
«ԱՄԵՐԻԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝  Միջազգային հարաբերություններ 

Ուսուցման ձևը՝        Առկա 

Տևողությունը՝             2 տարի  

Ուսման վարձը՝         800.000 ՀՀ դրամ է 

Շնորհվող որակավորումը՝  միջազգային հարաբերությունների մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակները  

Մագիստրոսական կրթական ծրագրի գերակա նպատակներից է պատրաստել 

ապագա մասնագետ-շրջանավարտներ, որոնք կկարողանան ձեռք բերված 

գիտելիքներն ու կարողությունները գործնականում կիրառել ԱՄՆ-ի հետ կապված 

տարբեր ոլորտներում, որոնց թվում են՝ ամերիկյան քաղաքականությունը և 

տնտեսության, կորպորատիվ ինստիտուտները, ԱՄՆ կառավարչական համակարգը 

և հանրային քաղաքականությունը, մշակույթը, աշխարհագրությունը, ինչպես նաև 

միջազգային կազմակերպությունները։  

Ծրագրի կարևոր առանձնահատկություններից է հասարակագիտական 

հետազոտական մեթոդների դասավանդումը և համապատասխան 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորումը։  

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

1. Ուսանողների մոտ ձևավորելու «Ամերիկագիտություն» գիտակրթական 

ուղղությամբ մասնագիտական կարողությունների, գիտելիքների և 

հմտությունների անհրաժեշտ համադրույթ՝ ներառյալ ամերիկյան 

հետազոտությունների տարաբնույթ ասպեկտների վերաբերյալ 

հիմնախնդիրահեն և քննադատական մտածողության ձևավորումը, 

վերլուծական մեկնության և բացատրական կարողությունների զարգացումը: 

2. Ուսանողներին օժտելու մասնագիտական այնպիսի գիտելիքներով և 

կարողություններով, որոնք հնարավորություն կընձեռեն նրանց՝ 

մասնագիտական աշխատանք ծավալելու ԱՄՆ-ի հետ կապված զանազան 

բնագավառներում, ներառյալ միջազգային ասպարեզում գործող 

ամերիկակենտրոն կազմակերպություններում (NAFTA, NATO, և այլն) և 

ինստիտուտներում: 

3. Նպաստելու ուսանողների մոտ քննադատական մտածողության 

ձևավորմանը, տեսական և էմպիրիկ գիտելիքների համադրման և 

գնահատման ունակությունների ամրապնդմանը: 

Կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը 

 



Ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի կողմից առաջարկվող 

«Ամերիկագիտություն» կրթական ծրագրի հիմնական դասընթացները 

կենտրոնանում են հետևյալ ուղղությունների վրա․  

 ԱՄՆ արտաքին քաղաքականություն  

 Մերձավոր Արևելքում և հարակից տարածքներում ամերիկյան 

ռազմավարական շահեր  

  ԱՄՆ էներգետիկ քաղաքականություն և շրջակա միջավայր  

 ԱՄՆ կառավարություն և հանրային քաղաքականություն  

 Քաղաքատնտեսություն, բիզնես և ԱՄՆ կորպորացիաներ  

 Ամերիկյան հասարակություն, տարածաշրջանային քաղաքականություն  

 և ամերիկահայ սփյուռք  

 ԱՄՆ Սահմանադրություն և դատական համակարգ  

 ԱՄՆ հանրային և սոցիալական լրատվամիջոցներ և զանգվածային 

հաղորդակցություն  

 Հասարակագիտության հետազոտության մեթոդներ  

 Մասնագիտական/ակադեմիական գրագրություն  

 

Պրակտիկան 

Առաջարկվող կրթական ծրագրի առավելություններն են` 

 Մասնագիտական առաջխաղացման և կարիերայի հնարավորությունների 

ստեղծում միջազգային հարաբերությունների բնագավառում, ԱՄՆ-ի հետ 

կապված կամ ամերիկյան հովանու ներքո գործող միջազգային 

կազմակերպություններում, ամերիկյան մշակութային և հասարակական 

կառույցներում, ամերիկյան բիզնեսի և կորպորատիվ ինստիտուտների հետ 

կապված ոլորտներում և այլն. 

 ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատանը մասնագիտական պրակտիկա անցնելու 

հնարավորություն. 

 Կրթաթոշակի շնորհման հնարավորություն՝ ուսման վարձավճարի մասնակի 

փոխհատուցմամբ: 

 

Ընդունելությունը կազմակերպվում է՝ համաձայն ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ 

մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի։ «Միջազգային 

հարաբերություններ» մասնագիտությամբ բակալավրի կրթական աստիճան և  

արդյունարար 13 (տասներեք) միավոր ՄՈԳ ունեցող  դիմորդների  համար 

ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների, իսկ հարակից 

մասնագիտություններով դիմորդները պետք է հանձնեն ընդունելության քննություն: 

Ընդունելության քննությունն անցկացվում է բանավոր` քննական հարցաշարի 

հիման վրա: Քննական հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը  5 

(հինգ) միավոր գնահատման առավելագույն արժեքով: Ուսանողը հաղթահարում է  

ընդունելության քննությունը նվազագույնը 8 (ութ)  միավոր վաստակելու դեպքում: 

Կրթական ծրագիրը մշակվել և ներդրվել է ԵՊՀ երկարամյա գործընկեր 

Արիզոնայի պետական համալսարանի  hետ համագործակցության շրջանակում և ՀՀ-

ում ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսական օժանդակությամբ։  



        

  

 
MA: AMERICAN STUDIES, INTERNATIONAL RELATIONS 

 
American Studies Center at Yerevan State University is pleased to announce the opening of its 

new M.A. program in American Studies (degree in International Relations) in the 2021-22 academic 
year. The M.A. program is designed and developed in collaboration with YSU’s longstanding 
institutional partner, Arizona State University, the largest public university in the United States, and 
funded by a grant from the U.S. Embassy in Armenia.  
The newly developed M.A. program offers a rigorous and analytically intensive two-year curriculum 
in American Studies, International Relations, with majors concentrating in fields of U.S. foreign 
policy, U.S. international and domestic policies, and American social, economic, political, and public 
life. One of the special features of the program is its focus on social science research methodology.  

Among the benefits that the M.A. program in American Studies offers are:  
• Professional career development related to international relations, U.S.-led global organizations, 
American cultural and social institutions, and the corporate structure and practice of American 
business.  

• Internship opportunities tied to U.S. and other international agencies.  

• Competitive scholarship opportunities to cover part of the tuition cost at YSU.  
 
The core M.A. courses offered through the American Studies Center concentrate on:  
• U.S. Foreign Policy  

• American Strategic Interests in the Middle East and Adjoining Areas  

• U.S. Energy Policies and the Environment  

• U.S. Government and Public Policy  

• Political Economy, Business, and U.S. Corporations  

• American Society, Regional Politics, and the Armenian-American Diaspora  

• The U.S. Constitution and Judicial System  

• Public and Social Media and the Mass Communications in the U.S.  

• Social Science Research Methods  

• Professional/Academic Writing  
 

The entrance exam is conducted orally on the basis of an examination questionnaire. The 

exam questionnaire contains 4 questions, each with a maximum evaluation value of 5 (five) points. 

The student passes the entrance exam if he / she scores at least 8 (eight) points. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

    MA: American Studies, International Relations 

1. Միջազգային հարաբերությունների մակարդակները և սեկտորները 

2. Ռացիոնալ դերակատարի մոդելը արտաքին քաղաքական գործընթացում 

3. Արտաքին քաղաքականության ռեալիստական վերլուծության հիմնական 

բնութագրիչները  

4. Արտաքին քաղաքականության լիբերալ վերլուծության հիմնական 

բնութագրիչները  

5. Արտաքին քաղաքականության վերլուծությունը և կոնստրուկտիվիզմը. 

