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1.    ԾՐԱԳՐԻ    ՄԱՍՆԱԳԻՐԸ 

 

Ծրագրի  

անվանումը 

Մասնագիտու-

թյան թվանիշը 

Շնորհվող որակա-

վորումը 

 

Ծրագրի 

յուրացման 

ժամկետը  

«Հաշվապահական 

հաշվառում և հարկում» 

041101.00.7 տնտեսագիտության 

մագիստրոս  

2 տարի 

 

Դասավանդման լեզուն` հայերեն 

Ուսուցման ձևը` առկա 

 

Մասնագիտական գործունեության տեսակները 

 

041101.00.7 «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» տնտեսագիտության մա-

գիստրոս ՄԿԾ-ով սահմանված հիմնարար և մասնագիտական պատրաստա-

կանությանը համապատասխան կարող է կատարել մասնագիտական գործունեության 

հետևյալ ձևերը. 

1) կազմակերպակառավարչական 

2) վերահսկողական 

3) նախագծատնտեսագիտական 

4) ֆինանսատնտեսագիտական 

5) վերլուծական 

6) աուդիտորական, 

7) ձեռնարկատիրական 

8) գիտահետազոտական 

9) կրթական 

        

Դիմորդի կրթությանը նախորդող մակարդակը՝ բակալավր կամ դիպլոմավորված 

մասնագետ: 
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Դիմորդը պետք է ունենա պետական նմուշի փաստաթուղթ` բակալավրի կամ 

դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմ, որում առկա է գրառում դիմորդի բարձրագույն 

մասնագիտական կրթություն ստանալու մասին: 

 

2.   ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Մասնագիտությունն առնչվում է տնտեսագիտության այն բնագավառին, որը ներառում է 

մարդկային գործունեության եղանակների, միջոցների և մեթոդների այն ամբողջությունը, 

որն ուղղված է կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման վարման, 

ֆինանսական կառավարման մեթոդների ուսումնասիրմանը, կիրառմանը, 

կատարելագործմանը և տնտեսագիտական խնդիրների լուծմանը: ՄԿԾ-Ն  բխում է  

«Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն» կրթական հիմնադրամի 

առաքելության և աշխատաշուկայի պահանջներից:  

Կրթական ծրագրի մշակումը թիրախավորված է հետևյալ չորս կարևորագույն 

խնդիրների լուծմանը. 

- Ինչպիսի՞ն են կրթության վերջնարդյունքները, 

- Որո՞նք են ծրագրի մշակման կողմնորոշիչները, 

-    Դասավանդման և ուսումնառության ի՞նչ մեթոդներ են կիրառվելու, 

- Ինչպե՞ս պարզել և գնահատել վերջնարդյունքները: 

 

3.  ԾՐԱԳՐԻ   ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

Մասնագիտության ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողներին մատուցելու. 

1. ազգային և համամարդկային մշակութային արժեքների, մասնագիտական 

հմտությունների ձեռքբերում, 

2. ֆինանսկան կառավարման կարողությունների ձեռք բերում, 

3. հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու հմտություններին տիրապետում, 

4. ապահովելու կրթության որակի ապահովման համակարգի  արդյունավետությունը, 
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5.  անհատի համակողմանի զարգացման, աշխարհայացքի ձևավորման շրջանակի 

ձևավորում, 

6. աշխատանքային ստեղծարար ունակությունների ձևավորում, 

7. շարունակական կրթության հնարավորությունների ապահովում, 

8. մանկավարժական գործունեության հնարավորությունների ձեռքբերում: 

 

4. ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Տնտեսագիտության մագիստրոսի` մարդկանց հետ աշխատելու փորձառությունը 

ենթադրում է վերջինիս հետևյալ ունակությունները` 

ա. այլ անձնաց հետ փոխգործակցելու, կոլեկտիվում նրանց հետ հաղորդակցվելու, 

բ. խնդիրներ ձևակերպելու և դրանք ենթականերին պատվիրելու, 

գ. մարդկանց ստեղծագործական աճի ձգտումը խրախուսելու և զարգացումը 

ապահովելու, 

դ. ծագած տարաձայնությունները և բախումները լուծելու, 

ե. տարբեր զարգացման և մտավոր մակարդակի տեր մարդկանց հետ 

համագործակցելու, 

զ. մասնագիտական հարցերի շրջանակներում ընդունելի որոշումների հասնելու 

նպատակով բանակցություններ վարելու, 

է. տարաբնույթ և տարասեռ մշակութային միջավայրերում աշխատելու և այլն: 

Տնտեսագետ մագիստրոսի` տեղեկատվության հետ աշխատելու փորձառությունը 

պահանջում է պարտադիր հմտություններ` 

ա. պաշտոնական և ոչ պաշտոնական իրավիճակներում սեփական կարծիքը գրավոր և 

բանավոր ձևերով շարադրելու, քննարկելու և գործուն կարգով պաշտպանելու, 

բ. լեզվային և մշակութային տարբերությունների հաշվառմամբ գրավոր ինֆորմացիան 

լսելու և վերլուծորեն ընկալելու, 

գ. բանավոր, տպագրված և էլեկտրոնային աղբյուրներից ստացված ինֆորմացիան 

որոնելու, ստանալու, համակարգելու, գրավոր ձևակերպելու և օգտագործելու, 

դ. Ժամանակի արդյունավետ կառավարման: 
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Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների օգտագործման գծով տնտեսագիտության 

մագիստրոսը պետք է ծանոթ լինի տվյալների մշակման երկուսից ոչ պակաս 

համակարգերի, համակարգչային և բազմաօգտագործման տեղային ցանցային 

համակարգերին, ինչպես նաև կարողանա կատարել ինֆորմացիայի որոնում 

համացանցում, օգտվել էլեկտրոնային փոստից և տվյալների բազային փաթեթներից: 

 

Տնտեսագիտության մագիստրոսը պետք է հասկանա և գիտակցի իր մասնագիտության 

էությունը և սոցիալական նշանակալիությունը, իր որակավորման շարունակական 

բարձրացման անհրաժեշտությունը հետբուհական և լրացուցիչ կրթություն ստանալու 

կամ նոր գիտելիքների ինքնուրույն տիրապետման միջոցով: 

 

 

5.  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ  ԿԱՐԵՐԻԱՅԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒ-

ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

041101.00.7 «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտությամբ տնտեսագի-

տության մագիստրոսը ՄՈՒՀ-ն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող է զբաղեցնել 

հետևյալ պաշտոնները. 

1) ֆինանսական տնօրեն 

2) գլխավոր հաշվապահ 

3) աուդիտոր 

4) հաշվապահ 

5) հաշվետար 

6) տնտեսագետ 

7) աուդիտորի օգնական 

8) դասավանդող 

9) հետազոտող 
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6.   ԾՐԱԳՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ  ՀԱՄԱԴՐԵԼԻՈՒ-

ԹՅՈՒՆԸ  ՈԱՇ-ԻՆ  

 

 Դասըն

թացներ

ը  

ՈՒԱ Վերջնարդյունք Ուսում./ դասավ. 

Մեթոդներ 

ԲԱԺԻՆ     

1 

Ընդհա-

նուր 

հուման

իտար և 

սոցիալ-

տնտես

ագիտա

կան 

դասըն-

թացներ 

 

ՈՒԱ 1 

 

 

 

 

ՈՒԱ 2 

Գիտելիք 

հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական 

գիտելիքների նվազագույն մակարդակով 

շրջանակի ձևավորում 

տվյալ բնագավառի և փոխհատվող 

ոլորտների օրենսդրական դաշտի 

ընկալում 

մասնագիտացման բնագավառի վերջին 

ձեռքբերումների հետազոտում, որոնք հիմք 

են հանդիսանում հետագա 

հետազոտական աշխատանքի համար 

-դասա-

խոսություն, 

-սեմինար պա-

րապմունք, 

- գործնական 

աշխատանք, 

-անհատական 

աշխատանք, 

-խմբային աշխա-

տանք, 

-բանավեճ, 

- քննարկում  

ՈՒԱ 3 

 

 

 

Կարողություն 

իրականացնել տեսական և գործնական 

հետազոտական աշխատանքներ, 

կատարել  սոցիալ-տնտեսական բնույթի 

վերլուծություններ  
 

ՈՒԱ 4 

 

 

 

 

ՈՒԱ 5 

 

 

 

