազգային բիզնեսի կառավարման ֆունկցիաները: Թեմա 7՝
Միջազգային ֆինանսների կառավարման ֆունկցիաները բիզնեսում :

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ յուրաքանչյուրը 10 միավոր

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար՝ 3,3,4: Միավորների քայլը 0.5 է:

20/M 38 Շուկայագիտություն և գովազդը ժամանակակից բիզնեսում (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնական գործունեության ընթացքում

համակարգչային գիտելիքներ հաղորդել մագիստրոսին շուկայաբանության և
գովազդի դերի կարևորության մասին ժամանակակից բիզնեսում: Հասկանալ և
գնահատել ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները,
մակրո և միկրոտնտեսական գործընթացներն ու շուկայական զարգացումները:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա
 բիզնեսի  զարգացման  հիմնական  օրինաչափությունները,
 բիզնեսի  գնահատման  սկզբունքները և նպատակները,
 նպատակային  և  սպառողական  շուկաները,

2.կհասկանա
 մարքեթինգի  և  գովազդի դերը  ժամանակակից  բիզնեսում,
 բիզնեսի  կառավարման  պրոբլեմները  ՀՀ տնտեսության  զարգացման

գործընթացներում,
 շուկայաբանության  և  գովազդի էությունը  ժամանակակից

միջազգային  բիզնեսում,
3.կկարողանա զբաղվել  բիզնեսով:
Բովանդակություն
Թեմա 1՝ Բիզնեսի դերը տնտեսության զարգացման գործընթացներում:

Բիզնեսի զարգացման հիմնական օրինաչափությունները, սկզբունքները ու
նպատակները: Թեմա 2՝ Մարքեթինգի դերը ժամանակակից բիզնեսում: Թեմա
3՝ Մարքեթինգի ֆունկցիոնալ ռազմավարությունը բիզնեսում: Թեմա 4՝
Մարքեթինգային միկրո- մակրոմիջավայրեր: Թեմա 5՝ Գովազդի կառավարում:
Գովազդի ռազմավարության և հաղորդակցման կանալների ընտրությունը:
Գովազդի արդյունավետության որոշման և բարձրացման եղանակները: Թեմա 6՝
Գովազդը ժամանակակից աշխարհում և կառավարման պրոբլեմները
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միջազգային բիզնեսում: Թեմա 7՝ Միջազգային բիզնեսի զարգացման
օրինաչափությունները: Գովազդային ինտերնետի ազդեցությունը բիզնեսի
գործընթացներում: Բիզնեսի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է

մագիստրոսի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր հարցման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 4; 3; 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/M 39. Լոգիստիկ համակարգերի կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասախոսությունների, առաջադրանքների, գործնական աշխատանքների,

ինտերակտիվ քննարկումների, խաղերի միջոցով տեղեկացնել, ներկայացնել,
բացատրել, վերհանել, ամրապնդել և հասցնել իմացության, տիրապետման և
կիրարկման աստիճանի լոգիստիկ համակարգերի կառավարման
հիմնադրույթները, գործիքները, գործառույթները, մեթոդներն ու եղանակները,
որոնց միջոցով 21-րդ դարում ստեղծվում է լրացուցիչ արդյունավետություն և
մրցակցային առավելություն:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա լոգիստիկ համակարգերի կառավարման` ուսումնասիրման

առարկան, խնդիրները, հիմնական դրույթները, կիրառման հնարավորությունները,
լոգիստիկ գործառնությունների իրականացման մեթոդները, լոգիստիկ
արտադրությունների և ծառայությունների առանձնահատկությունները,

2. կկարողանա իրականացնել իրավիճակի ուսումնասիրություններ և
բացահայտումներ, համադրել լոգիստիկ գործընթացների հետ, լոգիստիկ
կառավարման գործառույթները,

3. կտիրապետի լոգիստիկ կառավարման հիմնադրույթներին, լոգիստիկայի
գործիքներին և մեթոդներին,առանձնահատկություններին, լոգիստիկ
համակարգերի կառավարման յուրահատկություններին, լոգիստիկ համակարգերի
կիրառման եղանակներին:

Բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Լոգիստիկայի հիմունքները: Թեմա 2՝ Լոգիստիկայի

չափանիշները: Թեմա 3՝ Լոգիստիկ համակարգի գործողության պահանջները:
Թեմա 4. Լոգիստիկ համակարգի գործողության պահանջները: Թեմա 5՝
Լոգիստիկայի օժանդակման վերլուծություն և կառավարում: Թեմա 6՝
Թեստավորում և գնահատում: Թեմա 7՝ Լոգիստիկ գործառնությունների
կառավարման հիմունքները: Թեմա 8՝ Լոգիստիկ արտադրական
գործառնություններ: Թեմա 9՝ Լոգիստիկ ծառայությունների գործառնություններ:
Թեմա 10՝ Ապրանքների և ծառայությունների լոգիստիկ պահանջարկի
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կանխատեսումը: Թեմա 11՝ Ապրանքի լոգիստիկ պլանավորումը և լոգիստիկ
գործընթացի նախագծումը: Թեմա 12՝ Լոգիստիկ երկարաժամկետ
կարողությունների պլանավորում և հզորությունների տեղակալում: Թեմա 13՝
Որակի լոգիստիկ պլանավորում: Թեմա 14՝ Գլոբալ մատակարարման շղթայի
կառավարում: Թեմա 15՝ Համընդհանուր լոգիստիկ արտադրություն: Թեմա 16՝
Նյութի անկախ և կախյալ լոգիստիկ պահանջարկի կառավարում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ յուրաքանչյուրը 10 միավոր

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար՝ 3,3,4: Միավորների քայլը 0.5 է:

3. Մագիստրոսական ծրագիր

«Ֆինանսներ»
Ընդհանուր և մասնագիտական դասընթաց

05/M02. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտու-
թյուններում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է.
1. ապահովել համակարգչային տարրական գրագիտություն
2. ծանոթացնել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին և ուսուցման
ոլորտում, ըստ մասնագիտական ուղղվածությունների, դրանց կիրառությունների
հետ:
Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա
ինչպիսի նորագույն տեխնոլոգիաներ գոյություն ունեն ներկայումս, որոնք
կիրառելի են զանազան գիտությունների ուսումնասիրության և դրանց ուսուցման
համար,
2. կարողանա
աշխատել Windows օպերացիոն համակարգում,
պատրաստել միջին բարդության տեքստեր,
մշակել էլեկտրոնային աղյուսակներ և կատարել նրանցում միջին բարդության
հաշվարկներ,
ստեղծել ցուցադրություններ,
օգտվել համացանցից և էլ փոստի ծառայություններից:
3. կտիրապետի
Microsoft Windows օպերացիոն համակարգում ֆայլերի և թղթապանակների հետ
աշխատանքների կազմակերպման մեխանիզմներին:
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PowerPoint միջավայրերում տեքստերի, էլեկտրոնային աղյուսակների և
ցուցադրությունների պատրաստման մեխանիզմներին և այդ միջավայրերի
հնարավորություններին:
MS Office Excel էլեկտրոնային աղյուսակում՝ Աղյուսակների ձևավորում,
բանաձևերի մուտքագրում, գրաֆիկների կառուցում, ձևավորում և դրանց հետ
առնչվող յուրահատուկ խնդիրների պարզաբանում:
MS Office Word տեքստային խմբագրիչում՝
Տեքստի մուտքագրում, ձևավորում, աղյուսակների կառուցում, բանաձևերի
մուտքագրում, օբյեկտների հետ աշխատանք, թեստեր և ռեֆերատների
պատրաստում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԷՀՄ-ի պատմությունը, սերունդները: Անհատական համակարգչի
կառուցվածքը, արտաքին և ներքին սարքեր, ելքի-մուտքի սարքեր: Ինֆորմացիայի
ներկայացման ձևերը, չափման միավորները: Հիշողության տեսակներ և
կազմակերպման ձևեր: Օպերացիոն համակարգեր (Windows XP, Windows 7),
հիմնական տարրերը: Windows օպերացիոն միջավայրում աշխատանք
պատուհանների և ֆայլերի հետ: Թեմա 2` Համակարգային և կիրառական
ծրագրեր: Ուտիլիտային ծրագրեր: Վիրուսներ և հակավիրուսային ծրագրեր: ՏՀՏ
գրաֆիկական սարքավորումներ և դրանց կիրառումը մասնագիտական ոլորտում:
Հաշվողական ցանցերի դասակարգում: Լոկալ ցանցերի տոպոլոգիա: Ինտերնետ
ցանցի ծառայություններից օգտվելու մեթոդներ: Մասնագիտությանը առնչվող
օգտակար կայքեր: Թեմա 3` MS Office Word տեքստային խմբագրիչի գործիքային
վահանակի ֆունկցիաները: MS Office Word տեքստային խմբագրիչում տեքստի
մուտքագրում, խմբագրում և ձևավորում: Աշխատանք աղյուսակների և օբյեկտների
հետ MS Office Word տեքստային խմբագրիչում: MS Office Word տեքստային
խմբագրիչի միջոցով մասնագիտական թեստերի պատրաստում: Տեքստի
մուտքագրում, ձևավորում և դրանց հետ առնչվող յուրահատուկ խնդիրների
պարզաբանում և շտկում: Թեմա 4` MS Office Excel էլեկտրոնային աղյուսակների
գործիքային վահանակի ֆունկցիաները: Տվյալների մուտքագրում, տիպերի
հայտարարում և աղյուսակի ձևավորում MS Office Excel էլեկտրոնային
աղյուսակում: Տեքստի մուտքագրում, ձևավորում և դրանց հետ առնչվող
յուրահատուկ խնդիրների պարզաբանում և շտկում: Բանաձևերի մուտքագրում,
ձևավորում և դրանց հետ առնչվող յուրահատուկ խնդիրների պարզաբանում և
շտկում: Թեմա 5` Թվաբանական գործողություններ տվյալների հետ, դիագրամների
կառուցում MS Office Excel էլեկտրոնային աղյուսակում: Աշխատանք
ֆունկցիաների հետ MS Office Excel էլեկտրոնային աղյուսակում: Տեքստի
մուտքագրում, ձևավորում և դրանց հետ առնչվող յուրահատուկ խնդիրների
պարզաբանում և շտկում: Բանաձևերի մուտքագրում, ձևավորում և դրանց հետ
առնչվող յուրահատուկ խնդիրների պարզաբանում և շտկում: Թեմա 6` MS Office
Power Point շնորհանդեսային ծրագրի գործիքային վահանակի ֆունկցիաները: MS
Office Power Point ծրագրում դրվագների ավելացում, ձևավորում, յուրաքանչյուր
դրվագի համար անիմացիաների կարգավորում; MS Office PowerPoint ծրագրի
դրվագներում օբյեկտների ներմուծում, ձևավորում, դրվագում յուրաքանչյուր
օբյեկտի համար անիմացիաների կարգավորում: Տեքստի մուտքագրում, ձևավորում
և դրանց հետ առնչվող յուրահատուկ խնդիրների պարզաբանում և շտկում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M17. Տնտեսական գործունեության վերլուծություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական
գործունեության վերլուծության խնդիրներին և նրա դերը կառավարման
համակարգում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա տնտեսական գործունեության վերլուծության և նրանում կիրառվող
մեթոդների մասին.
2. կհասկանա տնտեսական գործունեության գործոնային վերլուծության դերն ու
նշանակությունը:
3. կկարողանա կիրառել տնտեսական երևույթների ու գործընթացների
գնահատման ինչպես ավանդական,այնպես էլ ժամանակակից
մեթոդները,բացահայտել գործոնների միջև եղած փոխադարձ և հավանական
կապերը,հաշվապահական հաշվետվության որպես կառավարման
տեղեկատվական համակարգի ապահովման տվյալների միջոցով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական գործունեության վերլուծության ընդհանուր նկարագիրը և
նրա խնդիրները: Թեմա2` տնտեսական գործունեության վերլուծության
մեթոդաբանությունը և տեսակները: Թեմա 3` Տնտեսական տեղեկատվության
մշակման ձևերը ՏԳՎ-ում: Թեմա 4`Պահուստների որոշման մեթոդիկան ՏԳՎ-ում:
Թեմա 5` Արտադրանքի արտադրության և իրացման վերլուծությունը: Թեմա 6`
Մարժինալ վերլուծությունը ֆինանսական և գործառնական կառավարման
համակարգում: Թեմա 7` Արտադրանքի,աշխատանքների և ծառայությունների
ինքնարժեքի վերլուծությունը Թեմա 8`Ձեռնարկության գործունեության
ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը: Թեմա 9`Ներդրումային և
իննովացիոն գործունեության վերլուծությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում մագիստրանտի

գրավոր աշխատանքի գնահատման հիման վրա,յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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16/M01. Մասնագիտության փիլիսոփայական հարցեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է փիլիսոփայությունը դարձնել մասնագիտական
մտածողության մշակույթի անհրաժեշտ տարրերից մեկը: Այն կոչված է
ընդլայնելու մագիստրանտների հոգևոր մտահորիզոնը, հաղթահարելու
մասնագիտական սահմանափակության շրջանակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կծանոթանա դասական և հետդասական փիլիսոփայական

հայեցակարգերի հետ
2. ձեռք կբերի մասնագիտական և փիլիսոփայական հիմնահարցերը

քննադատաբար վերլուծելու և գնահատելու հմտություններ և ունակություններ,
3. կծանոթանա միջառարկայական հետազոտությունների

մեթոդաբանական և աշխարհայացքային հիմքերի հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Անտիկ փիլիսոփայության ընդհանուր ակնարկ: Թեմա 2՝ Ֆրենսիս

Բեկոնը որպես բրիտանական էմպիրիզմի հիմնադիր: Թեմա 3՝ Բրիտանական
էմպիրիզմի ակունքները, Ջ. Լոկ, Ջ. Բերկլի, Դ. Հյում: Թեմա 4՝ Ռ. Դեկարտը որպես
եվրոպական ռացիոնալիզմի հիմնադիր: Թեմա 5՝ Ի. Կանտը որպես գերմանական
դասական փիլիսոփայության հիմնադիր: Թեմա 6՝ Նեոկանտականություն: Թեմա 7՝
Առաջին պոզիտիվիզմ (Կոնտ, Սպենսեր, Միլ): Թեմա 8՝ Երկրորդ պոզիտիվիզմ
(Մախ, Դյուգեմ, Պուանկարե), Թեմա 9՝ Ամերիկյան պրագմատիզմ: Թեմա 10՝
Գիտության փիլիսոփայությունը Լ. Վիտգենշտեյնի հայեցակարգի մեջ, Թեմա 11՝ XX
դ. տրամաբանական պոզիտիվիզմը: Թեմա 12՝ Պոստպոզիտիվիզմ: Թեմա 13՝
Տեսության մեթոդաբանական կարգավորիչները: Թեմա 14՝ Հերմենևտիկան որպես
մարդկային կեցության մասին փիլիսոփայական ուսմունք: Թեմա 15՝
Էկզիստենցիալիզմի փիլիսոփայությունը: Թեմա 16՝ Լեզվի փիլիսոփայությունը:
Թեմա 17՝ Պատմության ժամանակակից փիլիսոփայությունը: Թեմա 18՝ Գլոբալիզմի
փիլիսոփայությունը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունից մեկը անց է կացվում մագիստրոսի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Լրացական դասընթացներ

18/M01. Մասնագիտական օտար լեզու (անգլերեն-1) (0 կրեդիտ)
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Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անգլերենի

կիրառական օգտագործումը:
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները սովորում են անգլերենի

քաղաքական բառապաշարը անգլերեն բնագիր թերթերի ու տեքստերի հիման վրա,
որը վերջիններիս մոտ զարգացնում է դասական բնագրերի ընթերցանության և
վերլուծության ունակությունները։ Դասընթացն անց է կացվում “British Studies”
գրքի միջոցով՝ զուգահեռ անգլերեն թերթերի հետ:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը կիմանա անգլերեն

