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ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՀՂՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԸ 

 

Հարգելի ասպիրանտներ և հայցորդներ, 

 

Արդեն իրազեկված եք, որ 2022թ. գարնանային կիսամյակում մեկնարկող կրեդիտային 

դասընթացներից որոշներն անցկացվելու են առցանց ձևաչափով: Դրանց շարքում 

ընդգրկված են ինչպես պարտադիր, այնպես էլ ընտրովի դասընթացներ: Հաշվի առնելով 

վերջիններիս հետ կապված տարըմբռնումները՝ տեղեկացնում ենք, որ դասընթացի 

պարտադիր լինելը չի նշանակում, որ դրան անպայման պետք է մասնակցեք տվյալ 

կիսամյակում: Ի տարբերություն ընտրովի դասընթացների՝ պարտադիրները նրանք են, 

որոնց առհասարակ չեք կարող չմասնակցել:  

Ձեր ողջ ուսումնառության համար նախատեսված է ընդամենը 3 պարտադիր 

դասընթաց՝ ա/ Տեղեկատվական և կրթական նոր տեխնոլոգիաներ, բ/ գիտական 

հետազոտությունների մեթոդաբանություն գ/ մասնագիտական օտար լեզու (անգլերեն լեզու 

հումանիտար կամ բնագիտական մասնագիտությունների համար): Մյուս դասընթացներն 

ընտրովի են:  

Տեղեկացնում ենք նաև, որ այժմ իրականացվում են ասպիրանտների և հայցորդների 

տվյալների բազայի ստեղծման, թվայնացման աշխատանքներ: Շուտով յուրաքանչյուրդ 

կունենա ԵՊՀ էլեկտրոնային անհատական փոստ, որը կծառայի ինչպես իրազեկման, այնպես 

էլ ուսումնառության հետ կապված տարբեր գործընթացների շրջանակում: ԵՊՀ կայքէջի 

ասպիրանտուրային վերաբերող բաժնի «Հայտարարություններ» հատվածում հավելյալ 

կտեղեկացնենք ԵՊՀ էլեկտրոնային փոստի ստացման և ակտիվացման հետ կապված ձեր 

քայլերի մասին:   

 

Առցանց դասընթացներին մասնակցելու համար նախապես գրանցված 

ասպիրանտներն ու հայցորդները պետք է միանան համապատասխան հղումներով: Ստորև 

ներկայացված են կոնկրետ դասընթացներն ու դրանց մասնակցելու համար անհրաժեշտ 

հղումները:  

 

1. Տեղեկատվական և կրթական նոր տեխնոլոգիաներ /պարտադիր, 4 կրեդիտ/ – Ավագյան 

Ա.  
 

https://ysu.zoom.us/j/85312936605?pwd=Y2tDVTdqS2pCbkxCOXZwcXNIb0JiQT09  
Meeting ID: 853 1293 6605, Passcode: 325040 

 
2. Գիտաչափություն և գիտական շտեմարաններ /ընտրովի, 3 կրեդիտ/ – Գևորգյան Ա. 

https://us04web.zoom.us/j/7851079934?pwd=Q3I0Sjk3WXJIYkw0OTJkRkNzOUFQZz09   
 

3. Հետազոտական էթիկա, մտավոր սեփականության իրավունք և անձնական տվյալների 

պաշտպանություն /ընտրովի, 3 կրեդիտ/ – Հայկյանց Ա. 
https://us04web.zoom.us/j/74989800283?pwd=AVKtUe-