Հմտություն 

օգտվել մասնագիտական գրականությոան 

աղբյուրներից, 

իրականացնել աղբյուրագիտական 

վերլուծություններ, 

կիրարկել ուսումնասիրման ինդուկցիայի և 

դեդուկցիայի եղանակներ, 

տիրապետել քանակական և որակական 

եզրահանգումների իրականացման 

սկզբունքներին 

ԲԱԺԻՆ 

2 

Ընդհան

ուր 

մասնա

գիտա-

կան 

դասըն-

թացներ 

 

 

ՈՒԱ 6 

Գիտելիք 

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի 

միջազգային ստանդարտների 

գիտելիքների շրջանակի ձևավորում  

-դասախոսու-

թյուն, 

-սեմինար պա-

րապմունք, 

- գործնական 

աշխատանք, 

- անհատական 

աշխատանք, 

-խմբային աշխա-

տանք, 

- բանավեճ, 

- քննարկում 

 

 

ՈՒԱ 7 

 

 

 

ՈՒԱ 8 

Կարողություն 

կազմել կառավարչական հաշվառման 

տեղեկատվական նախագծեր, 

իրականացնել ֆինանսատնտեսական 

վերլուծություն, 

մասնակցել մենեջմենթի կողմից 

առաջադրվող կառավարչական 

որոշումների 

 Հմտություն 
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ՈՒԱ 9 

 

 

 

 

 

գնահատել կառավարման գործառույթների 

արդյունավետությունը 

իրականացնել կառավարչական 

տեղեկատվության վերլուծություն, 

իրականացնել կառավարչական աուդիտ 

ԲԱԺԻՆ 

3 

Հատուկ 

մասնա-

գիտակ

ան 

դասըն-

թացներ 

 

ՈՒԱ 10 
Գիտելիք 

գործարարության  կազմակերպման և 

կառավարման գիտելիքների շրջանակի 

ձևավորում 

դասախոսություն, 

-սեմինար պա-

րապմունք, 

- գործնական 

աշխատանք, 

-անհատական 

աշխատանք, 

-խմբային աշխա-

տանք, 

-բանավեճ, 

- քննարկում, 

-իրավիճակային 

քննարկումներ 

/case studies 

 

ՈՒԱ 11 

 

 

 

Կարողություն 

կազմել կառավարման մարտավարական և 

ռազմավարական ծրագրեր, 

իրականացնել անձնակազմի 

կառավարում, 

իրականացնել ֆինանսատնտեսական 

ռեսուրսների կառավարում: 

 

ՈՒԱ 12 

պատասխանատվություն ստանձնել 

թիմում այլոց աշխատանքի համար և 

ղեկավարել այն 

ԲԱԺԻՆ 

4 

Պրակ-

տիկա 

 

ՈՒԱ 13 
Գիտելիք 

ունակ է բացահայտելու իր սեփական 

կրթական կարիքները և ինքնուրույն 

շարունակելու ուսումնառությունը 

-պրակտիկայի 

անկացման իրա-

զեկման թրեյնինգ, 

-պրակտիկայի 

անցկացման 

արդյունքների 

հաշվետվություն, 

-հաշվետվության 

գնահատում 

-իրավիճակային 

քննարկումներ/ 

case studies 

 

 

 

 

ՈՒԱ 14 

 

 

ՈՒԱ 15 

 

 

 

ՈՒԱ 16 

Կարողություն 

Հաշվապահական հաշվառման 

գործնական ոլորտում ներդնել տեսական 

գիտելիքներ, 

կիրարկել հաշվապահին հատուկ 

գործառույթներ, 

օգտվել կառավարչական տեղեկատվական 

բազայից, 

իրականացնել գիտահետազոտական 

աշխատանք 

իրականացնել մանկավարժական    

աշխատանք 
 

ՈՒԱ 17 

 

 

 

Հմտություն 

ընդունել կառավարչական որոշումներ և 

կազմել կառավարչական 

հաշվետվություններ, 

նախագծել կառավարման 

տեղեկատվության ապահովման 

փաստաթղթաշրջանառություն, 
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գնահատել կառավարման արդյունքը: 

ԲԱԺԻՆ 

5 

Մագիս-

տրոսա-

կան 

թեզ 

 

 

ՈՒԱ 18 

 

 

 

 

ՈՒԱ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՈՒԱ 20 

 

 

 

Գիտելիք 

Մագիստրոսական թեզի շարադրման 

կազմակերպման և կառավարման 

գիտելիքների շրջանակի ձևավորում 

 

 

Կարողություն 

իրականացնել աղբյուրագիտական 

աշխատանքներ, 

կիարկել սինթեզի և վերլուծության 

գործառույթներ և 

օգտվել կառավարչական տեղեկատվական  

իրականացնել գիտահետազոտական 

գնահատումներ 

ներկայացնել գիտահետազոտական 

արդյունքները համառոտ և ընդլահնված 

ձևաչափով     

 

Հմտություն 

ընդունել գիտական ղեկավարի 

ուղղորդումները, 

կատարել խմբային աշխատանք, 

նախագծել թեզի շարադրման 

ճանապարհային քարտեզ, 

հրատարակել թեզում ներառված 

գիտահետազոտական նորույթը: 

 

- անհատական 

աշխատանք, 

- խմբային աշխա-

տանք, 

- բանավեճ, 

- քննարկում 
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7. ՄԿԾ-ՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

   Դասընթացի 

անվանում 
Ուսումնառության արդյունքներ (ՈՒԱ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.  Հաշվապահական 

հաշվառման 

հիմունքներ 

     √ √  √            

2.  Տնտեսագիտու-

թյան տեսություն 

√  √  √     √           

3.  Համակարգչային 

հմտություններ 

    √  √ √             

4.  Տնտեսական 

իրավունք 

√  √     √ √            

5.  ՀՀ զարգացման 

մտքի 

պատմություն 

√ √  √                 

6.  Հաշվապահական 

հաշվառում 

     √ √  √            

7.  ՀՀ հաշվային պլան  √    √ √       √ √      

8.  Արժեթղթերի 

շուկա 

√ √ √     √ √            

9.  Տնտ. և հաշվ. մեջ 

կիրառվող քանակ. 

մեթոդներ 

√  √  √  √  √            

10.  Ինքնարժեքի 

հաշվառում 

    √  √       √ √      

11.  Կուրսային 

աշխատանք 

           √       √  

12.  ՀՀ հարկային 

համակարգ 

    √    √ √ √    √      

13.  Ֆինանսական 

կառավարում  

        √ √ √ √   √      

14.  ՖՀՄՍ      √ √ √  √ √          

15.  Ֆինանսական 

գործունեության 

համակարգչային 

վերլուծություն 

      √ √       √      

16.  Գործարար 

անգլերեն 

√   √  √    √           
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17.  Աուդիտի 

ստանդարտներ 

     √   √ √ √    √  √    

18.  Բանկային հաշ-

վապահություն 

        √ √ √    √      

19.  Ապահով. ընկեր. 

հաշվապահությու

ն  

        √ √ √    √      

20.  Համակարգչային 

ծրագիր- 1C-

Ձեռնարկություն 

  √  √  √        √      

21.  Համակարգչային 

ծրագիր ՀԾ-

Հաշվապահ   

  √  √  √        √      

22.  Ուսումնական 

պրակտիկա 

            √ √ √ √ √    

23.  Մագիստրոսական 

թեզ 

                 √ √ √ 
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8. ՊՐԱԿՏԻԿԱ 

Ուսուցման ընթացքում, ապագա աշխատավայրում հմտություններ և փորձառություն 

ձեռք բերելու նպատակով բնագավառի կազմակերպաիրավական տարբեր ձևերի 

կազմակերպություններում և հաստատություններում կազմակերպվում է ուսանողների 

ուսումնական պրակտիկա:  

Պրակտիկան կազմակերպվում է այն հաշվով, որ շրջանավարտը կարողանա այդ 

ընթացքում ստացած փորձառությունը օգտագործի մագիստրոսական թեզը 

շարադրելիս: Ուսուցումը աշխատանքի հետ համատեղող ուսանողներին ՄՈՒՀ-ը 

աշխատավայրում պրակտիկայի անցկացման հնարավորություն է տալիս, եթե 

ուսանողի աշխատանքի բնույթը համապատասխանում է ՄՈՒՀ-ում ուսումնառած 

մասնագիտությանը: 

Պրակտիկան կարող է կազմակերպվել նաև որոշակի կազմակերպությունում` 

նախապես կազմված անհատական ծրագրով, եթե շրջանավարտը նույն կազմա-

կերպությունում պաշտոն է զբաղեցնում: 

Ուսումնական պրակտիկայի տեղերի բացակայության դեպքում ՄՈՒՀ-ն այն կազ-

մակերպում է սեփական նյութատեխնիկական բազայի վրա, որը հագեցած է 

ժամանակակից սարքավորմամբ և ծրագրային միջոցներով: 

Պրակտիկան կազմակերպվում է 4 շաբաթ տևողությամբ՝ ուսումնական պլանով 

նախատեսված ժամանակահատվածում՝ ուսումնառության 2-րդ կուրսի երկրորդ 

կիսամյակում: 

Պրակտիկային բազային հենակետերն են. 