քաղաքական բառապաշարը պրակտիկայում կիրառելու հմտությունները:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Ընդհանուր տեղեկություններ Անգլիայի մասին: Անգլիական
թագավորության ծագման պատմությունը: Թեմա 2` Քաղաքական
հրապարակախոսության բառապաշարը, վարժություններ քաղաքական տեքստերի
հիման վրա: Թեմա 3՝ Լոնդոնի հիմնադրման մասին պատմական ակնարկ: Թեմա
4` «Լոնդոնի տեսարժան վայրերը» տեքստը՝ բաղկացած 4 մասից: Թեմա 5`
Բառակազմական և շարահյուսական վարժություններ քաղաքական
հրապարակախոսության հիման վրա: Թեմա 6` Բրիտանական ավանդույթներն ու
սովորությունները:

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Յուրաքանչյուր դասաժամի ավարտին՝ գրավոր և բանավոր կերպով:

Ստուգարքը գնահատվում է բանավոր պատասխանի հիման վրա

18/M01. Մասնագիտական օտար լեզու (անգլերեն-2)- (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անգլերենի

կիրառական օգտագործումը:
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները սովորում են անգլերենի

քաղաքական բառապաշարը անգլերեն բնագիր թերթերի ու տեքստերի հիման վրա,
որը վերջիններիս մոտ զարգացնում է դասական բնագրերի ընթերցանության և
վերլուծության ունակությունները։ Դասընթացն անց է կացվում “Politics and
international relations” գրքի միջոցով՝ զուգահեռ անգլերեն թերթերի հետ:

Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը կիմանա անգլերեն

քաղաքական բառապաշարը պրակտիկայում կիրառելու հմտությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1`Ամերիկյան կառավարությունն ու մասսայական դժգոհությունը:

Թեմա 2` Քաղաքական հրապարակախոսության բառապաշարը, վարժություններ
քաղաքական տեքստերի հիման վրա: Թեմա 3՝ Միջազգային հարաբերությունների
թեորիան: Թեմա 4` Նոր ուղղություններ ամերիկյան քաղաքականության մեջ (մաս
1-ին): Թեմա 5` Բառակազմական և շարահյուսական վարժություններ
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քաղաքական հրապարակախոսության հիման վրա: Թեմա 6` Նոր ուղղություններ
ամերիկյան քաղաքականության մեջ (մաս 2-րդ):

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Յուրաքանչյուր դասաժամի ավարտին՝ գրավոր և բանավոր կերպով:

Ստուգարքը գնահատվում է բանավոր պատասխանի հիման վրա

Տիտղոսային ծրագրի պարտադիր դասընթաց

15/M05 Էկոնոմետրիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ, կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
ունկնդիրների մոտ զարգացնել հմտություններ տնտեսագիտական
հետազոտություններում էկոնոմետրիկայի հիմնական հասկացությունների,
մոդելների և մեթոդների կիրառման գործընթացում: Պատրաստել մասնագետներ,
որոնք կարողանան էկոնոմետրիկական մոդելավոր-ման հիմնական սկզբունքները
կիրառել ֆինանսական գործընթացում, այսինքն` կարողանան կատարել
հանգամանալից, բովանդակալից և բազմակողմանի տնտեսագիտական
վերլուծություն-ներ և կանխատեսումներ` գործնական աշխատանքում
կշռադատված որոշումներ կայացնելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ուսումնասիրության արդյունքում մագիստրանտը
1. կիմանա տնտեսագիտական հաշվարկներում և հետազոտություններում
օգտագործվող էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների հիմնական
սկզբունքները, հասկացությունները, սահմանումները և օգտագործման
եղանակները.
2. կկարողանա կիրառել էկոնոմետրիկայի կարևորագույն հասկացություններն ու
մեթոդները ֆինանսական գործընթացում օրինաչափությունների քանակական
արտահայտությունների ստացման համար..
3. կտիրապետի հիմնական էկոնոմետրիկական մեթոդներին` կոնկրետ
գործնական խնդիրների էկոնոմետրիկական վերլուծության և դրանց լուծման
համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էկոնոմետրիկայի հիմունքները: Թեմա 2` Երկակի ռեգրեսիայի գծային
մոդելը: Թեմա 3` Բազմակի ռեգրեսիայի դասական գծային մոդելը : Թեմա 4`
Բազմակի ռեգրեսիայի ընդհանրացված գծային մոդելը:
Թեմա 5` Ռեգրեսիայի ոչ գծային մոդելներ և դրանց գծայնացումը:
Թեմա 6` Գծային միաժամանակյա հավասարումների համակարգեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննություններն անցկացվում են մագիստրանտի
գրավոր աշխատանքի գնահատման (բանավոր քննարկումից հետո) հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
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15/M07. Բանկային մենեջմենթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին ծանոթացնել առևտրային բանկերի
գործունեության կառավարման առանձնահատկություններին և կարգավորման
մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կծանոթանա առևտրային բանկի կառավարման հիմունքներին,
2. կտիրապետի բանկի պարտավորություններին և կապիտալ, ակտիվների,

վարկային պորտֆելի, իրացվելիության և ռիսկերի կառավարման
հիմնախնդիրներին,

3. կիմանա բանկի գործունեության ծրագրավորման, լիցենզավորման,
ֆինանսական առողջացման, սնանկացման և լուծարման
առանձնահատկությունները,

4. կհասկանա բանկային գործունեության վերլուծության և գնահատման
մեթոդները:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առևտրային բանկի կառավարման հիմունքները: Թեմա 2`Բանկերի
ծագումը, բնութագիրը, կազմակերպական կառուցվածքը և դասակարգումը: Թեմա
3` Բանկային գործունեության իրավական կարգավորումը: Թեմա 4` Բանկերի
գործառնությունները և մատուցվող ծառայությունները: Թեմա 5` Բանկի
պարտավորությունների և կապիտալի կառավարումը: Թեմա 6` Բանկերի
ակտիվային գործառնությունները և դրանց կառավարումը: Թեմա 7.`Ռիսկերի
գնահատումը և կառավարումը բանկերում: Թեմա 8` Բանկային գործունեության
կարգավորումը և վերահսկողությունը: Թեմա 9` Բանկային գործունեության
վերլուծության և գնահատման համակարգը:՛ Թեմա 10`Բանկային գործունեության
լիցենզավորումը: Թեմա 11`Բանկերի վերակազմավորումը և լուծարումը: Բանկերի
սնանկությունը: Թեմա 12` Բանկային գործունեության ծրագրավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է մագիստրանտի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը ՝ համապատասխանաբար
4,3,3, միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

15/M09. Միջազգային ֆինանսներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնական գործունեության ընթացքում
ուսանողներին կրեդիտային համակարգով համակարգային գիտելիքներ հաղորդել



- 98 -

միջազգային ֆինանսներ առարկայի նպատակների, խնդիրների, սկզբունքների,
ուղղությունների գործառույթների, ձևերի, մեթոդների մասին: Ծրագիրն
ուսումնասիրելիս ուսանողը ձեռք կբերի տեսական գիտելիքներ ուսումնական
նյութերով ինքնուրույն աշխատելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա.

 միջազգային ֆինանսներ առարկայի էությունը, սկզբունքները, հիմնական
խնդիրները,

 միջազգային ֆինանսների առանձնահատկությունները, դերը արժութային
շուկաների կարգավորման գործում,

 համաշխարհային ֆինանսական ռեսուրսների կառուցվածքը, դրանց
սուբյեկտները,

 համաշխարհային չափանիշների սեգմենտը, ըստ ֆինանսական
ակտիվների շրջանառության

 արժույթի համաշխարհային շուկան որպես ՀՖՇ-ների կարևորագույն մաս,
 արժութային կուրսերի տեսակները, ազգային արժույթին կապվածությունը:

2.կհասկանա.
 կապիտալի շարժի հետ կապված արժութային գործառնությունները,
 արժութային կարգավորման և հսկողության մարմինները, դրանց

գործակալների գործունեության անհրաժեշտությունը,
 միջազգային շուկաների դերը արժութային միջազգային համակարգի

կարգավորման գործում,
 Եվրոշուկային դերը և Եվրոդոլար հասկացությունը,
 աշխարհի պաշտոնական ոսկու արժութային պահուստների կառուցվածքը:

3.կկարողանա.
 վերլուծել արժութային միջազգային հիմնադրամի ցուցանիշները և

գնահատել դրանց վրա ազդող գործոնները,
 նախագծել արժութային միջազգային հիմնադրամում ազատ արժութային

կուրսերի գնահատումը և դրանց վրա ազդող գործոնները,
 բնութագրել արժութային միջազգային հիմնադրամի կազմակերպչական

կառուցվածը և անդամակցության կարգը,
 գնահատել արժույթի համաշխարհային շուկայում արժութային

արժեքները,
 գնահատել բանկային վարկերի համաշխարհային շուկան որպես

կապիտալի շուկայի երկրորդ սեգմենտ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Միջազգային ֆինանսական համակարգ: Թեմա 2՝ Համաշխարհային
ֆինանսական ռեսուրսների կառուցվածքը, դրանց հիմնական սկզբունքները:
Թեմա 3՝ Համաշխարհային միջազգային հիմնադրամի չափանիշների սեգմենտը`
ըստ ֆինանսական ակտիվների շրջանառության, Թեմա 4՝ Համաշխարհային
ֆինանսական շուկա: Թեմա 5՝ Համաշխարհային արժույթի շուկաներ: Թեմա 6՝
Համաշխարհային շուկաների առանձնահատկությունները: Թեմա 7՝ Աշխարհի
պաշտոնական ոսկու արժութային պահուստները: Թեմա 8՝ Համաշխարհային
վարկային շուկա: Թեմա 9՝ Համաշխարհային բանկային շուկաները:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M10. Ֆինանսական մենեջմենթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ուսումնական գործունեության ընթացքում ուսանողին կրեդիտային համակարգով
համակարգային գիտելիքներ հաղորդել ֆինանսական մենեջմենթի, նրա
տեղեկատվական և մեթոդաբանական համակարգի, առարկայի, նպատակների,
խնդիրների, սկզբունքների, ուղղությունների, ուսումնասիրության մեթոդների և
եղանակների մասին:
Ծրագիրն ուսումնասիրելիս ուսանողը ձեռք կբերի տեսական գիտելիքներ
ուսումնական նյութերով ինքնուրույն աշխատելու, ինչպես նաև հմտություններ ու
կարողություններ ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու և ֆինանսական
մենեջմենթի մեթոդաբանական համակարգը կիրառելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը .

1. կծանոթանա ֆինանսական մենեջմենթի տեղեկատվական համակարգին
2. կտիրապետի ֆինանսական մենեջմենթի մեթոդաբանական համակարգը
3. կիմանա ներդրումների տնտեսական արդյունավետության գնահատմանը

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆինանսական մենեջմենթը և գործարար միջավայրը:Թեմա 2՝
Ֆինանսական մենեջմենթի տեղեկատվական համակարգը: Թեմա 3՝ Ֆինանսական
մենեջմենթի մեթոդաբանական համակարգը: Թեմա 4՝ Շահութաբերության
ցուցանիշների հաշվարկը ֆինանսական մենեջմենթում: Թեմա 5՝ Իրացվելիության
ցուցանիշների հաշվարկը ֆինանսական մենեջմենթում: Թեմա 6՝Ֆինանսական
կայունության, գործարար և շուկայական ակտիվության ցուցանիշների հաշվարկը
ֆինանսական մենեջմենթում: Թեմա 7՝ Ֆինանսական ռիսկերի զսպումը և բանկերի
գործունեության տնտեսական նորմատիվները: Թեմա 8՝ Բանկերի ցուցանիշների
ամփոփ գնահատման համակարգը: Թեմա 9՝ Ֆինանսական լծակի հասկացությունը
և կապը ֆինանսական ռիսկերի հետ: Թեմա 10՝ Ներդրումների տնտեսական
արդյունավետության գնահատումը ֆինանսական մենեջմենթում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M15. Արժեթղթերի շուկա և բորսային գործ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակը ՀՀ-ում արժեթղթերի շուկայի և դրա
մասնակիցների գործունեության առանձնահատկությունների վերաբերյալ
ամբողջական պատկերին ծանոթացնելն է` առկա հիմնախնդիրների և դրանց
լուծման ուղիների քննարկմամբ:
Կրթական արդյունքները.
«Արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալ կառավարում» դասընթացի հաջող ավարտին
մագիստրանտը

1.կիմանա արժեթղթերի շուկայի տնտեսական և իրավական
բովանդակությունը` պատկերացում կազմելով ՀՀ-ում արժեթղթերի
շուկայի մասնակիցների և ենթակառուցվածքի, շրջանառվող
արժեթղթերի, ինչպես նաև կարգավորման և վերահսկողության
մասին.
2.կկարողանա արժեթղթերի շուկայի վերաբերյալ ստացված
տեսագործնական բնույթի գիտելիքները օգտագործել ապագա իր
աշխատանքային գործունեության մեջ.
3.կտիրապետի ՀՀ-ում արժեթղթերի շուկայի գործունեության
առանձնահատկություններին և առկա հիմնախնդիրներին:

Բովանդակությունը.
«Արժեթղթերի շուկա և բորսային գործ» դասընթացը կոչված է ուսումնասիրելու ՀՀ
արժեթղթերի շուկայի դերն ու նշանակությունը, ՀՀ-ում շրջանառվող արժեթղթերը,
ՀՀ արժեթղթերի շուկայում ներդրումային ծառայությունները և դրանք մատուցող
անձանց (ծառայությունների տեսակները և դրանց բովանդակությունը, մատուցման
առանձնահատկությունները ՀՀ-ում, անձանց տեսակները, գրանցումը,
լիցենզավորումը, գործունեության իրականացումը, տնտեսական նորմատիվները,
գործարար վարվելակերպը, հաշվառումը և հարկումը), ՀՀ արժեթղթերի շուկայի
ենթակառուցվածքը (առևտրային, հաշվարկային և պահառության համակարգերը),
արժեթղթերի շուկայում չարաշահումները, ինչպես նաև ՀՀ-ում արժեթղթերի
շուկայի կարգավորման և վերահսկողության համակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր, իսկ
մյուսը` բանավոր, որոնց առավելագույն գնահատականը 4 միավոր է:
Քննությունների հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15M22. Ֆինանսական վերլուծություն (4 կրեդիտ)
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Շաբաթական 2 ժամ,  2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ մագիստրանտներին պատկերացում տալ, որ
ֆինանսական վերլուծությունը իրենից ներկայացնում է ուսումնասիրությունների
հիման վրա իրականացվող հաշվարկաէկոնոմիկական ցուցանիշների հաշվում,
ճշգրտում, ազդող գործոնների հայտնաբերում, որոնց հիման վրա
եզրահանգումների կատարում և վերջապես համեմատությունների միջոցով
համեմատական և գործոնային վերլուծությամբ պարզվում է տնտեսվարող
սուբյեկտի ֆինանսական դրությունը:

Ֆինանսական վերլուծության օգնությամբ մշակվում է տնտեսության զարգացման
ռազմավարությունը` հիմնավորվում են պլանավորումը, պլանները և
կառավարման որոշումները, այս բոլորի հետ իրականացվում է վերահսկողության
ճիշտ և ժամանակին գործընթացները իրականացնելու համար: Գործունեության
արդյունքները:

Ֆինանսական վերլուծության առարկայի ուսումնասիրության և ուսուցման
ընթացքում մագիստրոսները պետք է խորապես ընկալեն տնտեսվարող
սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական վիճակի էությունը, կարողանան այն
խմբավորել ըստ սեփականության ձևերի, ապա կարողանան որոշել տարբեր
մեթոդներով գնահատել և պարզել արտադրության, ծառայությունների,
սպասարկման ոլորտների արդյունավետության բարձրացման ուղիները:

Կրթական արդյունքները.
Առարկայական մոդուլների ուսումնառության արդյունքում մագիստրանտը
1.կիմանա.

 Ֆինանսական վերլուծության  հիմնական խնդիրները:
 Ֆինանսական դրության գնահատման ձևերը,
 Ֆինանսական արդյունքների հաշվարկման կարգը, օգտագործման

անհրաժեշտությունը,
 Ֆինանսական վերլուծության  տեղեկատվական աղբյուրներ,
 Ֆինանսական վերլուծության մեխանիզմները, գործընթացները,

կապիտալի արդյունավետության գնահատումը,
 Ֆինանսական դրության գնահատման մեթոդների հստակությունը,

ռազմավարական մեթոդների միասնությունը, համակարգվածությունը և
արհեստավարժությունը,

 Տնտեսվարող սուբյեկտների պարտականությունները ֆինանսական
համակարգում,

 Ֆինանսական վերլուծության կարևորությունը և դրա դրսևորման
առանձնահատկությունները:

2.կկարողանա
 Վերլուծել ֆինանսական ցուցանիշների համակարգը,
 Վերլուծել իրացվելիության, շահութաբերության, ֆինանսական

կայունության  գործակիցները,
 Մշակել կազմակերպության ֆինանսական պլանները,
 Գնահատել ֆինանսական ռիսկերը:

3.կտիրապետի
 Ֆինանսական  հաշվետվությունների կազմման հմտություններին,
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 Ֆինանսական վերլուծության մեթոդներին:
 Կազմակերպությունում  վերահսկողության ընթացակարգերի  և

մեթոդների  մշակման հմտություններին,
 Ֆինանսական արդյունքների՝ հասույթի, ինքնարժեքի, շահույթի

հաշվարկման, գնահատման, վերլուծությունների հմտություններին:
Բովանդակություն
Թեմա 1՝ Տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական վերլուծության
անհրաժեշտությունը: Թեմա 2՝ Տնտեսվարող սուբյեկտների ֆինանսական
դրության ընդհանուր գնահատականը; Թեմա3՝ Տնտեսվարող սուբյեկտների
ֆինանսատնտեսական գործունեության ֆինանսական արդյունքների
վերլուծություն: Թեմա 4՝ Ֆինանսական կայունության, գործարար ակտիվության և
իրացվելիության գնահատման ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդիկան; Թեմա 5՝
Տնտեսվարող սուբյեկտների սնանկացումը և ռիսկերի գնահատման մեթոդիկան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3,3,4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M23. Ներդրումներ և ներդրումային քաղաքականություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից
ներդրումային միջավայրերի, քաղաքականության և ներդրումային
գործունեության հետ , նրանց մոտ ձևավորել և զարգացնել ներդրումային
գործունեությանն առնչվող գիտելիքներ, գործնական հմտություններ,
վերլուծական կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը

1. կ իմանա ներդրումային միջավայրերի, քաղաքականության ու գործունեության
մասին:
2. կ հասկանա միջավայրերի ընտրության և գործունեության ծավալման
սկզբունքների
մասին, կկողմնորոշվի ինչպես ծավալել ներդրումային գործունեություն
տարբեր միջավայրերում:
3. կկարողանա կիրառել և կտիրապետի ներդրումային
քաղաքականության և ներդրումային ծրագրերի իրականացման
գործելակերպին:

Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ներդրումների տեսակներն ու ենթատեսակները: Թեմա 2`
Ներդրումային միջավայրերը և նրանց ազդեցությունը ներդրումային
գործունեության վրա: Թեմա 3` Ներդրումային գործունեության պետական
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կարգավորման ձևերը և մեթոդները: Թեմա 4` Ներդրումային
քաղաքականություններ: Թեմա 5` Արտաքին տնտեսական համագործակցությունը
և օտարերկրյա ներդրումների դերը տնտեսության ներդրումային միջավայրի վրա:
Թեմա 6` Ներդրումային գործունեության զարգացմանը նպատակաուղղված
ենթակառուցվածքների ստեղծումը: Թեմա 7` Ներդրումային որոշումների
ընդունումը, տեղեկատվության հասանելիությունը և հավաստիությունը: Թեմա 8`
Ներդրումային ռիսկեր: Թեմա 9` Ներդրումային ծրագրի ընդհանուր դրույթները:
Թեմա 10` Ներդրումների փուլերը, իրականացումը և մոնիտորինգը: Թեմա 11`
Ներդրումային միջավայրի ցուցանիշները և ներդրումային փաստաթղթեր:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ յուրաքանչյուրը 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար՝ 3,3,4: Միավորների քայլը 0.5 է

15/M24. Պետական բյուջե և հարկաբյուջետային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ներկայացնել պետական բյուջեի կարևոր դերն ու նշանակությունը երկրի
ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև արդյունավետ հարկաբյուջետային
քաղաքականության դերը պետական բյուջեի եկամուտների համալրման և
տնտեսության պետական կարգավորման գործում:
Կրթական արդյունքները.

1. կիմանա պետական բյուջեի կարևոր դերը պետական հիմնական
գործառույթները արդյունավետ իրականացնելու գործում,

2. կհասկանա հարկաբյուջետային քաղաքականության նշանակությունը
երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում

3. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառության մեջ
դնել հարկաբյուջետային համակարգի տարբեր օղակներում
գործնական աշխատանքների ժամանակ:

Բովանդակությունը
Թեմա 1` Բյուջետային համակարգը և նրա դերը երկրի սոցիալ-տնտեսական
զարգացման գործում: Թեմա 2` Բյուջետային գործընթաց: Թեմա 3` Պետական
բյուջեի եկամուտները և ծախսերը: Թեմա 4` Արտաբյուջետային սոցիալական
հիմնադրամներ: Թեմա 5` ՀՀ հարկային օրենսդրությունը: Թեմա 6` Խթանող
հարկային քաղաքականությունը: Թեմա 7` Պետական պարտքը և բյուջեի
պակասորդը: Թեմա 8` Հարկաբյուջետային քաղաքականության դերը ու
նշանակությունը սոցիալ – տնտեսական զարգացման գործում: Թեմա 9`
հարկաբյուջետային քաղաքականության բարելավման ուղիները:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություններ, որոնք կանցկացվեն գրավոր 4 միավոր
առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Կանցկացվի բանավոր 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4.3.3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

15/M25. Միկրոտնտեսական համալիր վերլուծություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տնտեսական վերլուծության հիմունքների
ուսումնասիրման միջոցով ծանոթացնել ձեռնարկության տնտեսական
գործունեության զարգացման միտումներին, ֆինանսական արդյունքների
փոփոխության պատճառներին,բիզնես պլանների և վարչակառավարչական
որոշումների գնահատման ձևերին ու մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա արտադրության արդյունավետության բարձրացման ձևերի և մեթոդների
մասին:
2.ձեռք կբերի գիտելիքներ ձեռնարկությունում առկա և պոտենցիալ խնդիրները
բացահայտելու,կանխատեսելու,արտադրա-ֆինանսական ռիսկերը գնահատելու և
ընդունվող որոշումների ազդեցությունը գործունեության վրա գնահատելու
վերաբերյալ:
3.կկարողանա տնտեսական վերլուծության հիմունքների յուրացման միջոցով,
վերլուծության տեխնիկային և տեխնոլոգիային տիրապետելով հեշտությամբ
հարմարվել շուկայական իրադրության փոփոխություններին և կայացնել ճիշտ
որոշումներ և լուծումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միկրոտնտեսական գործունեության վերլուծության նշանակությունը և
խնդիրները: Թեմա 2`Միկրոտնտեսական գործունեության վերլուծության
մեթոդները և մեթոդաբանությունը: Թեմա 3` Տնտեսական տեղեկատվության
մշակման ձևերը: Թեմա 4`Գործոնների ազդեցության չափման ձևերը: Թեմա
5`Պահուստների որոշման մեթոդաբանությունը: Թեմա 6` Միկրոտնտեսական
գործունեության վերլուծության կազմակերպումը և տեղեկատվության
ապահովումը: Թեմա 7`Արտադրանքի արտադրության և իրացման
վերլուծությունը: Թեմա 8`Արտադրանքի,աշխատանքների և ծառայությունների
ինքնարժեքի վերլուծությունը: Թեմա 9`Ձեռնարկության աշխատանքային
ռեսուրսների և աշխատավարձի ֆոնդի վերլուծությունը: Թեմա 10` Հիմնական
միջոցների վերլուծությունը: Թեմա 11` Նյութական ռեսուրսների օգտագործման
վերլուծությունը: Թեմա12` Ձեռնարկության գործունեության ֆինանսական
արդյունքների վերլուծությունը: Թեմա 13` Մարժինալ վերլուծությունը
ֆինանսական և գործառնական կառավարման համակարգում: Թեմա
14`Ներդրումային և իննովացիոն գործունեության վերլուծությունը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա,յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը՝համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M26. Ֆինանսական վերահսկողություն և աուդիտ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ,եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական հաշվառման
և աուդիտի անցկացման հիմունքներին, ֆինանսական հաշվառման խնդիրներին ու
շրջանակներին, աուդիտի դերին տնտեսվարման համակարգում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը
1.կիմանա ֆինանսական վերահսկողության և աուդիտի համակարգի
մասին,ինչպես նաև աուդիտորական ստուգումների դերն ու նշանակությունը
հաշվապահական հաշվետվության արժանահավատության ապահովման գործում:
2. կհասկանա տեսական և գործնական գիտելիքներ հաշվետու
ձեռնարկությունների,դրանց պոտենցիալ գործընկերների,հարկային,իրավապահ
կամ պետական մարմինների տնտեսահարաբերությունների կարգավորման
վերաբերյալ,ինչը կամփոփվի աուդիտորական եզրակացության մեջ,որը կնպաստի
անհրաժեշտ ներդրումների և վարկային ռեսուրսների ներգրավմանը:
3.կկարողանա ինքնուրույն իրականացնել ֆինանսական
վերահսկողություն,կազմել աուդիտորական եզրակացություն,ճիշտ գնահատել
աուդիտորական ռիսկն ու էականությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ֆինանսական վերահսկողության և աուդիտի համակարգը: Թեմա
2`Ստուգման և վերահսկման էությունը,դերն և ֆունկցիաները կառավարման
գործում: Թեմա 3` Պլանավորումը և աուդիտորական պայմանագրերի կնքումը:
Թեմա 4` Աուդիտորական գործունեության կազմակերպումը: Թեմա 5
Հաշվապահական հաշվետվության համակարգի ուսումնասիրությունը և
գնահատումը; Թեմա 6` Աուդիտորական եզրակացությունը և նրան ներկայացվող
պահանջները: Թեմա 7` Հիմնական միջոցների հաշվառման վերահսկողությունը:
Թեմա 8` Ապրանքանյութական պաշարների հաշվառման աուդիտը: Թեմա 9` Ոչ
նյութական ակտիվների հաշվառման աուդիտը: Թեմա 10` Հարկերի և
հաշվարկների հաշվառման վերահսկումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում ուսանողի գրավոր
աշխատանքի գնահատման հիման վրա,յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M27. Բանկային ռիսկերի կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
ուսումնական գործունեության ընթացքում ուսանողներին գիտելիքներ

հաղորդել բանկային իրավունքի էության, նրա օբյեկտների և սուբյեկտների մասին,
ինչպես նաև նրա զարգացման միտումների մասին չտարանջատելով ընդհանուր
համաշխարհային տնտեսական զարգացման միտումներից: Ծրագիրն
ուսումնասիրելիս մագիստրանտը ձեռք կբերի տեսական գիտելիքներ, ինչպես նաև
վերջիններիս կիրարկումը ուղղորդող հիմնական դրդապատճառները:
Կրթական արդյունքները.

1. կիմանա թե ինչն է հանդիսանում բանկային իրավունքի էությունը և
ինչի կարգավորմանն է նա ուղղված,

2. կհասկանա մատնանշել բանկային իրավունքի կողմից կարգավորվող
իրավահարաբերությունների սուբյեկտներին և ցույց տալ նրանց
իրավական փոխհարաբերությունների համակարգը,

3. կկարողանա բացահայտել բանկային համակարգի կառուցվածքը ՀՀ-
ում, մատնանշելով վերջիններիս տեղը  համաշխարհային բանկային
համակարգում:

Բովանդակությունը
Թեմա 1` Բանկային իրավունքի էությունը: Թեմա 2` ՀՀ բանկային համակարգի
պատմությունը: Թեմա 3` Բանկային ներկայացուցչությունների իրավական
կարգավիճակը: Թեմա 4` Բանկերի կանոնադրական կապիտալը և նրա էությունը:
Թեմա 5` Բանկի կառավարման մարմինները: Թեմա 6` Կենտրոնական բանկի
տեղն ու դերը ՀՀ համակարգում: Թեմա 7` Բանկի ստեղծման նախաձեռնող խումբ:
Թեմա 8` ՀՀ Կենտրոնական բանկի կառավարման մարմինները: Թեմա 9` Ռիսկերի
համակարգը բանկային համակարգում: Թեմա 10` Բանկային ռիսկերի
կառավարումը: Թեմա 11` ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը և նրա
կազմավորման ձևերը: Թեմա 12 `Վարկի տեսակները:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություններ, որոնք կանցկացվեն գրավոր 4 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Կանցկացվի բանավոր 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4.3.3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

15/M28 .Արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալ կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
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Դասընթացի հիմնական նպատակը ուսանողների մոտ զարգացնել արժեթղթերի
փաթեթի ընտրության, կառավարման և արդյունավետության գնահատման
տեսական և գործնական կարողություններն ու հմտությունները, որոնք
հետագայում անհրաժեշտ կլինեն “պորտֆելի կառավարիչ” կամ “ֆինանսական
վերլուծաբան” մասնագիտությամբ աշխատելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա արժեթղթերի պորտֆելի և դրա օպտիմալ ընտրության,
կառավարման և արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրների մասին,
ինչպես նաև դրա վերաբերյալ առկա տարբեր տեսաբանների մոտեցումները և
նրանց կողմից մշակված մոդելները.
2. կկարողանա ինքնուրույն իրականացնել արժեթղթերի փաթեթի
ընտրություն, կառավարում և արդյունավետության գնահատում` հիմնվելով
ստացված տեսական գիտելիքների վրա և պատկերացնելով հիմնախնդրի
տնտեսական բովանդակությունը.
3. կտիրապետի արժեթղթերի պորտֆելի, դրա օպտիմալ կառավարման և
արդյունավետության գնահատման հիմնախնդրի տնտեսական բովանդակությունը:
Բովանդակությունը.
«Արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալ կառավարում» դասընթացը կոչված է
ուսումնասիրելու ներդրումային միջավայրը և ներդրումային գործընթացը,
արժեթղթերի գնահատման մոտեցումները, ներդրումային պորտֆելի ընտրության
հիմնախնդիրը և պորտֆելային վերլուծությունը, արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալ
կառավարման տեսությունները (մասնավորապես, ֆինանսական ակտիվների
գնագոյացման մոդելը (CAPM), գործոնային մոդելը, արբիտրաժային գնագոյացման
մոդելը (APT)), ֆինանսական վերլուծության հիմունքները և տեսակները
(տեխնիկական և ֆունդամենտալ), ինչպես նաև պորտֆելի արդյունավետության
գնահատման մոտեցումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր, իսկ
մյուսը` բանավոր, որոնց առավելագույն գնահատականը 4 միավոր է:
Քննությունների հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M52 .Ֆինանսական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելավորում,
ֆինանսական մաթեմատիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
ունկնդիրների մոտ զարգացնել ֆինանսական գործընթացի, երևույթների և

խնդիրների մաթեմատիկական ձևակերպման և տնտեսագիտական-
մաթեմատիկական մոդելներ կազմելու ունակություններ ու հմտություններ:
Պատրաստել մասնագետներ, որոնք կարողանան մաթեմատիկական
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մոդելավորման հիմնական սկզբունքները կիրառել ֆինանսական գործընթացում,
այսինքն` կարողանան կատարել հանգամանալից, կշռադատված, բովանդակալից,
բազմակողմանի տնտեսագիտական վերլուծություններ և գործնական
աշխատանքում կայացնել լավագույն որոշումներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ուսումնասիրության արդյունքում մագիստրանտը`
1. կիմանա
տնտեսագիտական հաշվարկներում և հետազոտություններում օգտագործվող
մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների հիմնական սկզբունքները,
հասկացությունները, սահմանումները և օգտագործման եղանակները.
2. կկարողանա
կիրառել տնտեսագիտական-մաթեմատիկական մեթոդներն ու մոդելները
տնտեսագիտական հետազոտություններում և օպտիմալ որոշումներ կայացնելու
գործում, մասնավորապես` ֆինանսական գործընթացում.
3. կտիրապետի
հիմնական տնտեսագիտական-մաթեմատիկական մեթոդներին` կոնկրետ
գործնական խնդիրներ լուծելու համար:
Բովանդակությունը.
Ներածություն
Թեմա 1` Մաթեմատիկական մոդելավորման հիմունքները: Թեմա 2`
Օպտիմալացման տնտեսագիտական-մաթեմատիկական մոդելներ: Թեմա 3`
Գծային ծրագրավորման խնդրի դրվածքը և լուծման եղանակները: Թեմա 4`
Երկակիության տեսության կիրառությունը ֆինանսական խնդիրների օպտիմալ
լուծումների վերլուծության մեջ: Թեմա 5` Տրանսպորտային խնդրի լուծումը: Թեմա
6`Ամբողջ թվերով գծային ծրագրավորման խնդրի լուծումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր
աշխատանքի գնահատման (բանավոր քննարկումից հետո) հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M61. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ - (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
ՈՒսումնական գործունեության ընթացքում ուսանողին կրեդիտային

համակարգով համակարգային գիտելիքներ հաղորդել մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրների և դրանց լուծումների, մասնագիտության նպատակների,
խնդիրների, սկզբունքների, ուղղությունների, ուսումնասիրության մեթոդների և
եղանակների մասին:

Ծրագիրն ուսումնասիրելիս ուսանողը ձեռք կբերի տեսական գիտելիքներ
ուսումնական նյութերով ինքնուրույն աշխատելու, ինչպես նաև հմտություններ ու
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կարողություններ իր մասնագիտությամբ աշխատելու, մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրները ճանաչելու և լուծումներ գտնելու համար:

Կրթական արդյունքները.
4. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանություններին
5. Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին

համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման
սկզբունքներին

6. Ֆինանսական ոլորտում սպառողների շահերի պաշտպանության
գործիքներին

Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայի կառուցվածքը:
Մասնակիցները և զարգացման հիմնախնդիրները, Թեմա 2` Ֆինանսական շուկայի
կարգավորման և վերահսկողության հիմնախնդիրները: Թեմա 3`Բանկային
ռիսկերի հիմնական տեսակները և կառավարման հիմնախնդիրները: Թեմա 4`
Կենսաթոշակային համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի
Հանրապետությունում: Թեմա 5` Արժեթղթերի շուկայի զարգացման,
կարգավորման և վերահսկողության հիմնախնդիրները: Թեմա 6`
Ապահովագրական և վճարահաշվարկային համակարգերի, արտարժույթի շուկայի
զարգացման, կարգավորման և վերահսկողության հիմնախնդիրները: Թեմա 7`
Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման հիմնախնդիրները: Թեմա
8` Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների ներդրման և
սպառողների շահերի պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի
Հանրապետության ֆինանսական համակարգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է
մագիստրանտի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Տիտղոսային ծրագրի կամընտրական դասընթաց

15/M02. Արժութային համակարգեր և հարաբերություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արժութային համակարգերի
ձևավորման և արժութային հարաբերությունների կարգավորման
հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
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1.կիմանա ազգային, միջազգային և տարածաշրջանային արժութային
համակարգերի ձևավորման սկզբունքների մասին
2.կտիրապետի արժութային հարաբերությունների առաջացման և արժույթների
փոխարժեքների սահմանման կարգին
3.կհասկանա միջազգային արժութային շուկայի գործունեության
մեխանիզմները
4.կծանոթանա արժութային քաղաքականության, արժութային կարգավորման և
արժութային վերահսկողության մեթոդներին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Փողի շուկան: Փողի պահանջարկն ու առաջարկը: Հավասարակշռությունը
փողի շուկայում: Թեմա 2`Արժութային համակարգերի ձևավորումը և զարգացումը:
Թեմա 3` Միջազգային արժութային համակարգի ձևավորման փուլերը: Թեմա 4`
Արժութային հարաբերություններ և արժութային փոխարժեքներ: Թեմա 5`
Արժույթի փոխարժեքների վրա ազդող գործոնները: Թեմա 6`Միջազգային
արժութային շուկա: Թեմա 7`Արժութային քաղաքականությունը, արժութային
փոխարժեքի կարգավորումն ու վերահսկողությունը: Թեմա 8` Արժութային
քաղաքականությունը և արժութային կարգավորումը ՀՀ- ում: Թեմա 9`
Միջազգային արժութային կազմակերպությունները:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է մագիստրանտի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը ՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ ՝ համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

15M29. Պետական և մունիցիպալ ֆինանսներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ,  1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ուսումնական գործունեության ընթացքում մագիստրանտին կրեդիտային

համակարգով համակարգային գիտելիքներ հաղորդել պետական մունիցիպալ
առարկայի նպատակների, խնդիրների, սկզբունքների, ուղղությունների,
ուսումնասիրության մեթոդների մասին:

Ծրագիրն ուսումնասիրելիս մագիստրանտը ձեռք կբերի տեսական
գիտելիքներ ուսումնական նյութերով ինքնուրույն աշխատելու:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա

 պետական և մունիցիպալ ֆինանսների էությունը, սկզբունքները,
հիմնական  խնդիրները,

 պետական և մունիցիպալ ֆինանսների առանձնահատկությունները,
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 պետական և մունիցիպալ ֆինանսների ազգային մոդելի
առանձնահատկությունները,

 պետական և մունիցիպալ ֆինանսների դերը պետական կառավարման և
տնտեսության կարգավորման գործում:

2.կկարողանա
 գնահատել պետական բյուջեի դերը և նշանակությունը տնտեսության

կարգավորման և նրա արդյունավետ օգտագործման գործում,
 նախագծել պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշիռը,
 մշակել պետական եկամուտների ձևավորման նոր աղբյուրներ,
 վերլուծել բյուջետային և հարկային համակարգի ցուցանիշները, և

գնահատել նրանց վրա ազդող գործոնները,
 հաշվարկել բյուջեի դեֆիցիտը, ինչպես նաև   ներքին և արտաքին պարտքի

կարգավորման նորմատիվները:
3.կտիրապետի
 հարկաբյուջետային քաղաքականության գնահատման հմտություններին,
 հարկաբյուջետային քաղաքականության աշխատանքների արդյունավետ

գնահատման հմտություններին,
 պետական բյուջեի նախագծի կազմման, հաշվարկման հմտություններին :

Բովանդակություն
Թեմա 1՝ Շուկայական տնտեսության պայմաններում պետության եկամուտների
համակարգը: Թեմա 2` Պետական բյուջեի կառուցվածքը ՀՀ –ում: Թ»Ù³ 3` ՀՀ
բյուջետային պլանավորումը և բյուջետային գործընթացը: Թեմա 4՝ ՀՀ
բյուջետային գործընթացը, պետական եկամուտների դասակարգումը; Թեմա 5՝ ՀՀ
բյուջետային դեֆիցիտը և դրա կարգավորման ուղիները: Թեմա 6 `ՀՀ հարկային
համակարգը: Թեմա 7` Հարկային վարչարարություն: Թեմա 8 ` ՀՀ-ում գործող
հարկատեսակները որպես պետական և մունիցիպալ ֆինանսների ձևավորման
աղբյուրներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է մագիստրանտի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3,3,4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M30 . Բանկային մարքեթինգ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բանկային
մարքեթինգի էության և առանձնահատկությունների, բանկային ծառայությունների
սպառողների ուսումնասիրության, բանկային մարքեթինգային
հետազոտությունների, շուկայի հատվածավորման, ինչպես նաև բանկի
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ապրանքային, գնային, իրացման և կոմունիկացիոն ռազմավարությունների
մշակման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.

Առարկայական մոդուլների ուսումնառության արդյունքում մագիստրանտը.
1.կիմանա

 բանկային մարքեթինգի հիմնական նպատակները, խնդիրները և
առանձնահատկությունները,

 բանկային մարքեթինգի կիրառման անհրաժեշտությունը և
կարևորությունը,

 բանկային ծառայությունների շուկայի ուսումնասիրության
ուղղությունները;

2.կկարողանա
 կատարել բանկի մարքեթինգային միջավայրերի ուսումնասիրություն,

շուկայի հատվածավորում,
 իրականացնել մարքեթինգային հետազոտություններ,
 կիրառել բանկային մարքեթինգի կառավարման մեթոդները,
 իրականացնել և ներդնել սպառողների հետ հարաբերությունների

կառավարման (CRM) համակարգը;
3.կտիրապետի

 բանկի մարքեթինգային ռազմավարության մշակման հմտություններին,
 մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման հմտություններին և

մեթոդներին,
 բանկային ծառայությունների շուկայի հատվածավորման եղանակներին և

սկզբունքներին,
 CRM համակարգի ներդրման հմտություններին:

Բովանդակություն.
Թեմա 1՝ Բանկային մարքեթինգի էությունը և առանձնահատկությունները: Թեմա
2` Բանկի մարքեթինգային միջավայրերը: Թեմա 3՝ Բանկային մարքեթինգի
կառավարումը: Թեմա 4` Բանկի զարգացման ռազմավարության ընտրությունը:
Թեմա 5` Բանկային ծառայությունների սպառողների ուսումնասիրությունը: Թեմա
6՝ Մարքեթինգային տեղեկատվությունը և հետազոտությունը բանկերում: Թեմա 7`
Առևտրային բանկերի մրցակցային միջավայրի վերլուծությունը: Թեմա 8`
Բանկային շուկայի հատվածավորումը: Թեմա 9՝ Բանկի ապրանքային
քաղաքականությունը: Թեմա 10` Բանկի գնային քաղաքականությունը: Թեմա 11՝
Բանկի իրացման քաղաքականությունը: Թեմա 12՝ Բանկի կոմունիկացիոն
քաղաքականությունը: Թեմա 13՝ Հաճախորդների հետ հարաբերությունների
կառավարումը: Թեմա 14՝ Բրենդինգը մարքեթինգային կոմունիկացիաների
համակարգում: Թեմա 15՝ Բանկային լոգիստիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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15/M31. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման կանխատեսում և պլանավորում (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտ ծանոթացնել Կանխատեսման և

պլանավորման խնդիրներին, նրա իրականացման սկզբունքների և միջոցներին:
Կրթական արդյունքներ

Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա Կանխատեսման և պլանավորման էությունը, հիմնական

սկզբունքները և մեթոդները:
2.կհասկանա կանխատեսման և պլանավորման անհրաժեշտությանը և

կարևոր դերը տնտեսության կարգավորման գործում:
3.կկարողանա գործնական աշխատանքում իրագործել կանխատեսման և

պլանավորման աշխատանքներ
Բովանդակությունը

Թեմա I` Կանխատեսման և պլանավորման էությունը և անհրաժեշտությունը
շուկայական համակարգում: Թեմա 2` Կանխատեսման և պլանավորման
մեթոդաբանական հիմունքները: Թեմա 3` Կանխատեսման էությունը և
դասակարգումը: Թեմա 4` Կանխատեսման հիմնական մեթոդները: Թեմա 5`
պլանավորման հիմնական մեթոդները: Թեմա 6` Սոց. տնտ. զարգացման պլանների
ու ծրագրերի համակարգը և կառուցվածքը: Թեմա 7` Ռազմավարական
պլանավորում: Թեմա 8` Բիզնես պլանավորում: Թեմա 9` Սպառողական շուկայի
կանխատեսում և պլանավորում: Թեմա 10` Վերամշակող արդյունաբերության
կանխատեսում և պլանավորում: Թեմա 11` Ինվեստիցիաների կանխատեսում և
պլանավորում: Թեմա 12` Գնագոյացման և շահույթի պետական կարգավորում:
Թեմա 13` Սոցիալական զարգացման կանխատեսում և պլանավորում:

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա: Յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությանը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքներով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5:

15/M 32. Ոչ բանկային ֆինանսական ինդուստրիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասախոսությունների, առաջադրանքների, գործնական աշխատանքների,
ինտերակտիվ քննարկումների, խաղերի միջոցով տեղեկացնել,
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ներկայացնել, բացատրել, վերհանել, ամրապնդել և հասցնել իմացության,
տիրապետման և կիրարկման աստիճանի ոչ-բանկային ֆինանսական
համակարգի գործունեությանը, գործիքները, գործառույթները, մեթոդներն ու
եղանակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա

 ո ւսումնասիրման առարկան, խնդիրները, հիմնական դրույթները,
 ոչ-բանկային ֆինանսական համակարգի կառավարման

չափանիշները և դրանց կիրառումը արդյունավետություն ստեղծելու
համար,

 գ ործառնությունների իրականացման մեթոդները և պլանավորումը
 ա ռանձնահատկությունները և յուրահատկությունները,
 գործունեության և կարգավորման կանոնակարգերը, կիրառման

մեթոդները և հմտությունները արդյունավետություն ստեղծելու համար:
2.կկարողանա

Իրականացնել՝
 իրավիճակի ուսումնասիրություններ և բացահայտումներ, համադրումներ,
 գործառույթները,
 կիրառել գործառնությունների իրականացման մեթոդները և

գործընթացները,
 ստեղծել արդյունավետություն:

3.կտիրապետի
 Հիմնադրույթներին, գործիքներին և մեթոդներին,
 Պլանավորման, գործունեության և կարգավորման
առանձնահատկություններին,
 Յուրահատկությունների և   առանձնահատկությունների ճիշտ տեղում
կիրառումը և կիրառման եղանակներին,
 Ներդրման և այս ինստիտուտների գործունեության

արդյունավետության բարձրացման եղանակներին:
Բովանդակությունը

Թեմա 1՝ Ոչ-բանկային ֆինանսական համակարգի բնույթը և էությունը: Թեմա 2՝
Ոչ-բանկային ֆինանսական ինստիտուտները: Թեմա 3՝ Դրամի և կապիտալի
շուկա: Թեմա 4՝ Խնայողական և կենսաթոշակային ինստիտուտներ: Թեմա 5՝
Ներդրումային ինստիտուտներ: Թեմա 6՝ Վարկային ինստիտուտներ: Թեմա 7՝ Ոչ-
բանկային համակարգի կանոնակարգումը ՀՀ-ում :
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ յուրաքանչյուրը 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար՝ 3,3,4: Միավորների քայլը 0.5 է:
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15/M35. Ապահովագրական գործ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Ներկայացնել ապահովագրական գործի տնտեսական հարաբերությունների
այնպիսի կատեգորիան, որի կարևոր դերը զանազան պատահարների հետևանքով
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կրած նյութական վնասների
վերականգնման կազմակերպումն ու իրականացումն է:

Կրթական արդյունքները.
1. կիմանա ապահովագրության էությունը և բովանդակությունը, ինչպես նաև
ապահովագրության բնագավառում օգտագործվող հասկացությունները և
տերմիններ և ապահովագրության կանոնները և տարիֆները,
2. կհասկանա կամավոր ապահովագրության, ոչ կյանքի ապահովագրության,
ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրության, բանկային ռիսկերի
ապահովագրության  և գյուղատնտեսության ապահովագրության նշանակությունը
երկրի ապահովագրության  զարգացման գործում
3. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառության մեջ դնել
ապահովագրական կազմակերպությունների տարբեր օղակներում գործնական
աշխատանքների ժամանակ:
Բովանդակությունը

