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ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահ
Երևանի պետական համալսարանի 
խորհրդի նախագահ 

Այ սօր գի տե լի քա հենք հա սա րա կու
թյու նը յու րա քան չյուր պե տու թյան զար
գաց ման հիմ նա կան շար ժիչ ուժն է: Սա 
ավե լի քան ճշ մար տա ցի է մեր երկ րի 
պա րա գա յում: Եր ևա նի պե տա կան հա
մալ սա րանն ան գնա հա տե լի ավանդ է 
ու նե ցել Հա յաս տա նում նման հա սա րա
կու թյան կերտ ման գոր ծում և այ սօր էլ 
շա րու նա կա բար կր թե լով հայ երի տա
սարդ նե րին՝ մե ծա պես նպաս տում է Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա յաց մա նը: 

Այս ճա նա պար հին հատ կա պես կա
ր ևոր առա քե լու թյուն է վե րա պահ ված 
ԵՊՀ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ֆա կուլ տե տին: Քսան տա րի շա րու նակ 
հենց այն տեղ են պատ րաստ վում բարձր 
որա կա վո րում ու նե ցող, հայ րե նա սեր և 
նվիր ված մաս նա գետ ներ, որոն ցից շա
տե րը, ան ցնե լով դի վա նա գի տա կան ծա
ռա յու թյան կամ զբա ղեց նե լով պա տաս
խա նա տու պաշ տոն ներ, իրենց ու րույն 
ավանդն են բե րում Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան զար գաց ման, մի ջազ գային 
հե ղի նա կու թյան և դե րի ամ րապնդ ման 
գոր ծին: 

Բա րի երթ՝ այս պա տաս խա նա տու 
առա քե լու թյունն իրա կա նաց նե լիս: 
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ԷԴՎԱՐԴ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
ՀՀ ԱԳ նախարար

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա
կուլ տե տը Հա յաս տա նի մայր կր թօ ջա խի 
ամե նա հե ղի նա կա վոր ֆա կուլ տետ նե րից 
է: Այն իրա վամբ կա րե լի է հա մա րել Հա
յաս տա նում մի ջազ գային հա րա բե րու
թյուն նե րի աս պա րե զում երի տա սարդ 
կադ րե րի պատ րաստ ման գլ խա վոր 
դարբ նո ցը:

 Պա տա հա կան չէ, որ ԱԳՆ դի վա նա գի
տա կան դպ րո ցի ունկն դիր նե րի, հետե
վա բար և ապա գա երի տա սարդ դի վա
նա գետ նե րի մեծ մա սը ԵՊՀ մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի շըր
ջա նա վարտ է: 

Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու
նը կար ևո րում է ԵՊՀ մի ջազ գային հա
րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի հետ 
շա րու նա կական հա մա գոր ծակ ցու թյու
նը՝  բարձ րա կարգ մի ջազ գայ նա գետ նե
րի պատ րաստ մա նը նպաս տե լու, կր թա
կան, գի տա կան և վեր լու ծա կան աշ խա
տանք ներն առա վել ընդ գր կուն ու ար
դյու նա վետ դարձ նե լու նպա տա կով: 

ԵՊՀ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն
նե րի ֆա կուլ տե տի դա սա խո սա կան 
կազ մին, ինչ պես նաև ու սա նող նե րին 
մաղ թում եմ բա զում հա ջո ղու թյուն ներ։
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ԱՐԱՄ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ԵՊՀ ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 
պ. գ. դ., պրոֆեսոր, 
ՀՀ գիտության íաստակաíոր գորÍիã 

տոն ներ, հա սա րա կա կան բարձր դիրք, 
ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի մար
մին նե րում աշ խույժ գոր ծու նեու թյուն 
ծա վա լե լու, ու սա նող նե րի՝ մի ջազ գային 
գի տակր թա կան ծրագ րե րում ներգ րավ
ված լի նե լու հան գա մանք նե րը: 

Որ պես հա մալ սա րա նի կար ևո րա
գույն գի տակր թա կան ստո րա բա ժա
նում նե րից մե կը՝ Մի ջազ գային հա րա բե
րու թյուն նե րի ֆա կուլ տետն իր հա մեստ 
ներդ րումն ու նի մայր բու հի ազ գային 
ու հա մա մարդ կային մասշ տա բի առա
քե լու թյան իրա գործ ման հար ցում: Ֆա
կուլ տետն այ սօր լուրջ հա վակ նու թյուն 
ու նի դառ նա լու մեր հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա գի տա կան ու մի ջազ գային հա
րա բե րու թյուն նե րի մտ քի առա ջա տար 
կենտ րո նը: 

 Ֆա կուլ տե տի զար գաց ման գոր ծում 
զգա լի ավանդ ներդ րած դե կան Գե ղամ 
Պետ րո սյա նին, դե կա նի տե ղա կալ նե րին, 
վաս տա կա շատ դա սա խոս Վա հան Բայ
բուր դյա նին, ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րին, 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան և ու սում
նաօ ժան դակ ան ձնա կազ մի շատ ան
դամ նե րին գնա հա տան քի խոս քեր ուղ
ղե լու հետ մեկ տեղ երախ տի քով պետք է 
հի շենք նաև ֆա կուլ տե տի ակունք նե րում 
կանգ նած եր ջան կա հի շա տակ Էդիկ Զոհ
րա բյա նին, Իշ խան Բա լյա նին, Հա կոբ 
Հա կո բյա նին և այ լոց: 

ԵՊՀ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն
նե րի ֆա կուլ տե տի մոտ եր կու տաս նա
մյա կի պատ մու թյու նը ան հեր քե լիորեն 
թույլ է տա լիս հա մոզ մունք հայտ նել, 
որ ֆա կուլ տետն ան ցել է կա յաց ման ու 
զար գաց ման տպա վո րիչ ու ղի: Դրա իրե
ղեն ապա ցույց ներն են ֆա կուլ տե տի 
կր թա կան ծրագ րե րի տա րեց տա րի կա
տա րե լա գոր ծու մը, դրանք մի ջազ գային 
առա ջա տար հա մալ սա րան նե րի չա փա
նիշ նե րով կազ մա կեր պե լու ձգ տումն ու 
մի տում նե րը, որոշ դա սա խոս նե րի՝ հան
րա պե տու թյու նում և նույ նիսկ նրա սահ
ման նե րից դուրս ճա նաչ ված ու հարգ ված 
լի նե լու, բազ մա թիվ շր ջա նա վարտ նե րի՝ 
պե տա կան պա տաս խա նա տու պաշ
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ԳԵՂԱՄ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ֆակուլտետի դեկան,

պ. գ. դ., պրոֆեսոր

Ար տերկ րի՝ ՀՀ գրե թե բո լոր դես պա
նու թյուն նե րում քիչ չեն մեր ֆա կուլ տե
տի շր ջա նա վարտ նե րը: Մենք հրա շա լի 
կադ րեր ու նենք դի վա նա գի տա կան ծա
ռա յու թյան տար բեր ոլորտ նե րում` փոխ
դես պան ներ, առա ջին քար տու ղար ներ, 
հյու պա տոս ներ Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյու նում, Ֆրան սիայում, Գեր մա նիայում, 
Իս պա նիայում, Չե խիայում, Լե հաս տա
նում, Ավստ րիայում, Իտա լիայում, ԱՄՆ 
ո ւմ, Կա նա դա յում, Ար գեն տի նա յում, ներ
կա յա ցու ցիչ ներ՝ ՄԱԿ ո ւմ, մի ջազ գային 
այլ կա ռույց նե րում, քա ղա քա գի տա կան 
վեր լու ծա կան կենտ րոն նե րում:

Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ֆա կուլ տետը ԵՊՀ առա ջա տար ֆա կուլ
տետ նե րից է, որ տեղ կենտ րո նա ցած է 
մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի, քա
ղա քա գի տու թյան ու հան րային կա ռա
վար ման ոլոր տի մաս նա գետ նե րի պատ
րաստ ման ակա դե միական հիմ նա կան 
նե րու ժը: Ֆա կուլ տե տում հիմ նա րար ու
սում նա սի րու թյուն ներ են տար վում մի
ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի տե սու
թյան, ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
ու դի վա նա գի տու թյան, քա ղա քա կա նու
թյան տե սու թյան ու պատ մու թյան, քա
ղա քա կան ինս տի տուտ նե րի ու գոր ծըն
թաց նե րի հե տա զո տու թյան, հան րային 
քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման ու կա ռա
վար ման ուղ ղու թյուն նե րով:

Մշ տա պես ու շադ րու թյուն է դարձ վում 
կր թա կան ծրագ րե րի կա տա րե լա գործ
մանն ու բա րե լավ մա նը, ին չի շնոր հիվ 
ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րը ստա նում են 
ժա մա նա կի կր թա կան չա փո րո շիչ նե րին 
հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ: 

Առանձ նա կի կար ևո րում ենք նաև 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ՀՀ ԱԳՆ ի հետ: 
Ամեն տա րի ԱԳՆ դի վա նա գի տա կան 
դպ րոց ըն դուն ված նե րի մեծ մա սը մեր 
ֆա կուլ տե տի մա գիստ րանտ ներ, աս
պիրանտ ներ ու շր ջա նա վարտ ներ են: 
Այս դպ րոցն ավար տող նե րի գե րակ շիռ 
մա սը աշ խա տան քի է ըն դուն վում: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՀԱՄԱՌՈՏ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆÀ

