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համաճարակի

պատճառով

գարնանային

դասընթացներն

ընդհատվեցին:

Արձակուրսներից հետո, նոր ուսումնական տարում, աշնանային դասերի համար
կազմակերպվեցին առցանց դասեր “Մասնագիտական օտար լեզու” (անգլերեն, և
“Տեղեկատվական և կրթական նոր տեխնոլոգիաներ” առարկաներից: Դեկտեմբերին.
պահպանելով համաճարակից խուսափելու
բարեհաջող

իրականացրեցվեց

կանոնակարգի

պարտադիր

բոլոր

պահանջները,

դասընթացների

աշնանային

քննությունները:
Տարվա կտրվածքով ասպիրանտուրայում սովորողները քննություններ են հանձնել՝
«Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայից՝ 39 «Տեղեկատվական և կրթական նոր
տեխնոլոգիաներ»

առարկայից՝

53,

«Գիտական

հետազոտությունների

մեթոդաբանություն» առարկայից՝ 29 ասպիրանտ և հայցորդ:
2020թ.

ԳԱԱ

թեկնածուական

ասպիրանտուրայի

ատենախոսություն

20-ը,

շրջանավարտներից
որից

6-ը

պաշտպանել

ասպիրանտներ,

իսկ

են
14-ը

հայցորդներ:
Հաշվետու տարվա ընթացքում պատրաստվել և տրվել են տեղեկանքներ՝
որակավորման քննությունների մասին ԲՈԿ ներկայացնելու համար և պարտադիր
զինվորական

ծառայությունից

տարկետում

տրամադրելու

վերաբերյալ

զինկոմիսարիատներին ներկայացնելու համար:
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն ներկայացնելու համար հավաքագրվել
և ձևավորվել են ԳԱԱ գիտական կազմակերպություններից հաշվետու տարում
ընդունված, ավարտած և սովորող ասպիրանտների, դոկտորանտների, հայցորդների
թվաքանակի և շարժի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունները՝ համաձայն «Պետական
վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների
ներկայացման» ձևի և կարգի:

