
Հաստատում եմ՝     պրոռեկտոր

<____> _______________ 20____ թ.

 Խումբ - PR-1  (3 ուս.)

1-ին կորս (մագիստրատորա)

-

Հասարակայնության հետ կապեր

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈւԼՏԵՏ

2022/2023 ոս. տարի  1-ին կիսամյակ

Առկա ուսուցում
Դասացուցակ (նախնական)

երկուշաբթի

դոց. Մելքումյան Յ. (Դաս)Հետազոտությունները PR-ում և մարքեթինգում 

/6կր,Եզ.Գն./

3-4  

պրոֆ. Աթանեսյան Ա. (Դաս)Հասարակայնության հետ կապերի 

մեթոդաբանություն և հաղորդակցությունների 

տեսություններ /6կր,Եզ.Գն./

5-6  

երեքշաբթի

դաս. Կարապետյան Ա. (Սեմ)Էլեկտրոնային մարքեթինգ և գովազդային 

հաղորդակցություն /6կր,Եզ.Գն./

3-4  

դոց. Մելքոնյան Ն. (Դաս)PR արշավերի նախագծոմ /6կր,Եզ.Գն./5-6  

չորեքշաբթի

դոց. Գասպարյան Հ. (Գոր)Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում /3կր,Ստ./

1-2  

դոց. Մելքումյան Յ. (Սեմ)Հետազոտությունները PR-ում և մարքեթինգում 

/6կր,Եզ.Գն./

3-4  

դոց. Մելքոնյան Ն. (Սեմ)PR արշավերի նախագծոմ /6կր,Եզ.Գն./5-6  

հինգշաբթի

դոց. Մկրտչյան Ա. (Դաս)Էլեկտրոնային մարքեթինգ և գովազդային 

հաղորդակցություն /6կր,Եզ.Գն./

1-2  

պրոֆ. Մկրտիչյան Ա. (Դաս)Ժամանակակից սոցիալական տեսություններ 

/3կր,Եզ.Գն./

3-4  

դոց. Մելքոնյան Ն. (Սեմ)Հասարակայնության հետ կապերի 

մեթոդաբանություն և հաղորդակցությունների 

տեսություններ /6կր,Եզ.Գն./

5-6  

ստորագրություն անուն,ազգանուն

Դեկան

1Էջէջ1Ընդամենը 9:36:31AM9/1/2022



Հաստատում եմ՝     պրոռեկտոր

<____> _______________ 20____ թ.

 Խումբ - Սոց հետ. մեթոդ. մագ 1

2-րդ կորս (մագիստրատորա)

Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն

Սոցիոլոգիա

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈւԼՏԵՏ

2022/2023 ոս. տարի  1-ին կիսամյակ

Առկա ուսուցում
Դասացուցակ (նախնական)

երկուշաբթի

պրոֆ. Զասլավսկայա Մ. (Սեմ)Գիտական սեմինար /3կր,Ստ./11-12  

երեքշաբթի

ասիս. Վարտիկյան Ա. (Դաս)Տուրիզմի սոցիոլոգիա /3կր,Առ. Ընթաց./1-2  

պրոֆ. Գևորգյան Հ. (Դաս)Գենդերային հետազոտություններ /3կր,Առ. Ընթաց./3-4  

դոց. Թոքմաջյան Զ. (Դաս)Քաղաքի սոցիոլոգիա /3կր,Առ. Ընթաց./5-6  

պրոֆ. Մկրտիչյան Ա. (Դաս)Գիտելիքի սոցիոլոգիա /6կր,Եզ.Գն./7-8  

չորեքշաբթի

դոց. Շահնազարյան Գ. (Դաս)Հայ հասարակության սոցիալ-հեգեբանական 

վերլուծություն /6կր,Եզ.Գն./

3-4  

պրոֆ. Մկրտիչյան Ա. (Դաս)Գիտելիքի սոցիոլոգիա /6կր,Եզ.Գն./5-6  

1Էջէջ4Ընդամենը 9:36:07AM9/1/2022



 Խումբ - SW 2  (6 ուս.)

2-րդ կորս (մագիստրատորա)

Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն

Սոցիալական աշխատանք

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈւԼՏԵՏ

2022/2023 ոս. տարի  1-ին կիսամյակ

Առկա ուսուցում
Դասացուցակ (նախնական)

չորեքշաբթի

դոց. Խաչատրյան Ա. (Դաս)Հասարակություն  և հանցագործություն /6կր,Եզ.Գն./3-4  

ասիս. Յարմալոյան Մ. (Դաս)Սոցիալական  իրավունք /6կր,Եզ.Գն./5-6  

հինգշաբթի

ասիս. Յարմալոյան Մ. (Գոր)Սոցիալական  իրավունք /6կր,Եզ.Գն./1-2  

ասիս. Յարմալոյան Մ. (Դաս)Համեմատական  սոցիալական  քաղաքականություն 

/3կր,Առ.Եզ.Գն./

3-4  

դոց. Խաչատրյան Ա. (Գոր)Հասարակություն  և հանցագործություն /6կր,Եզ.Գն./5-6  

ուրբաթ

դոց. Սահակյան Ա. (Դաս)Ժամանակի և  սթրեսի  կառավարում 

/3կր,Առ.Եզ.Գն./

3-4  

դոց. Գեղամյան Ն. (Դաս)Սոցիալական ձեռներեցություն /3կր,Առ.Եզ.Գն./5-6  

դոց. Խաչատրյան Ա. (Սեմ)Գիտական սեմինար /3կր,Ստ./9-10  

2Էջէջ4Ընդամենը 9:36:09AM9/1/2022



 Խումբ - PR 2  (7 ուս.)