ԵՊՀ ու մ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն
նե րի ֆա կուլ տետ ստեղ ծե լու փորձ կա տար
վեց դեռևս նա խորդ դա րի 40 ա կան թվա կան
նե րին: Հայ րե նա կան պա տե րազ մի տա րի նե
րին՝ 1944 թ. հու լի սի 19 ին, ՀԽՍՀ ար տա քին 
գոր ծե րի ժող կոմ Ս. Կա րա պե տյա նը դի մում 
է ԽՍՀՄ Ժող կոմ խոր հին կից բարձ րա գույն 
դպ րո ցի գոր ծե րի հա մա միու թե նա կան կո մի
տեի նա խա գահ Ս. Վ. Կաֆ տա նո վին՝ նշե լով, 
որ ՀԽՍՀ արտ գործ ժող կո մի և ար տա սահ
մա նում հա մա միու թե նա կան մշա կու թային 
կա պե րի կազ մա կեր պու թյան հայ կա կան 

մաս նա ճյուղ ստեղ ծե լու նպա տա կով ան հրա
ժեշ տու թյուն է առա ջա ցել Հա յաս տա նում 
բարձ րա գույն դի վա նա գի տա կան կադ րե ր 
պատ րաս տել: Առա ջարկ վում է 19441945 ու
սում նա կան տար վա նից Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նում կազ մա կեր պել Մի ջազ
գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տետ՝ 
1ին կուր սի հա մար նա խա տե սե լով 3540 ու
սա նո ղի ըն դու նե լու թյուն:

1945 թ. հա մալ սա րա նում բաց վում է Մի
ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե
տը, որը գոր ծում է մինչև 1954 թ., քանի որ 
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ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան կող մից Հայ կա կան 
հար ցի նկատ մամբ որ դեգ րած նոր քա ղա քա
կա նու թյան հետ ևան քով մայր բու հում դի
վա նա գետ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման 
ան հրա ժեշ տու թյուն այլևս չէր զգաց վում: 
Մինչև ԽՍՀՄ փլու զու մը հայ երի տա սարդ
նե րը §Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն ներ¦ 
մասնագիտությամբ կրթու թյուն էին ստա
նում Մոսկ վա յում:

 1990 թ. ԵՊՀ ար ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ
տե տում բաց վում է մի ջազ գային հա րա բե
րու թյուն նե րի բա ժի նը, որը երեք տա րի ան ց 
 փոխադր վում է Պատ մու թյան ֆա կուլ տետ, 
իսկ 1998 թ. սեպ տեմ բե րի 16 ին ԵՊՀ գիտ
խորհր դի որոշ մամբ դառ նում է առան ձին 
ֆա կուլ տետ՝ ներառելով Փի լի սո փա յու թյան 
ֆա կուլ տե տում գոր ծող քա ղա քա գի տու թյան 
բա ժի նը: Նո րաս տեղծ ֆա կուլ տե տի դե կան 
ընտր վեց պ.գ.դ., պրոֆ. Էդիկ Զոհ րա բյա

նը, իսկ տե ղա կալ՝ պ.գ.թ., դո ցենտ Գե ղամ 
Պետ րո սյա նը: Հս կա յա ծա վալ աշ խա տան քի 
շնոր հիվ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե
րի ֆա կուլ տե տը աս տի ճա նա բար դառ նում 
է ԵՊՀ առա ջա տար ֆա կուլ տետ նե րից մե կը: 
Ֆա կուլ տե տի կա յաց ման, ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման գոր ծում անու
րա նա լի ավանդ են ու նե ցել Էդ. Զոհ րա բյա
նը, Գ. Պետ րո սյա նը, Հ. Հա կո բյա նը, Վ. Բայ
բուր դյա նը, Ի. Բա լյա նը, Գ. Մեղ րյա նը և այլ 
նվիրյալ ներ:

2006 թ. Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե
րի ֆա կուլ տե տում բաց վեց նաև հան րային 
կա ռա վար ման բա ժի նը, որը կարճ ժա մա նա
կում դար ձավ պա հան ջարկ վայե լող մաս նա
գի տու թյուն:

2008 թ. սկ սած՝ Մի ջազ գային հա րա բե րու
թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի դե կանն է պ. գ. դ., 
պրոֆեսոր

Գե ղամ Հա րու թյու նի Պետ րո սյա նը: 

ԷԴԻԿ ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԻÞÊԱՆ ԲԱԼՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԵՂՐՅԱՆ
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
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ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 
ՎԱՐâԱԿԱՆ ԿԱԶՄÀ

Դե կան՝

Գե ղամ Պետ րո սյա ն, պ. գ. դ., պրոֆ.

gegham.petrosyan@ysu.am

(+374 60) 710-061

 դե կա նի տե ղա կալ ներ՝

 Ժակ Մա նու կյան, պ.  գ. թ., դո ցենտ 

Էդ գար Քա լան թա րյան, ք. գ. թ.

Ար թուր Իս րայե լյան, պ. գ. թ., դո ցենտ

 Կա րեն Նա հա պե տյան, ասիս տենտ
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ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՌՈՒòՎԱÌՔÀ 
ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐÌÀՆԹԱòÀ

ԵՊՀ մի ջազ գային հա րա բե-
րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի կազ-
մում գոր Íում են երեք բա ժին ներ` 

Մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն ներ

 Քա ղա քա գի տու թյուն

Հան րային կա ռա íա րում

 Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ֆա կուլ տե տում դա սա վան դում են ՀՀ 
ԳԱԱ մեկ ակա դե մի կոս, 12 դոկ տորպ րո
ֆե սոր, 58 գի տու թյան թեկ նա ծու, որոն
ցից 33 ը դո ցեն տի կո չում ու նեն: Նրան
ցից շա տե րը ճա նաչ ված են ոչ միայն     
ՀՀ ո ւմ, այլև նրա սահ ման նե րից դուրս:

 Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ֆակու տե տի առ կա և հե ռա կա բա ժին
նե րում սո վո րում են 2235 ու սա նող ներ, 
որոն ցից 100 ը՝ ՌԴ ի ց, ԱՄՆ ի ց, Հու
նաս տա նից, Թուրք մենս տա նից, Վրաս
տա նից, Սեր բիայից, Սի րիայից, Գեր մա
նիայից: Նրանց մեծ մա սը մայր բու հում 
կր թու թյուն ստա նա լու նպա տա կով Հա
յաս տան եկած մեր հայ րե նա կից ներն են, 
որոնք սո վո րում են ԵՊՀ մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա կու տե տի բա
կա լավ րիատում և մա գիստ րա տու րա
յում: 
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ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 
ԲԱԺԻՆՆԵՐÀ

Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն-
նե րը` գի տա գործ նա կան կար ևո րա գույն 
ճյու ղե րից մե կը, նե րառ ված է նաև քա ղա
քա գի տու թյան հե տա զո տու թյան շր ջա նակ
նե րում: Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
բաժ նում ու սա նող նե րը հնա րա վո րու թյուն 
ու նեն ու սում նա սի րե լու մի ջազ գային հա
րա բե րու թյուն նե րի տե սու թյուն և պատ մու
թյուն, միջ պե տա կան հա րա բե րու թյուն ներ 
և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն, ժա մա
նա կա կից մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե
րի հա մա կար գը և դրանց առնչ վող մի շարք 
այլ դա սըն թաց ներ: Բաժ նի ու սում նա կան 
պլան նե րում զգա լի տեղ է հատ կաց ված 
դի վա նա գի տու թյա նը` որ պես խա ղաղ բա
նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով ար տա քին քա
ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման ձևե րի, 
մե թոդ նե րի և եղա նակ նե րի, ինչ պես նաև 
դի վա նա գի տա կան և հյու պա տո սա կան ծա
ռա յու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, դիվա
նա գե տի պա տաս խա նա տու առա քե լու թյա
նը և հիմ նա կան պար տա կա նու թյուն նե րի 
մա սին գի տու թյուն: §Դի վա նա գի տա կան, 

հյու պա տո սա կան ծա ռա յու թյուն և իրա
վունք¦, §Դի վա նա գի տա կան արա րո ղա
կարգ, վարվելակերպ և վարվեցողություն¦, 
§Բազ մա կողմ դի վա նա գի տու թյուն¦, §Դի վա
նա գի տա կան բա նակ ցու թյուն նե րի վա րում¦. 
ահա ոչ լրիվ ցան կը այն դա սըն թաց նե րի, որ 
դա սա վանդ վում են բաժ նում: Իհար կե, այդ 
ամե նին զու գա հեռ ու սում նա սիր վում է Հա
յաս տա նի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե
րի և հայ դի վա նա գի տու թյան պատ մու թյուն: 

Քա ղա քա կան գի տու թյու նը ժա մա
նա կա կից աշ խար հում ամե նաա րագ զար
գա ցող մաս նա գի տու թյուն նե րից մեկն է: 
Քա ղա քա գետ նե րի պա հան ջարկն այ սօր 
զգաց վում է հա սա րա կա կան կյան քի հա
մա րյա բո լոր ոլորտ նե րում: Լուրջ և բա նի
մաց քա ղա քա գետ ներ պետք են պե տա կան 
ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րի խորհր
դատ վա կան և տե ղե կատ վա կան կենտ րոն
նե րում, ԱԺ պատ գա մա վոր նե րին` օգ նա
կան նե րի պաշ տո նում աշ խա տե լու, պար
բե րա կան նե րի խմ բագ րու թյուն նե րին` քա
ղա քա կան վեր լու ծու թյուն ներ կա տա րե լու, 