XfdpOHmfw1RMnNN1Ay7FGQz.1&fbclid=IwAR0oTfKZfT9kVMI7PQlzyu7xIZwPa-

gzwwQd9KWKb40Eegzn_zO22FD8F1I#success  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fysu.zoom.us%2Fj%2F85312936605%3Fpwd%3DY2tDVTdqS2pCbkxCOXZwcXNIb0JiQT09&sa=D&ust=1644846406286000&usg=AOvVaw2-Paf4bA9U1-QNUHfNruKY
https://us04web.zoom.us/j/7851079934?pwd=Q3I0Sjk3WXJIYkw0OTJkRkNzOUFQZz09
https://us04web.zoom.us/j/74989800283?pwd=AVKtUe-XfdpOHmfw1RMnNN1Ay7FGQz.1&fbclid=IwAR0oTfKZfT9kVMI7PQlzyu7xIZwPa-gzwwQd9KWKb40Eegzn_zO22FD8F1I#success
https://us04web.zoom.us/j/74989800283?pwd=AVKtUe-XfdpOHmfw1RMnNN1Ay7FGQz.1&fbclid=IwAR0oTfKZfT9kVMI7PQlzyu7xIZwPa-gzwwQd9KWKb40Eegzn_zO22FD8F1I#success
https://us04web.zoom.us/j/74989800283?pwd=AVKtUe-XfdpOHmfw1RMnNN1Ay7FGQz.1&fbclid=IwAR0oTfKZfT9kVMI7PQlzyu7xIZwPa-gzwwQd9KWKb40Eegzn_zO22FD8F1I#success


4. Անձնային աճ և ինքնակարգավորում (ընտրովի դասընթաց է, որը կմեկնարկի սույն 
թվականի ապրիլի 4-ից, 3 կրեդիտ): Սույն դասընթացին միանալու հետ կապված 

մանրամասները կներկայացվեն 2022թ. մարտի վերջին:   

 

5. Անգլերեն լեզու (հումանիտար մասնագիտությունների համար) – պարտադիր, 4 

կրեդիտ 

 

 Ապրեսյան Մ. –  
https://ysu.zoom.us/j/9491729535?pwd=TUIwRWRoR0xaR1RyRGhVYVQyclJ2Zz09  

 

 Կարապետյան Ռ.  
https://us04web.zoom.us/j/73235085707?pwd=leDz75pzwbAIh1tYgrW-

Aqv2oS3Iqf.1&fbclid=IwAR33UlLj0vRxLn0Efv-8IdIjxsd0xvNkmIZejNX-

g9vZGpoO6Nbezhmpyn0#success 

 

 Ոսկանյան Ա. 
https://ysu.zoom.us/j/8761423495?pwd=aU5wdXhMWjJSZkpOcUNUa1FsSkladz09  
 

6. Անգլերեն լեզու (բնագիտական մասնագիտությունների համար) – պարտադիր, 4 

կրեդիտ 

 

 Երզնկյան Ե. -  Zoom ID 703 300 9604. 
 

 Վարդապետյան Զ. 

https://ysu.zoom.us/s/5876536211?pwd=dzFET2sxZjdYNzM1YUhEc0hDRUpRd

z09#success  Passcode: 307522 

 

 Բուռնազյան Ի. 
https://ysu.zoom.us/j/7230774595?pwd=NC9McVF2TFM5YTM0VjJkNnJQTzNCdz09  
Код доступа: 190504 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fysu.zoom.us%2Fj%2F9491729535%3Fpwd%3DTUIwRWRoR0xaR1RyRGhVYVQyclJ2Zz09%26fbclid%3DIwAR3E9zMONrYHGmpqKm0HHk7u9tJpZlaHGTjTzhx4xplBqE70DTJ9rPmjeww&h=AT2SyNQa2_k7z7UavkMN3IwHU6SSO8Dp0HCIkUT9zzrCfMnjSX-GeeADdB7IgqlXfJ7NCHwa2wvatPWF0PDzvcwU72dN5ms3ssm87zRcW50vnXB3ZHbQZ0uisMLyw87N8g
https://ysu.zoom.us/j/8761423495?pwd=aU5wdXhMWjJSZkpOcUNUa1FsSkladz09
https://ysu.zoom.us/s/5876536211?pwd=dzFET2sxZjdYNzM1YUhEc0hDRUpRdz09#success
https://ysu.zoom.us/s/5876536211?pwd=dzFET2sxZjdYNzM1YUhEc0hDRUpRdz09#success
https://ysu.zoom.us/j/7230774595?pwd=NC9McVF2TFM5YTM0VjJkNnJQTzNCdz09