Թեմա 1՝ Ապահովագրություն էությունը և բովանդակությունը: Թեմա 2՝
Ապահովագրության բնագավառում օգտագործվող հասկացություններ և
տերմիններ: Թեմա 3՝ Կամավոր ապահովագրություն: Թեմա 4՝
Ապահովագրական վկայագիր /պոլիս/ Թեմա 5՝ Տարիֆներ: Թեմա 6՝
Ապահովագրության կանոններ: Թեմա 7՝ Ոչ կյանքի ապահովագրության դասերի
խմբերը: Թեմա 8՝ Ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրություն: Թեմա 9՝
Բանկային ռիսկերի ապահովագրություն: Թեմա 10՝ Կյանքի ապահովագրություն
/կուտակային ապահովագրություն/: Թեմա 11՝ Վերաապահովագրություն և
համաապահովագրություն: Թեմա 12՝ Գյուղատնտեսության ապահովագրություն:
Թեմա 13՝ Ապահովագրական միջնորդներ /բրոքերներ և գործակալներ/: Թեմա 14՝
Ապահովագրական պահուստներ:

Քննության  անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություններ, որոնք կանցկացվեն գրավոր 4

միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն

Կանցկացվի բանավոր 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4.3.3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

4. Մագիստրոսական ծրագիր

«Շուկայաբանություն»

Ընդհանուր և մասնագիտական դասընթացներ
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05/M03. Տեղեկատվական համակարգերի կիրառումը մարքեթինգում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին հաղորդել գիտելիքներ ժամանակակից

ինֆորմատիկայի և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառման մասին, որի
հետևանքով ուսանողը կկարողանա ավելի խորը հետազոտությունները կատարել
իր ոլորտում:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1.կիմանա
անհատական համակարգչի արտաքին և ներքին կառուցվածքները նաև ներքին
սարքավորումների նպատակը,
ուտիլիտային ծրագրեր (paint, snapping tool, cleanup defragment և այլն)
ԷՀՄ-ի պատմությունը, սերունդները,
հիշողության տեսակներ և կազմակերպման ձևեր:
2.կհասկանա TCP/IP արձանագրության համառոտ նկարագրությունը,
արձանագրության նպատակը լոկալ և գլոբալ ցանցերում, hաշվողական ցանցերի
դասակարգում, լոկալ ցանցերի տոպոլոգիա:
3.կկարողանա կատարել՝ Windows XP, 7 օպերացիոն համակարգերի հիմնական
տարրերի հետ աշխատանք: Ինտերնետ ցանցի ծառայություններից օգտվելու
մեթոդներ:

Օգտագործել MS Office հիմնական ծրագրերից՝
MS Office Power Point ծրագրում դրվագների ավելացում, ձևավորում,

յուրաքանչյուր դրվագի համար անիմացիաների կարգավորում, դրվագներում
օբյեկտների ներմուծում, ձևավորում, դրվագում յուրաքանչյուր օբյեկտի համար
անիմացիաների կարգավորում: Տեքստի մուտքագրում, ձևավորում և դրանց հետ
առնչվող յուրահատուկ խնդիրների պարզաբանում և շտկում:

MS Office Excel էլեկտրոնային աղյուսակում՝ բանաձևերի մուտքագրում,
գրաֆիկների կառուցում ձևավորում և դրանց հետ առնչվող յուրահատուկ
խնդիրների պարզաբանում:

MS Office Word տեքստային խմբագրիչում՝ տեքստային խմբագրիչում տեքստի
մուտքագրում, խմբագրում, և ձևավորում:

Աշխատանք աղյուսակների և օբյեկտների հետ (մասնավորապես՝ ներմուծել
MS Office Excel աղյուսակը MS Office Word ) MS Office Word տեքստային
խմբագրիչում: MS Office Word տեքստային խմբագրիչի միջոցով մասնագիտական
թեստեր և ռեֆերատների պատրաստում:

Հոդվածներում, ռեֆերատներում  հղումների ստանդարտների հետ աշխատել՝
մասնավորապես, IEEE 2006, ГОСТ(сортировка по именам) ГОСТ(сортировка по
названиям) և այլն այլ ստանդարտներով աշխատել ինչպես նաև
«Բովանդակություն» կազմել օգտագործելով MS Office Word հրամաններից:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԷՀՄ-ի պատմությունը, սերունդները: Անհատական համակարգչի

կառուցվածքը, արտաքին և ներքին սարքեր, ելքի-մուտքի սարքեր: Ինֆորմացիայի
ներկայացման ձևերը, չափման միավորները: Հիշողության տեսակներ և
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կազմակերպման ձևեր: Օպերացիոն համակարգեր (Windows XP, Windows 7),
հիմնական տարրերը: Windows օպերացիոն միջավայրում աշխատանք
պատուհանների և ֆայլերի հետ:

Թեմա 2` Համակարգային և կիրառական ծրագրեր: Ուտիլիտային ծրագրեր:
Վիրուսներ և հակավիրուսային ծրագրեր: ՏՀՏ գրաֆիկական սարքավորումներ և
դրանց կիրառումը մասնագիտական ոլորտում: Հաշվողական ցանցերի
դասակարգում: Լոկալ ցանցերի տոպոլոգիա: Ինտերնետ ցանցի
ծառայություններից օգտվելու մեթոդներ: Մասնագիտությանը առնչվող օգտակար
կայքեր: Թեմա 3` MS Office Word տեքստային խմբագրիչի գործիքային վահանակի
ֆունկցիաները: MS Office Word տեքստային խմբագրիչում տեքստի մուտքագրում,
խմբագրում և ձևավորում: Աշխատանք աղյուսակների և օբյեկտների հետ MS Office
Word տեքստային խմբագրիչում: MS Office Word տեքստային խմբագրիչի միջոցով
մասնագիտական թեստերի պատրաստում: Տեքստի մուտքագրում, ձևավորում և
դրանց հետ առնչվող յուրահատուկ խնդիրների պարզաբանում և շտկում: Թեմա 4`
MS Office Excel էլեկտրոնային աղյուսակների գործիքային վահանակի
ֆունկցիաները: Տվյալների մուտքագրում, տիպերի հայտարարում և աղյուսակի
ձևավորում MS Office Excel էլեկտրոնային աղյուսակում: Տեքստի մուտքագրում,
ձևավորում և դրանց հետ առնչվող յուրահատուկ խնդիրների պարզաբանում և
շտկում: Բանաձևերի մուտքագրում, ձևավորում և դրանց հետ առնչվող
յուրահատուկ խնդիրների պարզաբանում և շտկում: Թեմա 5` Թվաբանական
գործողություններ տվյալների հետ, դիագրամների կառուցում MS Office Excel
էլեկտրոնային աղյուսակում: Աշխատանք ֆունկցիաների հետ MS Office Excel
էլեկտրոնային աղյուսակում: Տեքստի մուտքագրում, ձևավորում և դրանց հետ
առնչվող յուրահատուկ խնդիրների պարզաբանում և շտկում: Բանաձևերի
մուտքագրում, ձևավորում և դրանց հետ առնչվող յուրահատուկ խնդիրների
պարզաբանում և շտկում: Թեմա 6` MS Office Power Point շնորհանդեսային ծրագրի
գործիքային վահանակի ֆունկցիաները: MS Office Power Point ծրագրում
դրվագների ավելացում, ձևավորում, յուրաքանչյուր դրվագի համար
անիմացիաների կարգավորում; MS Office PowerPoint ծրագրի դրվագներում
օբյեկտների ներմուծում, ձևավորում, դրվագում յուրաքանչյուր օբյեկտի համար
անիմացիաների կարգավորում: Տեքստի մուտքագրում, ձևավորում և դրանց հետ
առնչվող յուրահատուկ խնդիրների պարզաբանում և շտկում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-

նաբար 4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M33 .Շուկայաբանության հոգեբանություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բիզնեսի, մարդկային
ռեսուրսների կառավարման և ինքնակառավարման հոգեբանության տեսական և
գործնական գիտական գիտելիքին, ինչպես նաև գործունեության կազմակերպման
ու կառավարման գործառույթների, սկզբունքների, մարքեթինգի հոգեբանական
վերլուծությանը, բիզնես հարաբերությունների արդյունավետությունն ապահովող
հոգեբանական գործոններին, գովազդի, բանակցությունների, ներգործության,
կոնֆլիկտների պատճառների և հարթման ուղիների, լիդերության վերաբերյալ
գիտական տարբեր տեսությունների ու հայեցակարգերի բացատրություններին,
առաջատար երկրների գործունեության կառավարման մոդելների հոգեբանական
վերլուծություններին:
Կրթական արդյունքները.
1.կիմանա
1.1 գործունեության արդյունավետության ապահովման ժամանակակից գիտական
հոգեբանական հայեցակարգերը,
1.2. գործունեության կառավարման ազգային հոգեբանական
առանձնահատկությունները,
1.3.համաշխարհային տնտեսական առաջատար երկրների բիզնեսի
հոգեբանության յուրահատկությունները և պրակտիկ ելքերը:
2 կհասկանա
(բուն մասնագիտական կարողություններ)
կկարողանա կիրառել հոգեբանական գիտելիքները ինչպես բիզնես ոլորտի
անձանց մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերելիս, այնպես էլ
հետազոտական աշխատանքներ կազմակերպելիս:
(ընդհանրական կարողություններ)
3. կկարողանա
առանձնացնել հոգեբանական այն չափանիշներն ու գործոնները, անձնային
որակները, հմտությունները, կարողությունները, որոնք կնպաստեն
գործունեության արդյունավետության ապահովմանը:
Համառոտ բովանդակություն
Թեմա 1 Բիզնեսմենի, ձեռներեցի , մենեջերի անձի, լիդերի, լիդեր-խումբ
փոխհարաբերությունների, գործունեության դրսևորման և կառավարման
հոգեբանական յուրահատկությունների արդյունավետություն ապահովող
հոգեբանական չափանիշների ( հիմնվելով աշխարհի առաջադեմ երկրների
բիզնեսի կառավարման մոդելների վրա) ուսումնասիրում: Թեմա 2 Բիզնեսի,
մարդկային ռեսուրսի  արդյունավետ կառավարումը`պայմանավորված
բիզնեսմենի պրոֆեսոգրաֆիայի և հոգեգրամմայի հատկություններով: Թեմա 3 Այս
առարկայի ուսումնասիրման շրջանակներում է նաև տեղավորվում մարքեթինգի,
գովազդի հոգեբանական մեխանիզմների, բանակցությունների , ներգործության
մեխանիզմների, պաշտպանական հակազդումների, կոնֆլիկտների տեսակների,
ընթացքի և լուծման ձևերի ուսումնասիրումը, ինչպես նաև` բիզնեսի ծավալման
ազգային հոգեբանական առանձնահատկությունները`հայ վաճառականների
օրինակով:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-

նաբար 4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Լրացական դասընթացներ

18/H01. Մասնագիտական օտար լեզու (անգլերեն-1) (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անգլերենի

կիրառական օգտագործումը:
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները սովորում են անգլերենի

քաղաքական բառապաշարը անգլերեն բնագիր թերթերի ու տեքստերի հիման վրա,
որը վերջիններիս մոտ զարգացնում է դասական բնագրերի ընթերցանության և
վերլուծության ունակությունները։ Դասընթացն անց է կացվում “British Studies”
գրքի միջոցով՝ զուգահեռ անգլերեն թերթերի հետ:

Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա անգլերեն քաղաքական

բառապաշարը պրակտիկայում կիրառելու հմտությունները:
Բովանդակությունը

Թեմա 1` Ընդհանուր տեղեկություններ Անգլիայի մասին: Անգլիական
թագավորության ծագման պատմությունը: Թեմա 2` Քաղաքական
հրապարակախոսության բառապաշարը, վարժություններ քաղաքական տեքստերի
հիման վրա: Թեմա 3՝ Լոնդոնի հիմնադրման մասին պատմական ակնարկ: Թեմա
4` «Լոնդոնի տեսարժան վայրերը» տեքստը՝ բաղկացած 4 մասից: Թեմա 5`
Բառակազմական և շարահյուսական վարժություններ քաղաքական
հրապարակախոսության հիման վրա: Թեմա 6` Բրիտանական ավանդույթներն ու
սովորությունները:

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Յուրաքանչյուր դասաժամի ավարտին՝ գրավոր և բանավոր կերպով:
Ստուգարքը գնահատվում է բանավոր պատասխանի հիման վրա:

18/H01. Մասնագիտական օտար լեզու (անգլերեն-2) (0 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անգլերենի

կիրառական օգտագործումը:
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները սովորում են անգլերենի

քաղաքական բառապաշարը անգլերեն բնագիր թերթերի ու տեքստերի հիման վրա,
որը վերջիններիս մոտ զարգացնում է դասական բնագրերի ընթերցանության և
վերլուծության ունակությունները։ Դասընթացն անց է կացվում “Politics and
international relations” գրքի միջոցով՝ զուգահեռ անգլերեն թերթերի հետ:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա անգլերեն քաղաքական

բառապաշարը պրակտիկայում կիրառելու հմտությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1`Ամերիկյան կառավարությունն ու մասսայական դժգոհությունը:

Թեմա 2`Քաղաքական հրապարակախոսության բառապաշարը, վարժություններ
քաղաքական տեքստերի հիման վրա: Թեմա 3՝ Միջազգային հարաբերությունների
թեորիան: Թեմա 4` Նոր ուղղություններ ամերիկյան քաղաքականության մեջ (մաս
1-ին): Թեմա 5` Բառակազմական և շարահյուսական վարժություններ քաղաքական
հրապարակախոսության հիման վրա: Թեմա 6` Նոր ուղղություններ ամերիկյան
քաղաքականության մեջ (մաս 2-րդ):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Յուրաքանչյուր դասաժամի ավարտին՝ գրավոր և բանավոր կերպով:
Ստուգարքը գնահատվում է բանավոր պատասխանի հիման վրա:

Տիտղոսային ծրագրի պարտադիր դասընթացներ

15/M05. Էկոնոմետրիկա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-ր կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակ
Ունկնդիրների մոտ զարգացնել հմտություններ տնտեսագիտական
հետազոտություններում էկոնոմետրիկայի հիմնական հասկացությունների,
մոդելների և մեթոդների կիրառման գործընթացում: Պատրաստել մասնագետներ,
որոնք կարողանան էկոնոմետրիկական մոդելավորման հիմնական սկզբունքները
կիրառել ֆինանսական գործընթացում, այսինքն` կարողանան կատարել
հանգամանալից, բովանդակալից և բազմակողմանի տնտեսագիտական
վերլուծություններ և կանխատեսումներ` գործնական աշխատանքում
կշռադատված որոշումներ կայացնելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ուսումնասիրության արդյունքում մագիստրանտը`
1.կիմանա
տնտեսագիտական հաշվարկներում և հետազոտություններում օգտագործվող
էկոնոմետրիկական մեթոդների և մոդելների հիմնական սկզբունքները,
հասկացությունները, սահմանումները և օգտագործման եղանակները.
2. կկարողանա
կիրառել էկոնոմետրիկայի կարևորագույն հասկացություններն ու մեթոդները
ֆինանսական գործընթացում օրինաչափությունների քանակական
արտահայտությունների ստացման համար..
3. կտիրապետի
հիմնական էկոնոմետրիկական մեթոդներին` կոնկրետ գործնական խնդիրների
էկոնոմետրիկական վերլուծության և դրանց լուծման համար:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էկոնոմետրիկայի հիմունքները, Թեմա 2՝ Երկակի ռեգրեսիայի գծային
մոդելը, Թեմա 3՝Բազմակի ռեգրեսիայի դասական գծային մոդելը, Թեմա 4՝
Բազմակի ռեգրեսիայի ընդհանրացված գծային մոդելը, Թեմա 5՝ Ռեգրեսիայի ոչ
գծային մոդելներ և դրանց գծայնացումը, Թեմա 6՝ Գծային միաժամանակյա
հավասարումների համակարգեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր
աշխատանքի գնահատման (բանավոր քննարկումից հետո) հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M31. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման կանխատեսում և պլանավորում (4
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Կանխատեսման և

պլանավորման խնդիրներին, նրա իրականացման սկզբունքների և միջոցներին:
Կրթական արդյունքներ

Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա

կանխատեսման և պլանավորման էությունը, հիմնական սկզբունքները և
մեթոդները:

2.կհասկանա
կանխատեսման և պլանավորման անհրաժեշտությանը և կարևոր դերը
տնտեսության կարգավորման գործում:

3.կկարողանա
գործնական աշխատանքում իրագործել կանխատեսման և պլանավորման
աշխատանքներ:

Բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Կանխատեսման և պլանավորման էությունը և անհրաժեշտությունը

շուկայական համակարգում: Թեմա 2՝ Կանխատեսման և պլանավորման
մեթոդաբանական հիմունքները: Թեմա 3՝ Կանխատեսման էությունը և
դասակարգումը: Թեմա 4՝ Կանխատեսման հիմնական մեթոդները: Թեմա 5՝
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պլանավորման հիմնական մեթոդները: Թեմա 6՝ Սոց. տնտ. զարգացման պլանների
ու ծրագրերի համակարգը և կառուցվածքը: Թեմա 7՝ Ռազմավարական
պլանավորում: Թեմա 8՝ Բիզնես պլանավորում: Թեմա 9՝ Սպառողական շուկայի
կանխատեսում և պլանավորում: Թեմա 10՝ Վերամշակող արդյունաբերության
կանխատեսում և պլանավորում: Թեմա 11՝ Ինվեստիցիաների կանխատեսում և
պլանավորում: Թեմա 12՝ Գնագոյացման և շահույթի պետական կարգավորում:
Թեմա 13՝ Սոցիալական զարգացման կանխատեսում և պլանավորում:

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա: Յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությանը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5:

15/M34. Միջազգային մարքեթինգ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջազգային մարքեթինգի
գործառույթներին, նպատակներին, ձևերին և միջազգային մարքեթինգային
ուսումնասիրության խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա միջազգային մարքեթինգի հիմնական նպատակները և միջազգային
մարքեթինգի ձևերը,
2.կհասկանա սպառողների վարվելակերպը միջազգային շուկայում,
3.կկարողանա իրականացնել միջազգային մարքեթինգային հետազոտություններ,
շուկայի ուսումնասիրություն, բացահայտել միջազգային մարքեթինգային
հնարավորությունները, իրականացնել սպառողների վարքի ուսումնասիրություն և
միջազգային շուկայի հատվածավորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Միջազգային մարքեթինգի էությունը, նշանակությունը և մարքեթինգի
կառավարման գործընթացը: Թեմա 2՝ Միջազգային մարքեթինգի ժամանակակից
միջավայրը: Թեմա 3` Միջազգային մարքեթինգային հետազոտությունների
համակարգը: Թեմա 4՝ Միջազգային մարքեթինգի հնարավորությունների
բացահայտումը: Թեմա 5՝ Սպառողների վարքի ուսումնասիրությունը: Թեմա 6՝
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Միջազգային շուկայի հատվածավորումը և նպատակային շուկայի ընտրությունը:
Թեմա 7՝ Միջազգային մարքեթինգային ռազմավարությունների մշակումը և
կիրառումը գլոբալ շուկաներում: Թեմա 8` Ապրանքային քաղաքականության
մշակումը և իրականացումը միջազգային շուկայում: Թեմա 9` Գնային
քաղաքականությունը միջազգային մարքեթինգի համակարգում: Թեմա 10`
Իրացման և առաջշարժման քաղաքականությունը միջազգային մարքեթինգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր
աշխատանքի գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M35. Ապահովագրական գործ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ներկայացնել ապահովագրական գործի տնտեսական հարաբերությունների
այնպիսի կատեգորիան, որի կարևոր դերը զանազան պատահարների հետևանքով
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կրած նյութական վնասների
վերականգնման կազմակերպումն  ու  իրականացումն է:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա ապահովագրության էությունը և բովանդակությունը, ինչպես նաև
ապահովագրության բնագավառում օգտագործվող հասկացությունները և
տերմիններ և ապահովագրության կանոնները և տարիֆները,
2. կհասկանա կամավոր ապահովագրության, ոչ կյանքի ապահովագրության,
ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրության, բանկային ռիսկերի
ապահովագրության և գյուղատնտեսության ապահովագրության նշանակությունը
երկրի ապահովագրության զարգացման գործում,
3. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառության մեջ դնել
ապահովագրական կազմակերպությունների տարբեր օղակներում գործնական
աշխատանքների ժամանակ:
Բովանդակությունը

Թեմա 1՝ Ապահովագրություն էությունը և բովանդակությունը: Թեմա 2՝
Ապահովագրության բնագավառում օգտագործվող հասկացություններ և
տերմիններ: Թեմա 3՝ Կամավոր ապահովագրություն: Թեմա 4՝ Ապահովագրական
վկայագիր /պոլիս/ Թեմա 5՝ Տարիֆներ: Թեմա 6՝ Ապահովագրության կանոններ:
Թեմա 7՝ Ոչ կյանքի ապահովագրության դասերի խմբերը: Թեմա 8՝ Ֆինանսական
ռիսկերի ապահովագրություն: Թեմա 9՝ Բանկային ռիսկերի ապահովագրություն:
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Թեմա 10՝ Կյանքի ապահովագրություն /կուտակային ապահովագրություն/: Թեմա
11՝ Վերաապահովագրություն և համաապահովագրություն: Թեմա 12՝
Գյուղատնտեսության ապահովագրություն: Թեմա 13՝ Ապահովագրական
միջնորդներ /բրոքերներ և գործակալներ/: Թեմա 14՝ Ապահովագրական
պահուստներ:
Քննության  անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություններ, որոնք կանցկացվեն գրավոր` 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն

Կանցկացվի բանավոր 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4.3.3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

15/M 39. Ներդրումային միջավայր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից
ներդրումային միջավայրերի, քաղաքականության և ներդրումային
գործունեության հետ , նրանց մոտ ձևավորել և զարգացնել ներդրումային
գործունեությանն առնչվող գիտելիքներ, գործնական հմտություններ,
վերլուծական կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1. կիմանա ներդրումային միջավայրերի, քաղաքականության ու գործունեության
մասին,
2. կհասկանա միջավայրերի ընտրության և գործունեության ծավալման
սկզբունքների
մասին, կկողմնորոշվի ինչպես ծավալել ներդրումային գործունեություն
տարբեր միջավայրերում,
3. կ կարողանա կիրառել և կտիրապետի ներդրումային
քաղաքականության և ներդրումային ծրագրերի իրականացման
գործելակերպին:

Բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Ներդրումների տեսակներն ու ենթատեսակները, Թեմա 2՝
Ներդրումային միջավայրերը և նրանց ազդեցությունը ներդրումային
գործունեության վրա, Թեմա 3՝ Ներդրումային գործունեության պետական
կարգավորման ձևերը և մեթոդները, Թեմա 4՝ Ներդրումային
քաղաքականություններ: Թեմա 5՝ Արտաքին տնտեսական
համագործակցությունը և օտարերկրյա ներդրումների դերը տնտեսության
ներդրումային միջավայրի վրա: Թեմա 6՝ Ներդրումային գործունեության
զարգացմանը նպատակաուղղված ենթակառուցվածքների ստեղծումը: Թեմա 7՝
Ներդրումային որոշումների ընդունումը, տեղեկատվության հասանելիությունը և
հավաստիությունը: Թեմա 8՝ Ներդրումային ռիսկեր: Թեմա 9՝ Ներդրումային
ծրագրի ընդհանուր դրույթները, Թեմա 10՝ Ներդրումների փուլերը,
իրականացումը և մոնիտորինգը: Թեմա 11՝ Ներդրումային միջավայրի
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ցուցանիշները և ներդրումային փաստաթղթեր,
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություններ, որոնք կանցկացվեն գրավոր` 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն

Կանցկացվի բանավոր` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4.3.3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

15/M40. Ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում

ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգի էության և առանձնահատկությունների,
ֆունկցիաների, սպառողների համալիր սպասարկման համակարգի մեթոդների,
ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգային հետազոտությունների,
ծառայությունների շուկայի ուսումնասիրության և դրա
առանձնահատկությունների, ծառայությունների առաջշարժման մեթոդների
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա

1.1 Առարկայական մոդուլների ուսումնառության արդյունքում ուսանողները
կիմանան ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգի հիմնական նպատակները,
խնդիրները,
1.2.ֆունկցիաները և առանձնահատկությունները,
1.3. ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգի դերն ու նշանակությունը սպառողների
համալիր սպասարկման համակարգում,
1.4. ծառայությունների շուկայի ուսումնասիրման ուղղությունները,
1.5.ծառայությունների գնագոյացման առանձնահատկությունները և մեթոդները
1.6.ծառայությունների առաջ շարժման մեթոդները:
2. կկարողանա
իրականացնել ծառայությունների շուկայի ուսումնասիրություն և
հատվածավորում, իրականացնել մարքեթինգային հետազոտություններ, կիրառել
ծառայությունների առաջշարժման մեթոդները,
3.կտիրապետի
ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգային ծրա•րերի մշակման հմտություններին,
ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման
հմտություններին և մեթոդներին, ծառայությունների շուկայի հատվածավորման
եղանակներին և սկզբունքներին,
սպառողների համալիր սպասարկման համակարգում մարքեթինգի ներդրման
հմտություններին:
Բովանդակություն.
Թեմա 1՝ Ծառայությունների ոլորտը շուկայական տնտեսությունում: Թեմա 2`
Ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգի էությունը և առանձնահատկությունները:
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Թեմա 3՝ Մարքեթինգը սպառողների համալիր սպասարկման համակարգում:
Թեմա 4` Ծառայությունների շուկայի բնութագիրը և առանձնահատկությունները:
Թեմա 5` Գնագոյացումը ծառայությունների ոլորտում: Թեմա 6՝ Ծառայությունների
մարքեթինգային կոմունիկացիաները և առաջշարժումը: Թեմա 7` Զբոսաշրջության
մարքեթինգի էությունը և առանձնահատկությունները: Թեմա 8` Զբոսաշրջության
մարքեթինգի ուսումնասիրության մեթոդները: Թեմա 9՝ Զբոսաշրջության ոլորտի
մարքեթինգային հետազոտությունները: Թեմա 10` Զբոսաշրջային շուկայի
վերլուծությունը: Թեմա 11՝ Ռեստորանային բիզնեսի էությունը և
առանձնահատկությունները: Թեմա 12՝ Մարքեթինգի դերը ռեստորանային
բիզնեսի զարգացման գործում: Թեմա 13՝ Անհատ անձանց մարքեթինգ:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M41. Մարքեթինգային հետազոտություններ և կոմունիկացիաներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ,  2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնական գործունեության ընթացքում
ուսանողներ մոտ ձևավորել պատկերացում ուսումնասիրվող առարկայի
մասին: “Մարքեթինգային հետազոտություն և հաղորդակցում” առարկան
ուսանողներին կայուն և համալիր գիտելիքներ է հաղորդում ճիշտ
կողմնորոշվելու նպատակների, խնդիրների, սկզբունքների, կիրառվող
մեթոդների ընտրության հարցում:
Ծրագիրն ուսումնասիրելիս ուսանողը ձեռք կբերի տեսական և գործնական
գիտելիքներ ինքնուրույն աշխատելու, հետազոտություններ իրականացնելու,
արդյունավետ աշխատելու և հետագա զարգացման հնարավորություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա առարկայի դասակարգման խնդիրները, նպատակները,

մոտեցումները
2. կկարողանա գնահատել, նախագծել, մշակել, վերլուծել ընկերության տվյալ

համակարգի հիմնահարցերը:
3. կհասկանա արդյունավետության բարձրացման և գնահատման

հմտություններին
Բովանդակությունը

Թեմա 1՝ «Մարքեթինգային հետազոտություն և հաղորդակցություն» առարկայի
էությունն ու նշանակությունը: Առարկայի էությունն ու նշանակությունը:
Մարքեթինգային հետազոտության և մարքեթինգային հաղորդակցման
զարգացման օրինաչափությունները: Թեմա 2՝ Մարքեթինգի ֆունկցիաները:
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Ապրանքային շուկաները: Մարքեթինգի հիմնական ֆունկցիաները և
սկզբունքները: Նպատակային շուկաներ: Շուկայի հատվածավորում
(սեգմենտավորում): Սպառողների վարքագիծը և դրանց ուսումնասիրման
մեթոդները: Թեմա 3՝ Մարքեթինգային կառավարման սկզբունքները: Մարքեթինգի
սկզբունք: Արտադրության կատարելագործման սկզբունք: Արտադրանքի
կատարելագործման սկզբունք: Վաճառողի առևտրային ճիգերի ինտենսիվացման
սկզբունք: Սոցիալ-էթիկական սկզբունք: Թեմա 4՝ Համալիր մարքեթինգի մշակում:
Համալիր մարքեթինք: Ապրանք, գին, խթանման մեթոդներ, տարածման
մեթոդներ: Թեմա 5՝ Մարքեթինգային միջավայրեր: Ֆիրմա: Մարքեթինգային
մակրոմիջավայր: Մարքեթինգային միկրոմիջավայր: Պլանավորման համակարգ,
ծառայությունների համակարգ, հաղորդակցման, հսկման և հետազոտությունների
համակարգեր: Թեմա 6՝ Մարքեթինգային հետազոտությունների համակարգ:
Շուկայի կառուցվածքը, հնարավորությունների ուսումնասիրությունը:
Մարքեթինգային հետազոտությունների նպատակները, օբյեկտները և մեթոդները:
Ապրանքների շուկայի հետազոտությունը: Արդյունաբերական նշանակման
ապրանքների շուկաները: Թեմա 7՝ Հաղորդակցման գործընթացները
մարքեթինգային համակարգում: Հաղորդակցման դերը շուկայագիտության
համակարգում: Հաղորդակցման միջավայրերը: Ուղղահայաց և հորիզոնական
հաղորդակցություններ: Վարընթաց և վերընթաց հաղորդակցություններ:
Հաղորդակցության գործընթացները: Թեմա 8՝ Հաղորդակցման միջոցների
տեսակները: Խոսքը որպես հաղորդակցման միջոց: Գովազդ: Գովազդի
ֆունկցիաները և տեսակները: Նպատակային գովազդներ: Գովազդատուներ
(համազգային, տեղական): Գովազդային գործակալություն: Գովազդի բյուջեի
ձևավորման աղբյուրները: Թեմա 9՝ Հաղորդակցման ժամանակակից մեթոդները:
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ինտերնետ, էլեկտրոնային առևտուր:
Հեռուստատեսությունը և ռադիոն հաղորդակցման լավագույն միջոցներ:
Տրանսպորտի և կապի դերը ժամանակակից հաղորդակցման գործընթացներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
բանավոր կամ գրավոր աշխատանքների, իսկ մյուսը` ռեֆերատի աշխատանքի
պատասխանի գնահատման հիման վրա: Յուրաքանչյուր 4 միավոր`
առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M42. Ձեռնարկությունների կառավարչական տեխնոլոգիաներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
ուսումնական գործունեության ընթացքում ուսանողին կրեդիտային
համակարգով
համակարգային գիտելիքներ և հմտություններ հաղորդել մենեջերի կողմից
շուկայական բարդ իրավիճակում ձեռնարկության էֆեկտիվ կառավարման
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համար անհրաժեշտ որոշման մշակման, նրանց ընդունման և իրականացման
տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջորդ ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա

Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսական հիմունքները,
1.1. Այդ որոշումների էությունը և բովանդակությունը,
1.2. նրանց տիպոլոգիան
1.3. նախապատրաստման և իրականացման ձևերը:

2. կկարողանա
Կիրառել կառավարչական որոշումների նախապատրաստման և
իրականացման տեխնոլոգիայի ողջ ցիկլը:

3. կտիրապետի
Կառավարչական որոշումների մշակման առանձնահատկություններին,
կառավարչական որոշումների այլընտրանքների վերլուծությանը,
կառավարչական որոշումների վերահսկման իրականացման քայլերին:
Բովանդակությունը՝
Թեմա 1՝ Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսական հիմունքները:
Թեմա 2՝ Կառավարչական որոշումների նախապատրաստման և իրականացման
մեթոդոլոգիական հիմքերը: Թեմա 3՝ Կառավարչական  որոշումների
նախապատրաստման և իրականացման կազմակերպական և սոցիալ –
հոգեբանական հիմքերը: Թեմա 4՝ Կառավարչական որոշումների մշակման
առանձնահատկությունները անորոշության պայմաններում: Թեմա 5՝
Կառավարչական որոշումների այլընտրանքների վերլուծությունը: Թեմա 6՝
Կառավարչական որոշումների վերահսկումը, որակը և արդյունավետությունը
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ ռեֆերատի ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

15/M45. Մարքեթինգային վերլուծություն և աուդիտ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ ,2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարքեթինգային

վերլուծության
Ուսումնասիրման և վերահսկողության խնդիրներին և կիրառվող ձևերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա մարքեթինգային վերլուծության ր նրանում օգտագործվող ձևերի ու

մեթոդների
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մասին,ինչպես նաև նրա դերը կառավարման համակարգում:
2.կհասկանա ձեռք կբերի գիտելիքներ վերլուծական աշխատանքների
կազմակերպման,
տեղեկատվության մշակման,համալիր վերլուծություն անցկացնելու վերաբերյալ:
3.կկարողանա տիրապետել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիային և
տեխնիկական միջոցներին,կազմակերպության հիմնական տնտեսական
ցուցանիշների հաշվարկման և վերլուծության մեթոդներին,հավասարակշռված
ցուցանիշների համակարգին, ինչպես նաև ճիշտ ձևակերպել առաջադրվող
խնդիրները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Մարքեթինգային վերլուծության էությունը,բովանդակությունը և
խնդիրները: Թեմա 2՝ Մարքեթինգային վերլուծության մեթոդները և
մեթոդաբանությունը: Թեմա 3՝ Տնտեսական տեղեկատվության մշակման ձևերը:
Թեմա 4՝ Մարքեթինգային վերլուծությունը որպես ռազմավարական
պլանավորման տարր: Թեմա 5՝ Հավասարակշռված ցուցանիշների համակարգը և
ձեռնարկության ռազմավարական խնդիրների որոշումը: Թեմա 6՝ Մրցակցային
միջավայրի գնահատումը, վերլուծությունը և վերահսկողությունը: Թեմա 7՝
Ապրանքների ու ապրանքային քաղաքականության վերլուծությունը և
վերահսկողությունը: Թեմա 8՝ Տեսականու մարքեթինգային ցուցանիշների
վերլուծությունը: Թեմա 9՝ Գնային քաղաքականության վերլուծությունը: Թեմա 10՝
Մարքեթինգային վերլուծության և վերահսկողության կատարելագործման ձևերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններն անց են կացվում ուսանողի գրավոր
աշխատանքի գնահատման հիման վրա,յուրաքանչյուրը՝4 միավոր առավելագույն
արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M49. Ինտերնետ, մարքեթինգ և էլեկտրոնային  առևտուր(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տեղեկատվական

կառավարումը /ՏԿ/ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները /ՏՏ/ որպես
կազմակերպության ղեկավարման կարևորագույն բաղկացուցիչ մաս և
կազմակերպության գործունեության ձևափոխման հզոր գործիք` ժամանակակից
բիզնեսի պահանջներին համապատասխան:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը .
1. կիմանա տեղեկատվական մենեջմենթի զարգացման պատմությունը,

տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետության գնահատման մեթոդները
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2. կհասկանա ինտերնետում գործարարական կառույցների միջև
հաղորդակցման ձևերը, էլեկտրոնային բիզնեսի քանակական և որակական
հատկությունները,

3. կկարողանա ընտրել բիզնեսին համապատասխան տեղեկատվական
մոդելը, վերլուծել բիզնես-գործընթացները օգտագործելով ժամանակակից
էլեկտրոնային գործիքները,

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական կառավարման հիմնախնդիրները: Թեմա 2՝
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ.արդի վիճակը, դերը բիզնեսում և զարգացման
միտումները: Թեմա 3՝ Տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման
վերլուծության և փոխանցման տեխնոլոգիա: Թեմա 4՝ Տեղեկատվական
համակարգերի դասակարգումը: Թեմա 5՝ Ինտրանետ/ինտերնետ-
տեխնոլոգիաների զարգացումը: Թեմա 6՝ էլեկտրոնային առևտուր: Թեմա 7՝
Վիրտուալ շուկաների դասակարգումը: Թեմա 8՝ Կազմակերպության ռեսուրսների
օգտագործման արդյունավետության գնահատում: Թեմա 9՝ Ժամանակակից
կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 10՝ Վերլուծական
տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 11՝ Լոգիստիկայի տեղեկատվական
համակարգեր: Թեմա 12՝ Աութսորսինգի տեսակները: Թեմա 13՝ ՀՀ օրենքներ և
նորմատիվ բազա հեռահաղորդակցության ոլորտում, տվյալների անվտանգության
և տեղեկատվության ապահովման կազմակերպումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M55. àրակի կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3 -րդ  կիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել որակի կառավարման
հիմունքները, որակի կառավարման էությունը, ռազմավարական
գործառնությունների կառավարումը
Կրթական արդյունքներն.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.

1.կիմանա
1.1. որակի կառավարման էությունը,
1.2. կառավարման համակարգերը,
1.3. կառավարման տեսությունները,
1.4. ժամանակակից մոտեցումները
2. կհասկանա Որակի կառավարման հիմունքները.
Ապրանքի պլանավորումը և գործընթացի նախագծումը.
Որակի կառավարման տեխնոլոգիական մշակումները.
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Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական պլանավորումը
Գլոբալ մատակարարման շղթան.
3. կկարողանա կիրառել Որակի կառավարման գործառնությունները

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Որակ հասկացությունը, դրա էությունը և առանձնահատկությունները
Արտադրանքի որակի էությունը: Որակի պարամետրերը, որակը որոշող
գործոնները, որակի վրա կատարվող ծախսերը: Որակի մրցանակները: Թեմա 2
Որակի կառավարման էությունը և կառավարման համակարգերը, Որակի
կառավարման տեսությունները: Որակի կառավարման էությունը և կառավարման
համակարգերը: Թեմա 3՝ Որակի կառավարման արտասահմանյան և հայրենական
փորձը, Որակի կառավարման առանձնահատկությունները Ամերիկյան
ձեռնարկություններում: Որակի կառավարման առանձնահատկությունները
Ճապոնիայում: Որակի կառավարման հայրենական փորձը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց , յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

15/M57. Մարքեթինգի կառավարում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համալիր գիտելիքներ հաղորդել

կազմակերպություններում մարքեթինգի կառավարման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա մարքեթինգի կառավարման էությունը և նշանակությունը,
2.կհասկանա մարքեթինգի կառավարման հիմնական պրոբլեմները,
3.կկարողանա գնահատել ընկերության մարքեթինգի կառավարման

արդյունավետությունը:
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ.
Â»Ù³ 1` Մարքեթինգի էությունը և նշանակությունը: Â»Ù³ 2`

Մարքեթինգային կառավարման էությունը: Â»Ù³ 3` Մարքեթինգային
կառավարման կազմակերպում: Թեմա 4` Մարքեթինգի ֆունկցիոնալ
ռազմավարությունները: Թեմա 5` Մարքեթինգային տեղեկատվության
ապահովումը: Մարքեթինգային վերլուծություններ: Թեմա 6` Մարքեթինգային
նպատակների սահմանումը: Թեմա 7՝ Ապրանքի կառավարում: Թեմա 8՝ Գնի
կառավարում: Թեմա 9՝ Առաջմղման կառավարում: Թեմա 10՝ Տեղաբաշխման
կառավարում: Թեմա 11՝ Մարքեթինգային ծախսերի սահմանումը: Թեմա 12՝
Մարքեթինգային վերահսկողություն:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

20/N40. Նախագծի կառավարում - (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնական գործունեության ընթացքում

համակարգային գիտելիքներ հաղորդել նախագծերի կառավարման, նախագծի
իրականացման փուլերի, վերջինիս իրականացման առանձնահատկությունների և
հնարավոր ռազմավարությունների մասին:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը .
1. կիմանա նախագծերի կառավարման առանձնահատկությունները և

տարբերությունները ընդհանուր ծրագրերի կառավարումից,
2. կհասկանա նախագծերի կառավարման ընթացքում առաջացող

հիմնական խոչընդոտների պատճառները և նրանց հաղթահարման հիմնական
մեխանիզմները,

3. կկարողանա գործնականում մշակել և ներդնել նախագծեր :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նախագծերի կառավարման էությունը և օգտագործվող

հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2` Նախագծի հիմնական նպատակի
սահմանումը, նրա կենսացիկլը, ներքին և արտաքին կառուցվածքը: Թեմա 3`
Նախագծերի դասակարգումը, նախագծային թիմի ձևավորման
առանձնահատկությունները, կառավարչի ընտրությունը: Թեմա 4` Նախագծերի
կառավարման անհրաժեշտ հմտությունները՝ ժամանակի կառավարում, ռիսկերի
կառավարում և այլն: Թեմա 5` Նախագծի միջանկյալ նպատակների հստակեցում,
հիմնական սահմանափակումների հայտնաբերում: Թեմա 6` Նախագծի հիմնական
փուլի իրականացում, վերահսկողություն և ամփոփում:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր հարցման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Տիտղոսային ծրագրի կամընտրական դասընթացներ

15/M02. Արժութային համակարգեր և հարաբերություններ (3 կրեդիտ)
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Շաբաթական 2 ժամ, 1- ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արժութային համակարգերի
ձևավորման և արժութային հարաբերությունների կարգավորման
հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կիմանա ազգային, միջազգային և տարածաշրջանային արժութային
համակարգերի ձևավորման սկզբունքների մասին,
2.կտիրապետի արժութային հարաբերությունների առաջացման և արժույթների
փոխարժեքների սահմանման կարգին,
3.կհասկանա միջազգային արժութային շուկայի գործունեության մեխանիզմները
Կծանոթանա արժութային քաղաքականության, արժութային կարգավորման և
արժութային վերահսկողության մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Փողի շուկան: Փողի պահանջարկն ու առաջարկը: Հավասարակշռ-
ությունը փողի շուկայում: Թեմա 2՝ Արժութային համակարգերի ձևավորումը և
զարգացումը: Թեմա 3՝ Միջազգային արժութային համակարգի ձևավորման
փուլերը: Թեմա 4՝ Արժութային հարաբերություններ և արժութային
փոխարժեքներ: Թեմա 5՝ Արժույթի փոխարժեքների վրա ազդող գործոնները: Թեմա
6՝ Միջազգային արժութային շուկա: Թեմա 7՝ Արժութային քաղաքականությունը,
արժութային փոխարժեքի կարգավորումն ու վերահսկողությունը: Թեմա 8՝
Արժութային քաղաքականությունը և արժութային կարգավորումը ՀՀ- ում: Թեմա 9՝
Միջազգային արժութային կազմակերպությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը ՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ ՝ համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

15/M28. Արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալ կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակը ուսանողների մոտ զարգացնել արժեթղթերի
փաթեթի ընտրության, կառավարման և արդյունավետության գնահատման
տեսական և գործնական կարողություններն ու հմտությունները, որոնք
հետագայում անհրաժեշտ կլինեն “պորտֆելի կառավարիչ” կամ “ֆինանսական
վերլուծաբան” մասնագիտությամբ աշխատելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
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1. կիմանա արժեթղթերի պորտֆելի և դրա օպտիմալ ընտրության, կառավարման
և արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրների մասին, ինչպես նաև դրա
վերաբերյալ առկա տարբեր տեսաբանների մոտեցումները և նրանց կողմից
մշակված մոդելները.
2. կկարողանա ինքնուրույն իրականացնել արժեթղթերի փաթեթի ընտրություն,
կառավարում և արդյունավետության գնահատում` հիմնվելով ստացված
տեսական գիտելիքների վրա և պատկերացնելով հիմնախնդրի տնտեսական
բովանդակությունը.
3. կտիրապետի արժեթղթերի պորտֆելի, դրա օպտիմալ կառավարման և
արդյունավետության գնահատման հիմնախնդրի տնտեսական բովանդակությունը:
Բովանդակությունը.
«Արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալ կառավարում» դասընթացը կոչված է

ուսումնասիրելու ներդրումային միջավայրը և ներդրումային գործընթացը,
արժեթղթերի գնահատման մոտեցումները, ներդրումային պորտֆելի ընտրության
հիմնախնդիրը և պորտֆելային վերլուծությունը, արժեթղթերի պորտֆելի օպտիմալ
կառավարման տեսությունները (մասնավորապես, ֆինանսական ակտիվների
գնագոյացման մոդելը (CAPM), գործոնային մոդելը, արբիտրաժային գնագոյացման
մոդելը (APT)), ֆինանսական վերլուծության հիմունքները և տեսակները
(տեխնիկական և ֆունդամենտալ), ինչպես նաև պորտֆելի արդյունավետության
գնահատման մոտեցումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է գրավոր, իսկ
մյուսը` բանավոր, որոնց առավելագույն գնահատականը 4 միավոր է:
Քննությունների հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M30. Բանկային մարքեթինգ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բանկային
մարքեթինգի էության և առանձնահատկությունների, բանկային ծառայությունների
սպառողների ուսումնասիրության, բանկային մարքեթինգային
հետազոտությունների, շուկայի հատվածավորման, ինչպես նաև բանկի
ապրանքային, գնային, իրացման և կոմունիկացիոն ռազմավարությունների
մշակման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.

Առարկայական մոդուլների ուսումնառության արդյունքում մագիստրանտը.
1. կիմանա
1.1. բանկային մարքեթինգի հիմնական նպատակները, խնդիրները և