Վահան Բայբուրդյանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ՀՀ առաջին արտակարգ և լիազոր 
դեսպան, պ. գ. դ., պրոֆ., սեմինար է անցկացնում մագիստրատուրայի ուսանողների հետ
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քաղաքական գործիչներին՝ ընտ րար շավ նե
րը մաս նա գի տա կան բարձր մա կար դա կով 
ան ցկաց նե լու, քա ղա քա կան, տն տե սա կան 
և սո ցիալա կան տար բեր այլ կա ռույց նե րում 
հան րային կա պե րը ամ րապն դե լու համար 
և այլն: Վեր ջին ժա մա նակ նե րում Հա յաս
տա նում, ինչ պես և հետ խորհր դային շատ 
երկր նե րում, մե ծա պես ակ տի վա ցել է հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի աշ խա
տան քը, որոնք, միավո րե լով քա ղա քա կան 
խոր գի տե լիքներ ու նե ցող երի տա սարդ նե
րի, մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի  
ֆի նան սա վորմամբ լայ նո րեն աջակ ցում են 
հա սա րա կա կան կյան քի ամե նա տար բեր 
ոլորտ նե րում ծա վալ վող ժո ղովր դա վա րաց
ման գոր ծըն թաց նե րին: Մաս նա գի տա կան 
բարձր պատ րաստ վա ծու թյուն ու նե ցող քա
ղա քա գետ նե րը կա րող են մեծ հա ջո ղու թյուն
նե րի հաս նել՝ շնոր հիվ ֆա կուլ տե տում դա
սա վանդ վող հա րուստ առար կա յա ցան կի: 

Ար դի քա ղա քա կան գի տու թյան պա հանջ նե
րին հա մա հունչ ու սում նա կան պլա նը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս ու սա նող նե րին ձեռք 
բե րե լու ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներ ժա մա
նա կա կից ներ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը 
գնա հա տե լու, հա մաշ խար հային քա ղա քա
կա նու թյան նոր մար տահ րա վեր նե րը հաս
կա նա լու, քա ղա քա կան տեխ նո լո գիանե րը 
գործ նա կա նում ճիշտ կի րա ռե լու, սո ցիալ
քա ղա քա կան իրա կա նու թյու նում իրենց ար
ժա նա վոր դրսևո րե լու հա մար: Հետ ևա բար՝ 
քա ղա քա գի տու թյան բաժ նի ապա գա շր ջա
նա վար տը դառ նում է լայն աշ խար հա յաց քով 
օժտ ված, ազ գային ար ժեք նե րը գնա հա տող, 
հան դուր ժո ղա կա նու թյամբ ղե կա վար վող, հա 
մաշ խար հային օրի նա չա փու թյուն նե րը ճա
նա չող ակ տիվ և նա խա ձեռ նող քա ղա քա
ցի, որի հան դեպ հա սա րա կու թյան ներ սում 
խիստ պա հան ջարկ կա: 

Գագիկ Եգանյանը, ՀՀ ՏԿ և ԱԻ նախարարության միգրացիոն պետական 
Íառայության պետ, տ. գ. թ., §Ժողոíրդագրական անíտանգություն և 
միգրացիոն գորÍընթացներ¦ առարկայի դասախոսության ժամանակ
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ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 
ԲԱԺԻՆՆԵՐÀ

 Հան րային կա ռա íա րման բաժ- 
նում ու սում նա սի րում են պե տա կան կա
ռավարման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար
ման, կազ մա կեր պու թյուն նե րի և հան րային 
կա ռույց նե րի մե նեջ մեն թի, ինչ պես նաև հան
րային քա ղա քա կա նու թյան և ռազ մա վա րա
կան կա ռա վար ման հիմ քերն ու ար դիական 
ուղ ղու թյուն նե րը: Հան րային կա ռա վար ման 
գի տակր թա կան ոլոր տը, կրե լով միջ դիս ցիպ
լի նար բնույթ, իր մեջ նե րա ռում է ինչ պես 
տե սա կան, այն պես էլ կի րա ռա կան հան գու
ցա տար րեր: Բաժ նում դա սա վանդ վող առար
կա նե րից են` §Մե նեջ մենթ և կա ռա վա րում¦, 
§Հան րային քա ղա քա կա նու թյուն¦, §Հա մե
մա տա կան վար չա րա րու թյուն¦, §Կազ մա

կեր պու թյուն նե րի և բյու րոկ րա տիայի տե
սու թյուն ներ¦, §Կազ մա կերպ չա կան վարք¦, 
§Հա մայն քի զար գա ցում և կա ռա վա րում¦, 
§Է լեկտ րո նային կա ռա վա րում¦, §Մե նեջ մեն
թի բա րե փո խում ներ¦, §Ար տա քին քա ղա քա
կա նու թյան վեր լու ծու թյուն¦ և այլն: Կր թա
կան նման մա կար դա կը ֆա կուլ տե տի շր ջա
նա վարտ նե րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե
ռում աշ խա տե լու պե տա կան կա ռա վար ման 
և ՏԻՄ ինս տի տուտ նե րում, հան րային քա ղա
քա կա նու թյան մշակ ման և իրա կա նաց ման 
կա ռա վա րա կան հաս տա տու թյուն նե րում ու 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում, մի ջազ գային տար 
բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րում և այլն: 

Արամ Թամազյանը, ՀՀ քննãական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, 
ՀՀ արդարադատության պետական խորհրդական, ՀՀ íաստակաíոր իրաíաբան, 

ի. գ. դ., պրոֆ., §Սահմանադրական իրաíունք¦ առարկայի դասախոսության ժամանակ
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Ֆա կուլ տե տի ու սում նա կան 
գոր Íըն թա ցը կազ մա կերպ íում է 
հետ ևյալ ամ բիոն նե րում`

 Մի ջազ գային հա րա բե րու
թյուն նե րի և դի վա նա գի տու
թյան

 Դի վա նա գի տա կան ծա ռա
յու թյան և մաս նա գի տա կան 
հա ղոր դակց ման

 Քա ղա քա կան ինս տի տուտ
նե րի և գոր ծըն թաց նե րի

Քա ղա քա կան գի տու թյան 
պատ մու թյան և տե սու թյան

 Հան րային կա ռա վա րման
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԵՎ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՄԲԻՈՆ

Ամ բիոնը ձևա վոր վել է 1993 թվա կա նին: 
19932000 թթ. ամ բիոնի առա ջին վա րիչն 
էր պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 
պրոֆ. Է. Ա. Զոհ րա բյա նը, իսկ 2001 թ. փետըր
վա րից մինչև 2008 թ. ապ րի լը` պատ մա կան 
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրոֆ. Վ. Ա. Բայ
բուր դյա նը: 20082013 թթ. ամ բիոնը կր կին 
ղե կա վա րել է պրոֆ. Է. Ա. Զոհ րա բյա նը:  

 Մինչև Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ֆա կուլ տե տի կազ մա վո րու մը (1998 թ. սեպ
տեմ բե ր) Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
պատ մու թյան և տե սու թյան ամ բիոնը գոր
ծում էր Պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի կազ մում:  
Սկզբ նա կան շր ջա նում 4 հիմ նա կան ան
դամ նե րից բաղ կա ցած ամ բիոնը 2014 
թ. դրու թյամբ ար դեն ու ներ 23 հաս տիք, 
որոն ցից 11 ը՝ լրիվ, մյուս նե րը՝ կես կամ 
քա ռորդ: Ներ կա յումս ամ բիոնում դա սա
վան դում են ՀՀ ԳԱԱ մեկ ակա դե մի կոս, 
գի տու թյան 4 դոկ տոր ներ և 14 թեկ նա ծու
ներ: Ամ բիոնի դա սա խոս նե րից 8ը դի վա
նա գի տա կան աշ խա տան քի փորձ ու նեն:  
Ամ բիոնի ան դամ նե րը ակ տի վո րեն զբաղ

վում են գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րով՝ 
հիմ նա կա նում հետ ևյալ ուղ ղու թյուն նե րով. 