բյուրոկրատական շահեր և որոշումների կայացման 

առանձնահատկություններ 

6. Ռեալիզմը և ազգային անվտանգության հայեցակետը  

7. ԱՄՆ օրենսդիր իշխանության հիմնական լիազորությունները 

8. ԱՄՆ սահմանադրական կարգի ձևավորման պատմական հիմքերը  

9. «Զսպումների և հակակշիռների» մոդելը ԱՄՆ սահմանադրական 

համակարգում  

10. ԱՄՆ նախագահի ինստիտուտը ամերիկյան պետական կառավարման 

համակարգում  

11. ԱՄՆ նախագահի լիազորությունները 

12. ԱՄՆ Կոնգրեսը, պալատների կազմավորման սկզբունքները և 

սահմանադրական լիազորությունները  

13. ԱՄՆ կառավարությունը և գործադիր իշխանության այլ մարմիններ  

14. Ամերիկյան հանրային քաղաքականության միջավայրը. մասնակցության 

հիմնահարցը և պահպանողականությունը  

15. Ամերիկյան հանրային քաղաքականության գործիքները. հարկեր և 

ֆինանսական միջոցներ  

16. Ամերիկյան հանրային քաղաքականության սոցիալական և տնտեսական 

համատեքստը  

17. Ամերիկյան հանրային քաղաքականության քաղաքական համատեքստը  

18. ԱՄՆ հանրային կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները 

(F.Heady)  

19. Ամերիկյան քաղծառայության համակարգի բարեփոխումները 1970-ական թթ. 

(F.Heady) 

20. ԱՄՆ-ի վերելքը միջազգային հարաբերությունների համակարգում (1776-1815) 

21. ԱՄՆ-ի վերելքը միջազգային հարաբերությունների համակարգում (1815 - 

1865) 

22. Արդյունաբերական հեղափոխությունը և ԱՄՆ արտաքին 

քաղաքականությունը (1865-1913)  

23. Վ. Վիլսոնը և հայկական հարցը  

24. Վ.Վիլսոնի արտաքին քաղաքական հայացքները  

25. ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը տնտեսական մեծ ճգնաժամից հետո (1933-1945)  

26. Սառը պատերազմի շրջանը և ԱՄՆ-ի սոցիալ-տնտեսական ու ռեալիստական 

մոտեցումների հիմնական առանձնահատկությունները  

27. ԱՄՆ արտաքին քաղաքականությունը նոր աշխարհակարգի պայմաններում 

(1989-1993)  

28. ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը Բ.Քլինթոնի վարչակազմի օրոք  

29. Մոնրոյի դոկտրինը 

30. Ստրկատիրության հիմնահարցը Քաղաքացիական պատերազմի նախաշեմին 

31. Երկկուսակցական համակարգի ձևավորման պատմական հիմքերը  



32. «Զանգվածային քաղաքականության» երևույթը և Է.Ջեքսոնը  

33. Դեմոկրատական և հանրապետական կուսակցությունների տնտեսական 

քաղաքականության հիմնական գերակայությունները 

34. Հանրային ընտրության տեսության ընկալումները ԱՄՆ-ում  

35. Երկկուսակցական կոնսենսուս. երևույթը և օրինակները  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Գրականություն և աղբյուրներ 

 

1. US Foreign Policy, Second edition, edited by M. Cox, Doug Stokes, Oxford University 

Press, 2012 

2. Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, ed. By S.Steve, A.Hadfield, T. Dunne, Oxford 

University Press, 2008  

3. G.Peters, American Public Policy: Promise and Performance, University of 

Pittsburgh, 2012  

4. F.Heady, Public Administration: A Comparative Perspective, M.Dekker, 2002  

5. Բ.Խալափյան, Հանրային կառավարման համակարգն արտասահմանյան 

երկրներում, Երևան 2012 

6. В.Согрин, Политическая история США, Весь Мир, 2001  

7. Э.Иванян, История США, М. Дрофа, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել՝  

Նարինե Վյաչեսլավի Ասրյան,  
Ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի գործավար,  

«Ամերիկագիտություն» (American Studies) մագիստրոսական կրթական ծրագրի 

ասիստենտ  

narine221291@gmail.com  

narine.asryan@ysu.am  

 

For additional questions (including reading materials access) 

 Please, contact Narine Asryan,  
YSU American Studies Center,  

Dept. of International Relations, assistant  

narine221291@gmail.com  

narine.asryan@ysu.am  
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