2-րդ կորս (մագիստրատորա)

-

Հասարակայնության հետ կապեր

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈւԼՏԵՏ

2022/2023 ոս. տարի  1-ին կիսամյակ

Առկա ուսուցում
Դասացուցակ (նախնական)

չորեքշաբթի

դոց. Մկրտչյան Ա. (Գոր)Էլեկտրոնային  մարքեթինգ և գովազդային  

հաղորդակցություններ /6կր,Եզ.Գն./

3-4  

դոց. Մելքումյան Յ. (Դաս)Մեդիա տեքստերի վերլուծություն /3կր,Առ.Եզ.Գն./5-6  

հինգշաբթի

դոց. Մկրտչյան Ա. (Դաս)Էլեկտրոնային  մարքեթինգ և գովազդային  

հաղորդակցություններ /6կր,Եզ.Գն./

3-4  

դոց. Մկրտչյան Ա. (Գոր)Էլեկտրոնային  մարքեթինգ և գովազդային  

հաղորդակցություններ /6կր,Եզ.Գն./

5-6  

ուրբաթ

դոց. Մելքոնյան Ն. (Գոր)Քաղաքական  PR /6կր,Եզ.Գն./1-2  

դոց. Մելքոնյան Ն. (Դաս)Քաղաքական  PR /6կր,Եզ.Գն./3-4  

դոց. Բաբլոյան Ա. (Դաս)Գործարար բանակցություններ /3կր,Առ.Եզ.Գն./5-6  

դոց. Մելքոնյան Ն. (Սեմ)Գիտական սեմինար /3կր,Ստ./7-8  

3Էջէջ4Ընդամենը 9:36:09AM9/1/2022



 Խումբ - HR 1  (14 ուս.)

2-րդ կորս (մագիստրատորա)

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Կառավարում

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈւԼՏԵՏ

2022/2023 ոս. տարի  1-ին կիսամյակ

Առկա ուսուցում
Դասացուցակ (նախնական)

երկուշաբթի

դոց. Մելքումյան Յ.(Դաս)Ծրագրերի գնահատում /6կր,Եզ.Գն./ (Ծրագրերի 

գնահատում խ.)

1-2  

դաս. Կարապետյան Ա.(Սեմ)Ներկազմակերպական PR /6կր,Եզ.Գն./ 

(Ներկազմակերպական PR խ.)

3-4  

դոց. Մաքսուդյան Ա. (Սեմ)Գիտական սեմինար /3կր,Ստ./5-6  

երեքշաբթի

ասիս. Սարգսյան Կ.(Դաս)Կազմակերպական փոփոխություններ և 

նորարարական կառավարում /6կր,Եզ.Գն./ 

(Կազմակերպական փոփոխ. և նորարարական 

կառավարում խ.)

1-2  

ասիս. Սարգսյան Կ.(Սեմ)Կազմակերպական փոփոխություններ և 

նորարարական կառավարում /6կր,Եզ.Գն./ 

(Կազմակերպական փոփոխ. և նորարարական 

կառավարում խ.)

3-4  

դաս. Միրզախանյան Ա.(Դաս)Կազմակերպական կոնֆլիկտների կառավարում 

/3կր,Առ.Եզ.Գն./ (Կազմ. կոնֆլիկտների կառավարում 

խ.)

5-6  

չորեքշաբթի

դոց. Սահակյան Ա.(Դաս)Հոգեախտորոշումը ՄՌԿ պրակտիկայում 

/3կր,Առ.Եզ.Գն./ (Հոգեախտորոշումը ՄՌԿ 

պրակտիկայում խ.)

3-4  

ասիս. Թումանյան Գ.(Սեմ)Ծրագրերի գնահատում /6կր,Եզ.Գն./ (Ծրագրերի 

գնահատում խ.)

5-6  

դոց. Մելքոնյան Ն.(Դաս)Ներկազմակերպական PR /6կր,Եզ.Գն./ 

(Ներկազմակերպական PR խ.)

7-8  

հինգշաբթի

դոց. Բաբլոյան Ա.(Դաս)Գործարար բանակցություններ /3կր,Առ.Եզ.Գն./ 

(Գործարար բանակցութ խ.)

1-2  

ասիս. Մելիք-Յոլչյան Ս.(Դաս)Վարձատրությունների կառավարում 

/3կր,Առ.Եզ.Գն./ (Վարձատրությունների կառավ. խ.)

3-4  

դաս. Միրզախանյան Ա.(Դաս)Խմբային դինամիկա և առաջնորդություն 

/3կր,Առ.Եզ.Գն./ (Խմբային դինամիկա և առաջ. խ.)

5-6  

ստորագրություն անուն,ազգանուն

Դեկան

4Էջէջ4Ընդամենը 9:36:09AM9/1/2022