առանձնահատկությունները,
1.2. բանկային մարքեթինգի կիրառման անհրաժեշտությունը և կարևորությունը,
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1.3. բանկային ծառայությունների շուկայի ուսումնասիրության ուղղությունները;
2. կկարողանա
կատարել բանկի մարքեթինգային միջավայրերի ուսումնասիրություն, շուկայի
հատվածավորում, իրականացնել մարքեթինգային հետազոտություններ, կիրառել
բանկային մարքեթինգի կառավարման մեթոդները, իրականացնել և ներդնել
սպառողների հետ հարաբերությունների կառավարման (CRM) համակարգը;
3. կտիրապետի
բանկի մարքեթինգային ռազմավարության մշակման հմտություններին,
մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման հմտություններին և
մեթոդներին, բանկային ծառայությունների շուկայի հատվածավորման
եղանակներին և սկզբունքներին, CRM համակարգի ներդրման հմտություններին:
Բովանդակություն.
Թեմա 1՝ Բանկային մարքեթինգի էությունը և առանձնահատկությունները: Թեմա
2` Բանկի մարքեթինգային միջավայրերը: Թեմա 3՝ Բանկային մարքեթինգի
կառավարումը: Թեմա 4` Բանկի զարգացման ռազմավարության ընտրությունը:
Թեմա 5` Բանկային ծառայությունների սպառողների ուսումնասիրությունը: Թեմա
6՝ Մարքեթինգային տեղեկատվությունը և հետազոտությունը բանկերում: Թեմա 7`
Առևտրային բանկերի մրցակցային միջավայրի վերլուծությունը: Թեմա 8`
Բանկային շուկայի հատվածավորումը: Թեմա 9՝ Բանկի ապրանքային
քաղաքականությունը: Թեմա 10` Բանկի գնային քաղաքականությունը: Թեմա
11՝Բանկի իրացման քաղաքականությունը: Թեմա 12՝ Բանկի կոմունիկացիոն
քաղաքականությունը: Թեմա 13՝ Հաճախորդների հետ հարաբերությունների
կառավարումը: Թեմա 14՝ Բրենդինգը մարքեթինգային կոմունիկացիաների
համակարգում: Թեմա 15՝ Բանկային լոգիստիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4,
3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M43 Ինովացիոն և վենչուրային մարքեթինգ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ,1-ին  կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսության
կառավարման պետական մարմինների և դրանց գործառույթները:
Կրթական արդյունքներն.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա տեխնոլոգիաների շուկայնացման հիմնական սկզբունքները:
Նպատակային շուկայի վերլուծությունը տեխնոլոգիաների շուկայական
ռազմավարության մշակման ժամանակ: Ռազմավարության կանխատեսում:
Շուկայի ներխուժման դիֆուզիոն մոդել,
2. կհասկանա
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Նոր ապրանքների գաղափարների գեներացիա:
Գաղափարների ընտրություն:
Ապրանքի կոնցեպցիայի մշակում:
Մարքեթինգային ռազմավարության մշակումը:
Արտադրության և առաքման հնարավորությունների վերլուծություն:
3. կկարողանա
տիրապետել Բիզնես-պլանի կառուցման առանձնահատկությունները:
Ռիսկերի դասակարգումը:
Ռիսկերի կառավարումը
Բովանդակությունը
Թեմա 1՝ Ինովացիաների տեսակները: Թեմա 2՝ Դժվարություններ, որոնք ծագում են
նոր ապրանք ստեղծելու ժամանակ: Թեմա 3՝ Նոր ապրանքի մշակման գործընթացի
հիմնական փուլերը: Թեմա 4՝ Ինովացիոն գործընթացի կառավարումը: Թեմա 5՝
Սպառողների կողմից ապրանքի ընդունման գործընթացը: Թեմա 6՝
Մարքեթինգային ռազմավարություն: Թեմա 7 ՝ Դիրքավորման երկու
ռազմավարություն: Թեմա 8՝ Հետագա տարբերականացումը: Թեմա 9՝ Վենչուրային
մարքեթինգի զարգացման պատմությունը: Թեմա 10՝ Մարքեթինգը վենչուրային
նախագծերում: Թեմա 11՝ Վենչուրային մարքեթինգը և ինովացիոն ցիկլը: Թեմա 12՝
Գիտատեխնիկական մշակումների շուկայնացման հիմնական
ռազմավարությունները: Թեմա 13՝ Մարքեթինգի առանձնահատկությունները
տեխնոլոգիաների առաջխաղացման ժամանակ: Թեմա 14՝ Ինովացիոն նախագծերի
ինվեստիցիոն վերլուծություն: Թեմա 15՝ Տեխնոլոգիաների միջազգային
տրանսֆերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր
աշխատանքի, իսկ մյուսը բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց , յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

15/M44. Մրցակցային միջավայրի կարգավորման հիմնահարցերը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնական գործունեության ընթացքում
համակարգային գիտելիքներ հաղորդել միկրո և մակրոմիջավայրի
մրցունակության մասին, մրցակցային ռազմավարությունների մշակման և
իրականացման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կիմանա շուկայում կազմակերպության մրցունակության ապահովման
հիմնական ռազմավարությունները,
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2. կհասկանա մրցակցային այս կամ այն հիմնական և իրավիճակային
ռազմավարության մշակման և ներդրման առանձնահատկությունը,
3. կկարողանա գործնականում իրականացնել մրցակցային միջավայրի
վերլուծություն, բարձրացնել նպատակային կազմակերպության մրցունակությունը
շուկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մրցակցության դերը շուկայական տնտեսության զարգացման
գործընթացում: Թեմա 2` Մրցակցության աստիճանակարգային կառուցվածքը,
պետությունների տնտեսական մրցունակության գնահատումը: Թեմա 3`
Մրցակցային շուկաները և դրանց տեսակները: Թեմա 4` Մրցակցային հիմնական
ռազմավարությունները և դրանց մշակման առանձնահատկությունները: Թեմա 5`
Տեղեկատվության դերը մրցակցային առավելությունների ձևավորման
ճանապարհին: Թեմա 6` Հայաստանի Հանրապետության մրցակցային միջավայրի
գնահատումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր հարցման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

15/M51. Շուկայական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելավորում (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ունկնդիրների մոտ զարգացնել ֆինանսական գործընթացի, երևույթների և
խնդիրների մաթեմատիկական ձևակերպման և տնտեսագիտական-
մաթեմատիկական մոդելներ կազմելու ունակություններ ու հմտություններ:
Պատրաստել մասնագետներ, որոնք կարողանան մաթեմատիկական
մոդելավորման հիմնական սկզբունքները կիրառել ֆինանսական գործընթացում,
այսինքն` կարողանան կատարել հանգամանալից, կշռադատված, բովանդակալից,
բազմակողմանի տնտեսագիտական վերլուծություններ և գործնական
աշխատանքում կայացնել լավագույն որոշումներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ուսումնասիրության արդյունքում մագիստրանտը.
1. կիմանա տնտեսագիտական հաշվարկներում և հետազոտություններում
օգտագործվող մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների հիմնական
սկզբունքները, հասկացությունները, սահմանումները և օգտագործման
եղանակները.
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2. կկարողանա կիրառել տնտեսագիտական-մաթեմատիկական մեթոդներն ու
մոդելները տնտեսագիտական հետազոտություններում և օպտիմալ որոշումներ
կայացնելու գործում, մասնավորապես` ֆինանսական գործընթացում.

3. կտիրապետի հիմնական տնտեսագիտական-մաթեմատիկական մեթոդներին`
կոնկրետ գործնական խնդիրներ լուծելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մաթեմատիկական մոդելավորման հիմունքները: Թեմա 2՝
Օպտիմալացման տնտեսագիտական-մաթեմատիկական մոդելներ: Թեմա 3՝
Գծային ծրագրավորման խնդրի դրվածքը և լուծման եղանակները: Թեմա 4՝
Երկակիության տեսության կիրառությունը ֆինանսական խնդիրների օպտիմալ
լուծումների վերլուծության մեջ: Թեմա 5՝ Տրանսպորտային խնդրի լուծումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր հարցման հիման վրա,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
4,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Հավելված 1
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մասնագիտություն` « »

ՈՒսանող

ազգանուն

Ընդունվել է մագիստրատուրա

անուն, հայրանուն
, 20___ թ.

Նախորդ որակավորումը Շնորհված նախորդ որակավորումը

մասնագիտությունը

մասնագիտացումը

ավարտած բուհը
, 20 թ.

Մագիստրոսական

մասնագիտությունը

մասնագիտացումը

«Շնորհված է մագիստրոսի որակավորում»:

, 20 թ.

«Ուսանողիուսումնառությանանհատականծրագիրըստուգվածէ»:
Ուսումնական խորհրդատու` Ծրագրի ղեկավար`

ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում

ստորագրություն

, 20 թ.

ստորագրություն

, 20 թ.

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ (72 կրեդիտ)
01 Ընդհանուր և մասնագիտական դասընթացներ (6կրեդիտ)

Դասընթաց/Կրթական մոդուլ Կրեդիտը /
Գնահատ.

Բացթողում /
Ավելացում *

Կիսամ./
Տարի

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում 3 Ա
Մասնագիտության փիլիսոփայական հարցեր 3 Ա

02 Լրացական դասընթացներ (0կրեդիտ)
Դասընթաց/Կրթական մոդուլ Կրեդիտը /

Գնահատ.
Բացթողում /
Ավելացում *

Կիսամ./
Տարի

Անգլերեն 0 Ա

03 Տիտղոսային ծրագրի պարտադիր դասընթացներ (48կրեդիտ)
Դասընթաց/Կրթական մոդուլ Կրեդիտը /

Գնահատ.
Բացթողում /
Ավելացում *

Կիսամ./
Տարի



Ուսանող` ___________________________
ստորագրություն

____________________________________, 20___թ.

Ծանոթություն.*-Խնդրվումէ դասընթացի«Բացթողում/Ավելացում»հաստատվածձևաթերթիպատճենկցելսույնանհատականծրագրին:

04 Տիտղոսային ծրագրի կամընտրական դասընթացներ (18կրեդիտ)
Դասընթաց/Կրթական մոդուլ Կրեդիտը /

Գնահատ.
Բացթողում /
Ավելացում *

Կիսամ./
Տարի

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ (48 կրեդիտ)
07 Գիտահետազոտական հատվածի բաղադրիչներ (48կրեդիտ)

Դասընթաց/Կրթական մոդուլ Կրեդիտը /
Գնահատ.

Բացթողում /
Ավելացում *

Կիսամ./
Տարի

Գիտական ղեկավարի սեմինար 12 Ա/Գ
Գիտահետազոտական աշխատանք 18 Ա/Գ
Գիտահետազոտական պրակտիկա 3 Գ
Գիտամանկավարժական պրակտիկա 3 Գ
Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն 12 Գ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ` 120 կրեդիտ



Հավելված 2
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(լրացվում է միայն անհրաժեշտության դեպքում)

Ուսանող Մագիստրոսի ծրագրի անվանումը

ազգանուն մասնագիտություն

անուն, հայրանուն

§Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունը հաստատված է¦:

Ուսումանական խորհրդատու՝ Ծրագրի ղեկավար՝

ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում

_________________________ _________________________
ստորագրություն ստորագրություն

____  ____________________, 20 ___թ. ____  ____________________, 20 ___թ.

Կրթական մոդուլի թվանիշը և
անվանումը

Կրեդիտ Բացթողում/ Ավելացում
Կիսամյակ/

Տարի

Ընդամենը կրեդիտ

Ուսանող՝
ստորագրություն

____  ____________________, 20 ___թ.



Հավելված 3
ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր Գրանցման № « » 20 թ.

Անձնական համար Ազգանուն անուն հայրանուն

ՄՏԱ080212029 Ավանեսյան Ռեգինա Համլետի
Մասնագիտություն (մասնագիտացում)

080200 Կառավարոմ

1-ինկիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2014 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը Կրեդիտ Գնահա-
տական

Թվային
միավորներ

18/M01 Մասնագիտական օտար լեզու /անգլերեն/ 1 - Ստ. -
05/M02 Տեղեկատ. տեխն. մասնագիտ. հետազոտություններում 3 Լավ 15
16/M01 Մասնագիտ. արդի հիմնախնդ., փիլիսոփ. հարցեր 3 Լավ 15
XX/MXX Դասընթաց – 1 3 Բավ. 10
XX/MXX Դասընթաց – 2 3 Բավ. 11
XX/MXX Դասընթաց – 3 3 Գեր. 19
XX/MXX Դասընթաց – 4 4 Բավ. 10
XX/MXX Դասընթաց – 5 4 Լավ 13

33
31
3-

XX/MXX Դասընթաց – 6 4 Լավ 17
XX/MXX Գիտական ղեկ. սեմինար 1 3 Ստ. -

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ Վարկանիշային միավորներ Կիսամյակային ՄՈԳ
30 27 370 13.70

Ընդհանրացված արդյունքները 2014 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված գումարային

կրեդիտներ
Լրացված գնահատված

կրեդիտներ
Վարկանիշային միավորներ Ամփոփիչ

ՄՈԳ
30 27 370 13.70

2-րդկիսամյակ

Գարնանային կիսամյակ, 2015 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը Կրեդիտ Գնահա-
տական

Թվային
միավորներ

18/M01 Մասնագիտական օտար լեզու /անգլերեն/ 2 - Ստ. -
XX/MXX Դասընթաց – 7 3 Լավ 17
XX/MXX Դասընթաց – 8 3 Բավ. 8
XX/MXX Դասընթաց – 9 3 Գեր. 20
XX/MXX Դասընթաց – 10 4 Գեր. 19
XX/MXX Դասընթաց – 11 3 Լավ 13
XX/MXX Գիտական ղեկ. սեմինար 2 3 Ստ. -
XX/MXX Դասընթաց – 12 4 Բավ. 8
XX/MXX Դասընթաց – 13 4 Լավ 14
XX/MXX Գիտահետազոտական աշխատանք 1 3 Ստ. -

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ Վարկանիշային միավորներ Կիսամյակային ՄՈԳ



30 24 338 14.08



Ընդհանրացված արդյունքները 2015 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված գումարային

կրեդիտներ
Լրացված գնահատված

կրեդիտներ
Վարկանիշային միավորներ Ամփոփիչ

ՄՈԳ
60 51 708 13.88

3-րդկիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2015 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը Կրեդիտ Գնահա-
տական

Թվային
միավորներ

XX/MXX Դասընթաց – 14 3 Գեր. 18
XX/MXX Դասընթաց – 15 3 Լավ 17
XX/MXX Դասընթաց – 16 3 Լավ 16
XX/MXX Դասընթաց – 17 3 Լավ 15
XX/MXX Դասընթաց – 18 3 Գեր. 19
XX/MXX Դասընթաց – 19 3 Բավ. 9
XX/MXX Դասընթաց – 20 3 Լավ 13
XX/MXX Գիտական ղեկ. սեմինար 3 3 Ստ. -
XX/MXX Գիտահետազոտական աշխատանք 2 6 Ստ. -

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ Վարկանիշային միավորներ Կիսամյակային ՄՈԳ
30 21 321 15.29

Ընդհանրացված արդյունքները 2015 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված գումարային

կրեդիտներ
Լրացված գնահատված

կրեդիտներ
Վարկանիշային միավորներ Ամփոփիչ

ՄՈԳ
90 72 1029 14.29

4-րդկիսամյակ

Գարնանային կիսամյակ, 2016 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը Կրեդիտ Գնահա-
տական

Թվային
միավորներ

XX/MXX Գիտական ղեկավարի սեմինար 4 3 Ստ. -
XX/MXX Գիտահետազոտական պրակտիկա 3 Ստ. -
XX/MXX Գիտամանկավարժական պրակտիկա 3 Ստ. -
XX/MXX Գիտահետազոտական աշխատանք 3 9 Ստ. -
XX/MXX Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն 12 Գեր. 18

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ Վարկանիշային միավորներ Կիսամյակային ՄՈԳ
30 12 216 18.00

Ընդհանրացված արդյունքները 2016 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված գումարային

կրեդիտներ
Լրացված գնահատված

կրեդիտներ
Վարկանիշային միավորներ Ամփոփիչ

ՄՈԳ
120 84 1245 14.82

Ամփոփիչ արդյունքներ

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ Արդյունարար
վարկանիշային միավորներ

Արդյունարար
ՄՈԳ

120 84 1245 14.82



ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
ԱՆՎԱՎԵՐ է ԱՌԱՆՑ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՆԻՔԻ

Տեսուչ Ամբիոնի վարիչ Ուս. մասի պետ



Հավելված 4

ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Ուսանող`
Ազգանուն, անուն, հայրանուն ___________________________________________________________
Մասնագիտություն, խումբ ______________________________________________________________
Թեզի թեմա ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Գիտական ղեկավար ___________________________________________________________________

(ազգանուն, անուն, գիտ. աստ. կոչում)

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ`
Ազգանուն, անուն _____________________________________________________________________
Գիտական աստիճան, կոչում ___________________________________________________________
Պաշտոն ______________________________________________________________________________

Թեզի գնահատման արդյունքներն ըստ սահմանված
որակական չափանիշների

Թիվ
Հանձնաժողովի կազմը

(ազգանուն, անուն)

Գնահատման միավորն ըստ
սահմանված որակական

չափանիշների
Ստորագրու-

թյուն
1 2 3 4

Գնահատման միջին միավորը

Գնահատման միջին արդյունքներն ըստ որակական չափանիշների

Թիվ Որակական չափանիշ
Գնահատման

միավորի սահմանված
չափաքանակը

Գնահատման
միջին

միավորը

Գումարային
միավորը

Գնահատ
ականը

1 Արդիականությունը (նորույթ) 6
2 Ինքնուրույնության աստիճանը 6
3 Ձևակերպման որակը 4
4 Ներկայացման որակը 4

Գնահատականն ըստ գումարային միավորի
Գումարային միավորը

Գնահատականը

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է`
Մագիստրոսի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու վերաբերյալ

_____________________________________________
Շնորհել/Չշնորհել (լրացնել)



Հանձնաժողովի նախագահ ______________________________
(ստորագրություն)

«_____» ________________ 2014 թ.