 Հայ դի վա նա գի տու թյան և ՀՀ ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա հար ցեր

  Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ժա
մա նա կա կից հիմ նախն դիր ներ ու գոր
ծըն թաց ներ

  Հա մաշ խար հային և տա րա ծաշր ջա նա
յին ին տեգ րա ցիոն զար գա ցում ներ:

 
Ամ բիոնի նա խա ձեռ նու թյամբ ան ցկաց

վում են տա րե կան գի տա կան նս տաշր ջան
ներ և գի տա ժո ղով ներ: Պար բե րա բար կազ
մա կերպ վում են հան դի պում ներ ար տա սահ
մա նից հրա վիր ված առաջ նա կարգ դա սա
խոս նե րի հետ: 

2013 թ. սեպտեմբերից ամ բիոնի վա րիչն 
է պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, 
դո ցենտ 

Մա րութ Երե մի Վար դա զա րյանը:

Միջազգային հարաբերությունների և դիíանագիտության 
ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը
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ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ÌԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀԱՂՈՐԴԱԿòՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

 Դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թյան և մաս
նա գի տա կան հա ղոր դակց ման ամ բիոնը 
ստեղծ վել է 2010 թ. մայի սին: Մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րի բաժ նում ու սա նող նե
րը ու սում նա սի րում են դի վա նա գի տա կան 
և հյու պա տո սա կան ծա ռա յու թյան ինչ պես 
տե սա կան, այն պես էլ գործ նա կան հար ցե րը:  
Ամ բիոնի դա սա խոս նե րը դա սա վան դում են 
դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թյան անբա
ժան մա ս հան դի սա ցող §Դի վանա գիտա
կան բա նակ ցու թյուն նե րի վարում¦, §Դի                                                 
վա նա գի տա կան արա րո ղա կարգ, վարվե
լա կերպ և վար վե ցո ղու թյուն¦ և §Երկ րա գի
տություն¦ առար կա նե րը:

 Դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թյան և մաս
նա գի տա կան հա ղոր դակց ման ամ բիոնում 
մեծ կար ևո րու թյուն է տր վում ու սա նող նե

րի՝ հատ կա պես օտար լե զու նե րի (եվ րո
պա կան և ար ևե լյան) խո րը, մաս նա գի տա
կան իմա ցու թյա նը: Հա մա ձայն ՀՀ Դի վա
նա գի տա կան ծա ռա յու թյան մա սին օրեն քի 
24րդ հոդ վա ծի՝ պար տա դիր է առն վազն 
եր կու օտար լե զու նե րի տի րա պե տու մը:  
Ուս տի, առա ջին և երկ րորդ օտար լե զու նե րի 
դա սա վան դու մը կա տար վում է դի վա նա գի
տա կան խոս քի և մշա կույ թի, դի վա նա գի տա
կան ծա ռա յու թյան, ինչ պես նաև դի վա նա գի
տա կան գրագ րու թյուն կազմ ելու, այ ցե լու
թյուն նե ր և զրույց նե ր վար ելու հմ տու թյուն
նե րին տի րա պե տե լու հա մա պա տաս խան:  
Ամ բիոնի վա րիչն է պատ մա կան գի տու թյուն
նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ 

Նու բար Տր դա տի âա լը մյա նը:

Դիíանագիտական Íառայության և մասնագիտական 
հաղորդակցման ամբիոնի դասախոսական կազմը
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ 

ԳՈՐÌÀՆԹԱòՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

 Քա ղա քա կան ինս տի տուտ նե րի և գոր
ծըն թաց նե րի ամ բիոնը հիմն վել է 2010 թ. 
ապ րի լին: Ամ բիոնը կազ մա վոր վել է 1991թ.
ից գոր ծող Քա ղա քա գի տու թյան ամ բիոնի 
հիմ քի վրա: Այս տեղ դա սա վան դում են 15 
դա սա խոս ներ, որոն ցից երե քը գի տու թյան 
դոկ տոր, պրոֆեսոր ներ են, 10 ը՝ գիտության 
թեկ նա ծու ներ: Քա ղա քա կան գի տու թյուն նե
րի դոկ տո րի և թեկ նա ծու ի աս տի ճան ու նեն 
ինը:

 Կարճ ժա մա նա կում ամ բիոնը կա յա ցել 
է որ պես ու սում նա գի տա կան կենտ րոն և 
հա մա կար գում է Մի ջազ գային հա րա բե րու
թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի բա կա լավ րիատում 
և մա գիստ րա տու րա յում դա սա վանդ վող կի
րա ռա կան քա ղա քա գի տու թյան առար կա նե
րը:

Ամ բիոնն ու նի 10 ից ավե լի աս պի րանտ
ներ և հայ ցորդ ներ §Քա ղա քա կան ինս տի
տուտ ներ և գոր ծըն թաց ներ¦ մաս նա գի տաց
մամբ: Դա սա խոս նե րի և աս պի րանտ նե րի 
գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը ըն
թա նում են երեք ուղ ղու թյամբ. 

 քա ղա քա կան ինս տի տուտ ներ 

 քա ղա քա կան գոր ծըն թաց ներ 

 հա մաշ խար հային քա ղա քա կա նու թյուն 
և տա րա ծաշր ջա նային գոր ծըն թաց ներ:

Ամ բիոնի վա րիչն է քա ղա քա կան գի տու
թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

Գա րիկ Մի շայի Քե ռյանը:

Քաղաքական ինստիտուտների և գորÍընթացների ամբիոնի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմը
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

 Քա ղա գի տու թյան ամ բիոնը գոր ծում է 
1991 թ. հու նի սից: 2010 թ. ապ րի լին այն 
վե րան վան վել է Քա ղա քա կան գի տու թյան 
պատ մու թյան և տե սու թյան ամ բիոն: Ամ
բիոնի գոր ծու նեու թյա նը այդ պի սի ուղղ վա
ծու թյուն հա ղոր դե լը պայ մա նա վոր ված է 
ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան գոր ծըն թաց
նե րում հիմ նա րար հե տա զո տու թյուն ների 
ան հրա ժեշ տու թյամբ, ժո ղովր դա վա րության 
ան ցման պայ ման նե րում քա ղա քա կան 
սուբյեկտ նե րի վար քագ ծի հիմ նա կան ձևե
րի բա ցա հայտ մամբ: Հենց ժա մա նա կա կից 
գոր ծըն թաց նե րի տե սա կան ըն կա լումն է, 
որ թույլ կտա գտ նել հայ հա սա րա կու թյան 
առջև ծա ռա ցած հրա տապ խն դիր նե րի ամ
բող ջա կան և հա մա կարգ ված լու ծում նե րը: 
 Ամբիոնում կատարվող հե տա զո տու թյուն նե
րի հիմ նա կան ուղ ղու թյուն ներն են` 

 ժա մա նա կա կից սո ցիալքա ղա քա կան փո 
խա կեր պում նե րի գա ղա փա րա քա ղա քա
կան հիմ քե րը

 քա ղա քա կան կոնֆ լիկ տա բա նու թյու նը 

 քա ղա քա կան տե սու թյու նը 

 հայ քա ղա քա կան մտ քի պատ մու թյու նը: 

Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ազ
գային ան վտան գու թյան հիմ նա հար ցին, որն 
ընդ գր կում է սո ցիալքա ղա քա կան, ժո ղովըր
դագ րա կան, բնա պահ պա նա կան, տնտեսա
կան, սո ցիալմ շա կու թային, քա ղա քա կան 
և իրա վա կան հար ցե րի լայն շր ջա նակ:  
Ամ բիոնում դա սա վան դում են 22 դա սա խոս
ներ, որոն ցից 2ը դոկ տոր , պրոֆեսորներ են, 
16 ը՝ գի տու թյան թեկ նա ծու ներ, ընդ որում 
նրանցից 7ն ունեն դո ցենտ ի կոչում: 

Ամ բիոնի վա րիչն է քա ղա քա կան գի տու
թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

Ա շոտ Փայ լա կի Են գո յանը:

Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմը
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  
ԱՄԲԻՈՆ

 Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա
կուլ տե տում հան րային կա ռա վար ման ամ
բիոնը հիմ նադր վել է 2008 թվա կա նին:  ԵՊՀ 
հան րային կա ռա վար ման կր թա կան ծրա
գի րը սկիզբ է առել 2005 թ.՝ առա ջար կե լով 
§Հան րային կա ռա վա րում¦ մաս նա գի տաց
մամբ մա գիստ րոս նե րի պատ րաստ ման 
դա սըն թաց ներ: Ծրա գի րը նա խա ձեռն վել և 
մշակ վել է Արի զո նայի պե տա կան հա մալ սա
րա նի (Ա ՄՆ) հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն
քում (ծ րագ րի մեկ նար կը՝ 2003 թ.): 2007 թ. 
սկ սած՝ ԵՊՀ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն
նե րի ֆա կուլ տե տի շր ջա նակ նե րում գոր ծում 
է §Հան րային կա ռա վա րում¦ մաս նա գի տու
թյամբ բա կա լավ րիատի կր թա կան ծրա գի րը: 
Ամ բիոնի հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի 
հիմ նա կան ուղ ղու թյուն ներն են՝ 

 պե տա կան կա ռա վար ման, ինչ պես նաև 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման վար չա
քա ղա քա կան ոլորտ նե րի տե սա կան և 
կի րա ռա կան աս պեկտ նե րը 

 հան րային կա ռա վար ման հա մա կար գե
րի բա րե փոխ ման գործ նա կան և հայե
ցա կար գային հե տագ ծե րի ու սում նա սի
րու մը: 

Ամ բիոնում դա սա վան դում են 19 դա սա
խոս ներ, որոնց մե ծ  մաս ը գի տու թյուն նե րի 
թեկ նա ծու ներ են: 

Ամ բիոնի վա րիչն է պատ մա կան գի տու
թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ 

Վա հագն Ռո բեր տի Ագ լյա նը:

Հանրային կառաíարման ամբիոնի դասախոսական կազմը
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐÌÀՆԹԱòԻ 
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆ ՈՒ 
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐÌՈՒՄÀ

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳÀ

 Ֆա կուլ տե տում մեծ ու շադ րու թյուն է 
դարձ վում ու սում նա մե թո դա կան աշ խա
տանք նե րի բա րե լավ մանն ու կա տա րե լա
գործ մա նը: 20122014 թթ. ամ բող ջո վին վե
րա նայ վե ցին առար կա յա կան ծրագ րե րը: 
Կր թա կան գոր ծա ռույթն ար դյու նա վետ իրա
կա նաց նե լու հա մար բա րե փոխ վել են բո լոր 
ամ բիոն նե րի բա կա լավ րիատի և մա գիստ
րո սա կան կր թու թյան ու սում նա կան պլան
նե րը և առար կա յա կան ծրագ րե րը՝ դրանք 
դարձ նե լով ժա մա նա կի պա հանջ նե րին հա
մա հունչ: Ու սում նա կան պլան նե րում տեղ են 
գտել մի շարք նոր առար կա յա կան դա սըն

 Հետ ևո ղա կան աշ խա տանք ներ են տար
վում ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում որա կի 
ապա հով ման ուղ ղու թյամբ: Այդ նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար ստեղծ վել են հս տակ գոր
ծող մե խա նիզմ ներ, որոնց մի ջո ցով իրա կա
նաց վում է որա կի ապա հով ման գոր ծըն թա
ցը: Ֆա կուլ տե տի շր ջա նակ նե րում որա կի 
ապա հով ման գոր ծա ռույ թը հիմ նա կա նում 
իրա կա նաց նում են.

թաց ներ: Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն ներ 
բաժ նում ներդր վել են §Տն տե սա կան դի վա
նա գի տու թյուն¦, §Ար դի մի ջազ գային հա
րա բե րու թյուն նե րը Մեր ձա վոր Ար ևել քում¦, 
§Ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րը Ասիական 
տա րա ծաշր ջա նում¦, §Ին տեգ րա ցիոն գոր
ծըն թաց նե րը հետ խորհր դային տա րած քում¦ 
և մի շարք այլ դա սըն թաց ներ: Մեծ կար ևո
րու թյուն է տր վել նաև առար կա յա կան, ու
սում նա կան ծրագ րե րի և դա սա խո սու թյուն
նե րի բո վան դա կային հա մա պա տաս խա նու
թյա նը: 

 ֆա կուլ տե տի մե թո դա կան խոր հուր դը

 ֆա կուլ տե տի որա կի ապա հով ման 
հանձ նա ժո ղո վը

 ֆակուլտետի մր ցու թային հանձ նա ժո
ղո վը:

 Ֆա կուլ տե տի գի տա կան խորհր դում ամ
բիոն նե րի վա րիչ նե րը, մե թո դա կան խորհր դի 
նա խա գա հը, որա կի ապա հով ման հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գա հը, մր ցու թային հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գա հը պար բե րա բար հան դես 
են գա լիս զե կու ցում նե րով և տա րե կան հաշ
վետ վու թյուն նե րով: 

Մրցութային հանÓնաժողոíը Մեթոդական խորհուրդը
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ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ֆա կուլ տե տի բա կա լաí րիատում գոր Íում 
են հետ ևյալ Íրագ րե րը՝

  
 մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն ներ

        քա ղա քա գի տու թյուն 

         հան րային կա ռա վա րում

 

    Բա կա լավ րի որա կա վոր ման աս տի
ճան ստա նա լու հա մար ԵՊՀ ու սա նո
ղը ծրագրի կատարման արդյունքում 
պետք է լրաց նի 240 կրե դիտ ու սում նա
կան բեռն վա ծու թյուն:

Աշոտ Մելքոնյանը, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, խորհրդատíություն է անցկացնում 
§Հայոց պատմության հիմնահարցեր¦ առարկայից
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ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄÀ

Բա կա լավ րիատի ու սու մ նա կան 8րդ 
(քաղաքագիտության բաժնում՝ 6րդ, հե ռա
կա ուսուց.՝ 10րդ) կի սա մյա կում ու սա նող
ներն ան ցնում են արտադրական պրակ տի
կա: Ֆա կուլ տե տի ղե կա վա րու թյու նը մեծ 
ու շադ րու թյուն է դարձ նում արտադրական 
պրակ տի կայի ար դյու նա վետ կազ մա կերպ
մա նը, քան զի այն հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս ու սա նող նե րին նա խոր դող կի սա մյակ նե
րի ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ձեռք բե
րած տե սա կան գի տե լիք նե րը հարս տաց նել 
մաս նա գի տա կան ու գործ նա կան նոր կա րո
ղու թյուն նե րով:

Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն ների ֆա
կուլ տե տի բա կա լավ րիատի ու սա նող նե րը 
արտադրական պրակ տի կան ան ցնում են 
հետ ևյալ հաս տա տու թյուն նե րում.

  ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ

 ՀՀ Ազ գային ժո ղով 

  ՀՀ Կա ռա վա րու թյուն 

 ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու
թյուն

 ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու
թյուն

 ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու թյուն

  ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյուն 

 ՀՀ ո ւմ ԼՂՀ մշ տա կան ներ կա յա ցուց
չու թյուն

  Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րան: 
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ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ 
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ
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ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

Էդուարդ Þարմազանոíը, ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ, պ. գ. թ., դոցենտ, §Կասպյան-սևÍոíյան 
տարաÍաշրջանի քաղաքական քարտեզ¦ առարկայի դասախոսության ժամանակ

ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանÓնաժողոíի նախագահ, ք. գ. թ., 
դոցենտ Արտակ Զաքարյանը և ֆակուլտետի դեկան Գեղամ Պետրոսյանը քննարկում են 
§Քաղաքական կառաíարում¦ առարկայի մեթոդական հարցերը
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 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ 
ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏՈՒՄ ԳՈՐ ÌՈՂ 
ՄԱ ԳԻՍՏ ՐՈ ՍԱ ԿԱՆ ÌՐԱԳ ՐԵՐÀ

 Մա գիստ րո սի որա կա վոր ման աս
տի ճան ստա նա լու հա մար ԵՊՀ ու սա նո ղը 
ծրագրի կատարման արդյունքում պետք է 
հա ջո ղու թյամբ լրաց նի 120 կրե դիտ ու սում
նա գի տա կան բեռն վա ծու թյուն:

մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն ների բաժ նում 
ներդր վել է 2011 թվա կա նից: Այն միացել է 
ԱՊՀ ցան ցային հա մալ սա րա նին, և ար դեն 
2013 թ.ից մենք ու նե նք Ժո ղո վուրդ նե րի բա
րե կա մու թյան ռու սաս տա նյան հա մալ սա րա
նի (РУДН ի) §Հա մաշ խար հային քա ղա քա
կա նու թյուն¦ մաս նա գի տաց մամբ մա գիստ
րոս շր ջա նա վարտ նե ր, որոնք ԱՊՀ ցան ցային 
հա մալ սա րա նի շրջանակներում ստանում են 
կրկնակի դիպլոմ: Ներկայումս բաժնի որոշ 
ուսանողներ իրենց մաս նա գի տա կան հմ տու
թյուն ներն են խո րաց նում Մոսկ վայի մի ջազ
գային հա րա բե րու թյուն նե րի ինս տի տու տ
համալսարանի (МГИМО ի) շր ջա նա կ նե րում՝ 
§Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն ներ¦ մաս
նա գի տու թյամբ: 

Քա ղա քա գի տու թյան բաժ նում գոր ծում է 
§Ազ գային ան վտան գու թյուն¦ մա գիստ րո
սա կան ծրա գի րը, որն ան շուշտ նպաս տում 
է մեր ու սա նող նե րի կր թա կան մա կար դա կի 
բարձ րաց մա նը, ազ գային ան վտան գու թյան 
հիմ նախն դիր նե րի մա սին գի տե լիք նե րի խո
րաց մա նը:

 Ֆա կուլ տե տի բո լոր բա ժին նե րում գոր
ծում են մա գիստ րո սա կան հա մա պա տաս
խան ծրագ րեր: 

Միջազգային հարաբերությունների բաժ
նում գործում են §Միջազգային հարա
բերություններ¦, §Միջազգային իրավունք¦ 
(Իրավագիտության ֆակուլտետի հետ հա
մատեղ), §Հա մաշ խար հային քա ղա քա կա
նություն¦ մա գիստ րո սա կան ծրա գրերը: 

§Հա մաշ խար հային քա ղա քա կա նություն¦ 
մա գիստ րո սա կան ծրա գիրը ֆա կու լտե տի 

 Մի ջազ գային հա րա բե րու-
թյուն նե րի ֆա կուլ տե տում գոր-
Íող մա գիստ րո սա կան Íրագ րե-
րը՝

 Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն ներ

 Հա մաշ խար հային քա ղա քա կա
նու թյուն

 Մի ջազ գային իրա վունք

 Քա ղա քա գի տու թյուն

Ազ գային ան վտան գու թյուն

 Հան րային կա ռա վա րում

 Տա րա ծաշր ջա նային քա ղա քա կա
նու թյուն

 Քա ղա քա կան տեխ նո լո գիաներ և 
մար կե թինգ

Þաíարշ Քոãարյանը, ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալ,  
ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան, կ. գ. թ., դոցենտ, 
§ՀՀ միջազգային հարաբերությունները և արտաքին 
քաղաքականության արդի խնդիրները¦ առարկայի 
դասախոսության ժամանակ 
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Նույն բաժ նում գոր ծում է §Քա ղա քա կան 
տեխ նո լո գիաներ և մարկե թինգ¦ մա գիստ
րո սա կան ծրա գի րը: 

Քա ղա քա գի տու թյան բաժ նում գոր ծում է 
նաև §Տա րա ծաշր ջա նային քա ղա քա կա նու
թյուն¦ մա գիստ րո սա կան ծրա գի րը: Վեր ջինս 
ու նի իր կայ քէ ջը, որն առա ջին ան գամ է կի
րառ վում ԵՊՀ ո ւմ:

Հան րային կա ռա վա րում բաժ նում գոր
ծում է միայն §Հան րային կա ռա վա րում¦ մա
գիստ րո սա կան ծրա գի րը:

Յու րա քան չյուր ու սում նա կան տա րում 
մշ տա պես վե րա նայ վում ու թար մաց վում են 
ֆա կուլ տե տի մա գիստ րո սա կան ծրագ րե րը: 

 Արևիկ Պետրոսյանը, ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի անդամ, արդարադատության երրորդ 
դասի պետական խորհրդական, ի. գ. թ., դոցենտ, 

§Êորհրդարանական դիíանագիտություն¦ առարկայի 
դասախոսության ժամանակ

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանության հանÓնաժողոíի անդամները քննարկման պահին.
Óախից աջ՝ Արսեն Աíագյան,  ՀՀ ԱԳՆ սահմանակից երկրների íարãության պետ, ՀՀ արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր 
նախարար, պ. գ. դ., պրոֆ.
Ռուբեն Ազիզբեկյան, ՀՀ ԱԳՆ ԱՊՀ íարãության խորհրդական, ՀՀ արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարար, պ. գ. թ. 
Գուրգեն Հոíհաննիսյան, ՀՀ ԱԳՆ ԱՊՀ íարãության խորհրդական, ՀՀ արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարար
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ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 
ԱÞÊԱՏԱՆՔՆԵՐÀ

 Ֆա կուլ տե տը կար ևո րում է բարձ րա կարգ 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի իրա կա
նա ցու մը: Մեր նպա տակն է առա վե լա գույ նի 
հասց նել Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ֆա կուլ տե տի գի տա կան նե րու ժի օգ տա գոր
ծու մը գի տա հե տա զո տա կան գոր ծըն թաց նե
րում` գե րա կա գի տա կան ուղ ղու թյուն նե րում 
տա լով բարձ րո րակ գի տա կան ար ժեք ներ, 
խրա խու սե լով դա սա խո սա կան կազ մի և ու
սա նո ղու թյան ակ տիվ ներ գրա վու մը հե տա
զո տա կան աշ  խա տանք նե րում: Կար ևոր վում 
են ոչ միայն հե տա զո տու թյուն  նե րի ծա վա լի 
աճը, այլ նաև հե տա զո տա կան նա խագ ծե
րում դա սա խո սա կան կազ մի և ու սա նող նե
րի ներգ րավ վա ծու թյան ընդ լայնու մը: Ռազ
մա վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այս 
խնդ րի իրա գործ ման հա մար ձեռ նարկ վում 
են հետ ևյալ մի ջո ցա ռում նե րը.

 Կա տար վող հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը գնա հատ վում են ըստ մի ջազ
գային չա փա նիշ նե րի, ար դիակա նու թյան և 
կի րա ռե լիու թյան:

 Կար ևոր վում են միջ մաս նա գի տա կան 
գի տա հե տա զո տա կան ծրագ րե րը և ուղ ղու
թյուն նե րը: 

 Ա պա հով վում է գի տա կան ծրագ րե
րում ու ֆա կուլ տե տին ան մի ջա կա նո րեն 
առնչ վող հան դես նե րում աս պի րանտ նե րի և 
մա գիս տրա տու րայի ու սա նող նե րի մաս նակ
ցու թյու նը:

 Ապա հով վում և վե րահսկ վում է ու
սա նող նե րի գի տա հե տա զո տա կան աշ խա
տանք նե րի ղե կա վա րման բարձր որա կը: 

Միջազգային համաժողոí ԵՊՀ միջազգային 
հարաբերությունների ֆակուլտետում
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 Խն դիր է դր վում ապա հո վե լու մա
գիստ րո սական ծրագ րի հե տա զո տա կան 
կողմ նո րո շումն ու ուղղ վա ծութ յու նը, իսկ 
ատե նա խո սու թյան թե ման` շաղ կա պե լու 
ֆա կուլ տե տում արծարծվող գի տա հե տա զո
տա կան խն դիր նե րի լուծ ման հետ:

 Խ րա խուս վում է արտադրական 
պրակ տի կայի կի րա ռա կանհե տա զո տա կան 
ուղղ վա ծու թյու նը: 

 Ա վար տա կան աշ խա տանք նե րի ու 
մա գիստ րո սա կան թե զե րի և թեկ նա ծու ա
կան ատե նա խո սու թյուն նե րի ղե կա վար ման 
և կա տար ման շր ջա նակ նե րում է ընդ գրկ վում 
ֆա կուլ տե տի ողջ գի տա հե տա զո տա կան նե
րու ժը:

 Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա
կուլ տե տը հետ ևո ղա կա նո րեն ընդ լայ նում է 
իր  հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հա յաս տա նյան և 
օտա րերկ րյա մի ջազ գային բարձր վար կա նիշ  
ու նե ցող ու սում նա գի տա կան և գի տա վեր լու
ծա կան կա ռույց նե րի հետ: Սա մի մշ տա կան 
 գոր ծըն թաց է, որ վե րած վում է քա ղա քա կա
նու թյան: Վեր ջի նիս շր ջա նակ նե րում  ձեռ
նարկ վում են հետ ևյալ մի ջո ցա ռում նե րը.

  Ընդ լայն վում են ԵՊՀ այլ ֆա կուլ
տետ նե րի, ինչ պես նաև այլ բու հե րի, գի տա
կան հաս տա տու թյուն նե րի, գի տա հե տա
զո տա կան կենտ րոն նե րի և շա հագր գիռ այլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան մի ջա կան մաս
նակ ցու թյամբ իրա կա նաց վող հե տա զո տա
կան և կր թա կան ծրագ րե րը:

 Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ֆա կուլ տե տի գի տա կան ու վեր լու ծա կան նե
րու ժը ներ կա յաց վում է նոր հար թա կում՝ հա
մա ցան ցում:

 Կազ մա կերպ վում են մի ջազ գային 
գի տա ժո ղով ներ, իսկ ֆա կուլ տե տի պրո ֆե
սո րա դա սա խո սա կան կազմն ու ու սա նո
ղու թյու նը պար բե րա բար մաս նակ ցում են 
բարձր վար կա նիշ ու նե ցող մի ջազ գային գի
տա ժո ղով նե րի ու քն նար կում նե րի:

Պ. գ. դ., պրոֆ. Գ. Պետրոսյանի §Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները 
Ռուսաստանի հետ (1918-1920 թթ.)¦ գրքի ռուսերեն հրատարակության շնորհանդեսը 
Մոսկíայում՝ §Արգումենտի ի ֆակտի¦ լրատíական գորÍակալության կենտրոնում

Յուրի Նաíոյանի, §Հայ-ռուսական 
համագորÍակցություն¦ կազմակերպության 
նախագահ, հանդիպումը Միջազգային 
հարաբերությունների ֆակուլտետի  
ուսանողության հետ
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 Խ րա խուս վում են ար տա սահ մա նյան 
բարձր վար կա նիշ ու նե ցող գի տա կան հան
դես նե րում հոդ ված նե րի հրա տա րա կումն ու 
մաս նակ ցու թյու նը միջազ գա յին ներ կա յա
ցուց չա կան գի տա ժո ղով նե րին: 

 Ընդ լայն վում է օտար լե զու նե րով 
հրա տա րակ վող հոդ ված նե րի և հան դես նե րի 
ցան կը:

  Կար ևոր վում են դա սա խոս նե րի գի
տա կան ստա ժա վո րումն ար տա սահ մա նյան 
առա ջա տար գի տա հե տա զո տա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րում և նրանց փոր ձի տե ղայ
նա ցումն ու ակ տիվ ներդ րու մը ֆա կուլ տե
տում: 

 Ար տա սահ մա նյան գոր ծըն կեր նե րի 
հետ տար վում են գի տա հե տա զո տա կան և 
փոր ձա գի տա կան հա մա տեղ աշ խա տանք
ներ: 

 Ընդ լայն վում է ֆա կուլ տե տի մաս
նա գետ նե րի մաս նակ ցու թյու նը տե ղա կան և 
մի ջազ գային դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րի 
մշակ մանն ու իրա գործ մա նը:

 Ս տեղծ վում են նպաս տա վոր պայ
ման ներ ֆա կուլ տե տում ար տա սահ մա նյան 
մաս նա գետ նե րի գի տա հե տա զո տա կան աշ
խա տան քի հա մար:

 Կար ևոր վում է Մի ջազ գային հա րա բե րու
թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի աս պի րանտ նե րի և 
աշ խա տա կից նե րի կող մից պաշտ պան վող 
թեկ նա ծո ւա կան և դոկ տո րա կան ա տե նա
խո սու թյուն նե րի գի տա կան բարձր որա կի 
ապա հո վու մը:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 
ԱÞÊԱՏԱՆՔՆԵՐÀ

Ռաֆայիլ Զինուրոíի, ՌԴ դաշնային խորհրդի անդամ, Բաշկիրիայի ԱԺ նախկին 
փոխխոսնակ, ի. գ. դ., պրոֆ., հանդիպումը Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 

պրոֆեսորադասխոսական կազմի և ուսանողության հետ
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐÌԱԿòՈՒԹՅՈՒՆ

գրի նա խագ ծե րը հնա րա վո րու թյուն են 
ստեղ ծում խթա նել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րի միջև, ընդ լայ նել ու սա նող նե րի, 
դա սա խոս նե րի և հե տա զո տող նե րի փո խա
նա կում ներն ու աջակ ցել տե ղա շար ժե րին 
հատ կա պես ոչ ԵՄ ան դամ երկր նե րից դե պի 
ԵՄ ան դամ երկր ներ: Ֆա կուլ տե տի դա սա
խոս ներն ու ու սա նող նե րը ակ տի վո րեն մաս
նակ ցում են տա րաբ նույթ այլ կա ռույց նե րի, 
հաս տա տու թյուն նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի 
ու հիմ նադ րամ նե րի շր ջա նակ նե րում իրա
կա նաց վող ծրագ րե րին: Առանձ նա հա տուկ 
հի շա տակ ման են ար ժա նի նաև Քար նեգի 
(Carnegie Research Fellowship Program), 
DAAD (Գեր մա նա կան ակա դե միական փո
խա նա կու թյան ծա ռա յու թյան) և TEMPUS 
ծրագ րի PACT նա խագ ծի շր ջա նակ նե րում 
իրա կա նաց վող դրա մաշ նոր հային ծրագ րե
րը:

 Ներ կա յումս ֆա կուլ տե տը հա մա գոր ծակ
ցում է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան, ԱՄՆ ի, 
Հու նաս տա նի, Եգիպ տո սի, Սի րիայի, Իրա
նի, Ֆրան սիայի, Գեր մա նիայի, Լե հաս տա
նի, Ուկ րաի նայի և այլ երկր նե րի առա ջա
տար հա մալ սա րան նե րի հետ: Ֆա կուլ տե
տի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազմն ու 
ու սա նող նե րը մաս նակ ցում են բազ մա թիվ 
մի ջո ցա ռում նե րի և դա սըն թաց նե րի՝ կազ
մա կերպ ված ինչ պես ֆա կուլ տե տի, այն պես 
էլ ԵՊՀ մի ջազ գային կա պե րի բաժ նի, ՀՀ ո ւմ 
հա վա տար մագր ված դես պա նու թյուն նե րի, 
մի ջազ գային կա ռույց նե րի, հիմ նադ րամ նե
րի, կենտ րոն նե րի կող մից: 

Ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա
կան կազմն ու ու սա նող նե րը ակ տիվ մաս
նակ ցու թյուն են ցու ցա բե րել Եվ րո պա կան 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից Հա յաս տա նում մեկ
նար կած §Է րազ մուս Մուն դուս¦ դրա մաշ
նոր հային ծրագ րի IANUS, WEBB, HUMERIA, 
HERMES EMBER նա խագ ծե րում: Այս ծրա

Պ. գ. թ., դոցենտ Մարութ Վարդազարյանը և պ. գ. թ., դոցենտ Ժակ Մանուկյանը Բելառուսի 
պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում
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ՄԵՐ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐÀ

Ֆա կուլ տե տային ավան դույթ է դար ձել. 
յու րա քան չյուր ու սում նա կան տար վա սկըզ
բում՝ սեպ տեմ բե րի 1ի ն, Մի ջազ գային հա
րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի առա ջին 
կուր սի ու սա նող նե րի հա մար առա ջին դա սա
խո սու թյու նը կար դում է ՀՀ ար տա քին գոր ծե
րի նա խա րա րը: Առա ջին կուր սե ցի նե րը հնա
րա վո րու թյուն են ստա նում ծա նո թա նա լու 
մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային քա ղա
քա կան գոր ծըն թաց նե րին և իրենց հար ցերն 
ուղ ղել ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րին: 

Ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում ֆա
կուլ տետ են այ ցե լում ՀՀ ու մ հա վա տար
մագր ված օտա րերկ րյա դես պան նե ր, որոնք 
ու սա նող նե րին ծա նո թաց նում են իրենց պե
տու թյուն նե րի ար տա քին քա ղա քա կա նու
թյան սկզ բունք նե րին ու գե րա կա ուղ ղու
թյուն նե րին, ինչ պես նաև ներ կա յաց նում 
մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րի իրենց ըն
կա լում նե րը: Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն

Մոհամմադ Ռեսիի՝ ՀՀ-ում ԻԻՀ արտակարգ և լիազոր դեսպանի հանդիպումը 
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողության հետ

ՀՀ ԱԳՆ-ի և ԵՊՀ միջազգային 
հարաբերությունների ֆակուլտետի միջև 

համագորÍակցության հուշագիր ստորագրելիս
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նե րի ֆա կուլ տե տում հյու րըն կալ վող դես
պան նե րի և ու սա նող նե րի միջև ծա վալ վում 
է ջերմ երկ խո սու թյուն, քն նարկ վում են հա
մաշ խար հային քա ղա քա կա նու թյան, մար դու 
և հու մա նի տա ր իրա վունք ի, ին տեգ րա ցիոն 
գոր ծըն թաց նե րի, հա կա մար տու թյուն նե րի 
կարգա վոր մա նը վե րա բե րող հար ցեր: 

Ա վան դա կան են դար ձել նաև ՀՀ ու մ 
Ֆրան սիայի դես պա նու թյան և Մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի հետ հա
մա տեղ Ֆրան կո ֆո նիայի միամ սյա կի շր ջա
նակ նե րում կազ մա կերպ վող տա րաբ նույթ 
մի ջո ցա ռում նե րը:

 Ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա
կան կազ մը պար բե րա բար հան դի պում ներ 
է ու նե նում նաև ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա
խա րա րի հետ: Հան դի պում նե րի ըն թաց քում 
մաս նա գի տա կան քն նար կում ներ են ծա վալ
վում ՀՀ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան գե
րա կա ուղ ղու թյուն նե րի, մի ջազ գային կազ 
մա կեր պու թյուն նե րում ՀՀ ի ներ գա րավ վա
ծու թյան, Ար ցա խի հիմ նախնդ րի կար գա
վոր ման վե րա բե րյալ: Նմա նա տիպ հան դի
պում ներ ան ցկաց վում են նաև ՀՀ Ազ գային 
ժո ղո վի ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի 
մշտական հանձ նա ժո ղո վի շր ջա նակ նե րում:

Անրի Ռենոյի՝ ՀՀ-ում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանի հանդիպումը 
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողության հետ

ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի հանդիպումը ՀՀ ԱԳ նախարարի հետ
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Յու րա քան չյուր ու սում նա կան կի սա մյա
կում ՀՀ ԿԳ նա խա րա րը դա սա խո սությու նով 
է հան դես գա լիս Մի ջազ գային հա րա բե րու
թյուն նե րի ֆա կուլ տե տում:

Ամեն ու սում նա կան կիսամյակում ֆա
կուլ տե տի դե կա նը հան դի պում է ու սա նող նե
րի հետ: Ավան դույ թի հա մա ձայն՝ հան դիպ
մա նը չեն մաս նակ ցում պրո ֆե սո րա դա սա
խո սա կան կազ մի և դե կա նա տի աշ խա տա

կից նե րը, ին չը դե կա նի և ու սա նող նե րի միջև 
ան կեղծ ու ան մի ջա կան քն նար կում ծա վալ ե
լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում:

Ֆակուլտետում կազմակերպվում են նաև 
գիտական նստաշրջաններ՝ նվիրված հայ 
ականավոր հասարակական և քաղաքական 
գործիչների ու գիտնականների հիշատակին:

Պրոֆ. Ջոն Կիրակոսյանի անíան լսարանի բացումը. ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը և
ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան, պ. գ. դ., պրոֆ. Արման Կիրակոսյանը

Արմեն Աշոտյանը, ՀՀ ԿԳ նախարար, դասախոսություն է կարդում Միջազգային 
հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողների համար
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ԿԱՐԻԵՐԱ

 Գի տակր թա կան բարձր մա կար դա կը Մի
ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե
տի շր ջա նա վարտ նե րին հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում աշ խա տե լու հան րա պե տու թյան 
պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րում, 
դի վա նա գի տա կան հաս տա տու թյուն նե րում, 

մի ջազ գային տար բեր կազ մա կեր պու թյուն
նե րում, ինչ պես նաև ոչ պե տա կան հաս տա
տու թյուն նե րի ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հե տա զո տա կանվեր լու ծա կան բա ժին նե
րում:

Վիգեն Սարգսյան 
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկաíար 

Տիգրան Բալայան, ՀՀ արտակարգ դեսպանորդ 
և լիազոր նախարար, ԵՊՀ միջազգային 
հարաբերությունների ֆակուլտետի դասախոս, 
պ. գ. թ., դոցենտ

Վարուժան Ներսեսյան
ՀՀ նախագահի օգնական, ՀՀ արտակարգ 
դեսպանորդ և լիազոր նախարար

Þիրակ Թորոսյան
ՀՀ ԱԺ պատգամաíոր, ԵՊՀ միջազգային 
հարաբերությունների ֆակուլտետի դասախոս
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ԿԱՐԻԵՐԱ

Սերոբ Բեջանյան
ՆԱՏՕ-ում ՀՀ առաքելության ղեկաíարի 
տեղակալ, ՀՀ արտակարգ դեսպանորդ և 
լիազոր նախարար

Դաíիթ Աթանեսյան
§Առաջին հիփոթեքային¦ ՈՒՎԿ ՍՊÀ
գլխաíոր տնօրեն

Տիգրան Սահակյան
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 
արտաքին կապերի և սփյուռքի íարãության պետ

Դաíիթ Կնյազյան
ԵԱՀԿ-ում ՀՀ առաքելության երկրորդ 
քարտուղար, պ. գ. թ., դոցենտ
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ՀՀ ԱԳՆ դիíանագիտական դպրոցում սոíորող Միջազգային 
հարաբերությունների ֆակուլտետի սաները

ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔÀ

Ու սա նո ղա կան կյան քը ֆա կուլ տե տում 
առա վե լա պես պայ մա նա վոր ված է ու սա-
նո ղա կան խորհր դի և ու սա նո ղա-
կան գի տա կան ըն կե րու թյան գոր ծու
նեու թյամբ: Վեր ջինս ամեն տա րի կազ մա
կեր պում է ու սա նո ղա կան կոն ֆե րանս ներ, 
որ տեղ առա վել հա ջող ված զե կու ցում ներն 
ար ժա նա նում են խրա խուս ման: Ֆա կուլ տե

տի ու սա նող նե րը ակ տի վո րեն մաս նակ ցում 
են մի ջազ գային երի տա սար դա կան գի տա
ժո ղով նե րի և ար ժա նա նում մր ցա նակ նե
րի: Ֆա կուլ տե տում գոր ծում է §Բա նա վեճ¦ 
ակում բը, որի մաս նա կից նե րը քն նար կում ու 
բա նա վի ճում են իրենց հե տաքրք րող քա ղա
քա կան և այլ բնույ թի հար ցե րի շուրջ:

ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 
ուսանող Դաíիդ Սարկիսյանը Þանհայի համալսարանում միջազգային 

գիտաժողոíի ժամանակ
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ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ 
ՄÞԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔÀ

Լոն դո նի օլիմ պիական խա ղե րի ար ծա թե մե
դա լա կիր Ար սեն Լևո նի Ջուլ ֆա լա կյա-
նը, որն ար դեն մի ջազ գային հա րա բե րու
թյուն նե րի և դի վա նա գի տու թյան ամ բիոնի 
աս պի րանտ է: Պարգ ևատր վել է §Հայ րե նի
քին մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար¦ 
1ին (2014 թ.) և 2րդ (2012 թ.) աս տի ճա նի 
մե դալ նե րով: Նա Եր ևա նի պե տա կան հա

 Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա
կուլ տե տի ու սա նող նե րը հա ջո ղու թյուն ներ 
են ար ձա նագ րում ոչ միայն կր թու թյան, այլև 
սպոր տի և մշա կույ թի բնա գա վառ նե րում՝ 
դառ նա լով Օլիմ պիական խա ղե րի մր ցա նա
կա կիր ներ, աշ խար հի և Եվ րո պայի չեմ պիոն
ներ:

 Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա 
կուլ տե տի շր ջա նա վարտ է հու նահ ռո մեական 
ոճի ըմբ շա մար տիկ, 2014 թ վա կա նի աշ խար
հի և 2009 թ. Եվ րո պայի չեմ պիոն, 2012 թ. 

Արթուր Գևորգյան, ՀՀ ԱԺ պատգամաíոր, 
ՀՀ բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ, 
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 
մագիստրոս

Արսեն Ջուլֆալակյան, Միջազգային 
հարաբերությունների ֆակուլտետի ասպիրանտ

Էլինա Դանիելյան
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 
մագիստրատուրայի ուսանողուհի  

Տիգրան Մարտիրոսյան
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 
մագիստրատուրայի ուսանող
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մալ սա րա նի պատ մու թյան մեջ միակ ու սա
նողն է, որ եր կու ան գամ է պարգ ևատր վել 
ԵՊՀ ոս կե մե դա լով: 

Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա
կուլ տե տի մա գիստ րա տու րայի ու սա նող է 
նաև ծան րա մար տիկ, 2010 թ վա կա նի աշ
խար հի չեմ պիոն, Եվ րո պայի կրկ նա կի չեմ
պիոն (2008 և 2010 թթ.) և 2008 թ. Պե կի նի 
օլիմ պիական խա ղե րի բ րոն զե մե դա լա կիր 
Տիգ րան Գևոր գի Մար տի րո սյա նը:

 Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա
կուլ տե տում է սո վո րում նաև շախ մա տիս
տու հի, 2003 թ. Եվ րո պայի թի մային առաջ

նու թյան  հաղ թող, գ րոս մայս տեր Էլի նա 
Յու րիի Դա նիելյա նը: 

Լիար ժեք ու սա նո ղա կան կյան քը ոչ միայն 
լսա րա նային պա րապ մունք ներն են, այլև 
ար տալ սա րա նային մար զամ շա կու թային մի
ջո ցա ռում նե րը: ԵՊՀ մի ջազ գային հա րա բե
րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի ֆուտ բո լի հա
վա քա կա նը ԵՊՀ ֆուտ բո լի առաջ նու թյան 
կրկ նա կի հաղ թող է:

  Մեր ու սա նող նե րը և շր ջա նա վարտ նե րը 
ձեռք բե րում ներ ու նեն նաև մշա կույ թի բնա
գա վա ռում: 

ԵՊՀ գի տակ նե րի թի մը ՀՀ կենտ րո նա կան 
բան կի (ԿԲ) և Գի տակ նե րի հայ կա կան ասո
ցիացիայի կազ մա կեր պած §Ի՞նչ, որ տե՞ղ, 
ե՞րբ¦, §Բ րեյն ռինգ¦ խա ղե րի միջ հա մալ սա
րա նա կան առաջ նու թյան հաղ թող է: ԵՊՀ 
հա վա քա կա նի կազ մում է նաև Մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի ու սա
նող Գևորգ Ադա մյա նը:

 Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա
կուլ տե տի ու սա նող ներն ակ տի վո րեն ներ
գ րավ ված են նաև ԵՊՀ Ու րախ նե րի և հնա
րա միտ նե րի ակում բի գոր ծու նեու թյան շըր
ջա նակ նե րում` իրենց էա կան ներդ րումն ու
նե նա լով ՀՀ միջ բու հա կան խա ղե րի հաղ թա
նակ նե րում: 

Սիրանուշ Հարությունյան (Սիրուշո)
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 
շրջանաíարտ, երգãուհի

Համլետ Գևորգյան
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 
մագիստրատուրայի ուսանող, երգիã 

Հրաãուհի Ութմազյան
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 
շրջանաíարտ, §Cosmopolitan Հայաստան¦ 
ամսագրի խմբագիր, հաղորդաíար
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ԵՊՀ կայ քի շր ջա նակ նե րում իր հա մա պա
տաս խան` հայե րեն (http://ysu.am/faculties/
hy/InternationalRelations) և անգ լե րեն (http://
ysu.am/faculties/en/InternationalRelations) 
կայ քէ ջերն ու նի նաև ԵՊՀ մի ջազ գային հա
րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե տը: 

Այս տեղ ներ կա յաց ված է ման րա մասն տե
ղե կատ վու թյուն ֆա կուլ տե տի, նրա հա մա
պա տաս խան ամ բիոն նե րի ու պրո ֆե սո րա
դա սա խո սա կան ան ձնա կազ մի գի տակըր
թա կան գոր ծու նեու թյան վե րա բե րյալ: 2013
2014 թթ. ու սում նա կան տա րում հա մալ սա
րա նի հա մա ցան ցում կա տա րե լա գոր ծե լով 
ֆա կուլ տե տի կայ քէ ջը՝ բա րե լավ վե ցին լրատ
վա կան, վեր լու ծա կան և գի տա հե տա զո տա
կան նյու թե րի որակն ու հա սա նե լիու թյու նը: 

Ֆա կուլ տե տի կայ քէ ջի շնոր հիվ առա վել ար
դյու նա վետ է դար ձել էլեկտ րո նային շփու մը 
ու սա նող նե րի հետ: Կայ քէ ջում մաս նա վո րա
պես ներ կա յաց ված են §Մի ջազ գային հա
րա բե րու թյուն ներ¦, §Քա ղա քա գի տու թյուն¦ 
և §Հան րային կա ռա վա րում¦ մաս նա գի տու
թյուն նե րի գծով ըն թա ցիկ ուս տար վա  հա
մա պա տաս խան կի սա մյա կի դա սա ցու ցա կը, 
ըն թա ցիկ ու հան րա գու մա րային (եզ րա փա
կիչ) քն նու թյուն նե րի և ստու գում նե րի ժա
մա նա կա ցույ ցը, ու սա նո ղա կան նպաստ նե րի 
հատ կաց ման մր ցույ թի ար դյունք նե րը, կրե
դի տային հա մա կար գով ու սում նա ռու թյան 
ու ղե ցույցն ու դա սըն թաց նե րի տե ղե կա գիր
քը և այլն:
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Կտ րուկ աճել է ֆա կուլ տե տի կայ քէ ջում 
տե ղա կայ ված մե նագ րու թյուն նե րի, գի տա 
կան հոդ ված նե րի, դա սագր քե րի, գի տա
մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի և մաս նա գի
տա կան գրա կա նու թյան քա նա կը՝ հաս նե
լով մոտ 600 ի, որից 240 ը՝ PDF տար բե
րա կով: Հաջողությամբ ընթանում է նաև 
ֆակուլտետի էլեկտրոնային գրադարանի 
ստեղծման գործընթացը: 2014 թ.ից ԵՊՀի 
տեղեկատվական համակարգերի սպա
սարկման և զարգացման վարչությունը 
մշակել և ֆակուլտետում գործարկել է 
uStaff էլեկտրոնային համակարգը, ինչը 
հնարավորություն է տվել ավելի  արդյունա
վետ և օպերատիվ տեղեկատվություն ապա
հովել ուսանողներին:
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