
 

 

 

 

 

 

 

« » ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒՅԹ

 Ուսուցման ձևը՝ առկա 

 Ուսման վարձը՝ 750.000 ՀՀ դրամ 

 Տևողությունը՝  2 տարի 

 Շնորհվող որակավորումը՝ բանասիրության մագիստրոս 

 

«Միջազգային գործարար  հաղորդակցման լեզվամշակույթ» մագիստրոսական ծրագիրը 

միտված է կատարելագործելու գործարար անգլերենի՝ որպես միջմշակութային 

հաղորդակցման միջոցի կիրառման հմտությունները։ Ծրագրի նպատակն է զարգացնել 

ուսանողների մասնագիտական կարողությունները` ապահովելով խորացված ուսուցում  

միջմշակութային գործարար հաղորդակցության   ոլորտում,  ուսանողներին տրամադրել 

խորը տեսական գիտելիքներ միջմշակութային գործարար հաղորդակցության 

ժամանակակից հիմնախնդիրները հասկանալու և վերլուծելու համար, ինչպես նաև օժտել 

գործնական կարողություններով` անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները 

արդյունավետ կիրառելու համար։  

Սույն մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտները կլինեն մասնագետներ, ովքեր 

կտիրապետեն գործարար անգլերենի գրավոր և բանավոր հաղորդակցման  

հմտություններին, կունենան բավարար գիտելիք անգլերեն խոսք կիրառելիս 

հաղորդակցական խոչընդոտներից, միջմշակութային բախումներից խուսափելու և դրանք 

հաղթահարելու, գործարար հաղորդակցման ընթացքը օպտիմալացնելու վերաբերյալ, 

կիմանան անգլերենը որպես գլոբալ հաղորդակցման միջոց կիրառող տարբեր 

լեզվամշակույթներին բնորոշ աշխարհընկալման առանձնահատկությունները։ Նրանք 

կկարողանան արդյունավետ կիրառել իրենց գիտելիքը համապատասխան հաղորդակցական 

իրադրություններում՝ բանակցային գործընթացներում, գործարար նամակագրություններում, 

գովազդային դիսկուրսում, ապրանքանիշների բրենդինգի պրեզենտացիայի համար, և այլն: 

Մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է գիտահետազոտական 

պրակտիկա հետևյալ հաստատություններում․ 

 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 

 HSBC բանկ   

 Դեսպանատներ 

 



 Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան 

 Տուրիստական և գովազդային գործակալություններ 

 Միջազգային համատեղ ձեռնարկություններ, ընկերություններ, օֆիսներ 

 ԶԼՄ գովազդի բաժիններ 

 Խոշոր առևտրային ցանցեր 

 Գովազդային/մարքեթինգային հաղորդակցության գործակալություններ 

 ՏՏ կազմակերպություններ  
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