1. «ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ  

2. «ՀԱՅՆԱԽԱԳԻԾ» ԲԲԸ  

3. «Գոհար Սահինյան» ԱՁ 

4. «Կորպորատիվ Կառավարման կենտրոն» հիմնադրամ  

5. «Վասկո Դե Գամա» ՍՊԸ  

6. «Գրանթ Թորոնթոն» ՓԲԸ 

7. «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ 
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7. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

041101.00.7 «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտությամբ 

բարձրագույն մասնագիտական կրթության հիմնական կրթական ծրագիրը յուրացրած 

տնտեսագիտության մագիստրոսը պատրաստ է կրթությունը շարունակելու. 

1) կրճատված ժամկետներում ստանալու մագիստրոսի որակավորման աստիճան 

2-րդ մասնագիտության գծով, 

2) ասպիրանտուրայում ստանալու տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական 

աստիճան: 
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10 .    ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ 

 «Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն»  կրթական հիմնադրամ 

 

 

Հաստատում եմ՝   
__________________________ 

             

                

 ռեկտոր` Հ. Սահակյան                

                

 «31» օգոստոսի, 2018թ.                

 

041101.00.7- ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄ 
 

ՀՀ Դասընթացներ և առարկաներ 

Ստուգման ձևեր 
Աշխատածավալը ժամերով՝ 

(1կրեդիտը 30 ժամվա հաշվարկով) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
1-ԻՆ ԿՈՒՐՍ, 1-ԻՆ 

ԿԻՍԱՄՅԱԿ 
                            

1 
Հաշվապահական 

հաշվառման հիմունքներ 
x     x     240 75 45 30   165 8.0 4.0 

2 Տնտես. տեսություն x     x     150 54 30 24   96 5.0 2.0 

3 
Համակարգչային 

հմտություններ 
    x x     150 72 36 36   78 5.0 4.0 
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4 Տնտեսական իրավունք x     x     240 75 50 25   165 8.0 4.0 

5 
Հաշվ. հաշվ. զարգ. 

պատմություն 
    x       120 36 20 16   84 4.0 2.0 

  Ընդամենը             900           30.0 16.0 
                                

  
1-ԻՆ ԿՈՒՐՍ, 2-ՐԴ 

ԿԻՍԱՄՅԱԿ 
                            

1 
Հաշվապահական 

հաշվառում 
x     x     240 75 45 30   165 8.0 4.0 

2 ՀՀ հաշվային պլան   x   x     120 46 30 16   74 4.0 2.0 
3 Արժեթղթերի շուկա     x       120 36 24 12   84 4.0 1.5 
4 Քանակ. մեթոդներ x     x     180 75 50 25   105 6.0 4.0 
5 Ինքնարժեքի հաշվառում x     x     240 75 50 25   165 8.0 4.0 
6 Կուրսային աշխատանք     x       30       30   0.5 

  Ընդամենը             930           30.0 16.0 

  
2-ՐԴ ԿՈՒՐՍ, 1-ԻՆ 

ԿԻՍԱՄՅԱԿ 
                            

1 ՀՀ Հարկային համակարգ x     x     240 75 50 25   165 8.0 4.0 

2 
Ֆինանսական 

կառավարում 
x     x     240 75 50 25   165 8.0 4.0 

3 ՖՀՄՍ x     x     240 75 50 25   165 8.0 4.0 

4 
Ֆին. գործ. համ. 

վերլուծություն 
    x       90 36 20 16   54 3.0 2.0 

5 Գործարար անգլերեն     x       60 36 36 0   24 3.0 2.0 

6 
Մագիստրոսական թեզի 

պատրաստում 
            30       6 24     

  Ընդամենը             900           30.0 16.0 
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2-ՐԴ ԿՈՒՐՍ, 2-ՐԴ 

ԿԻՍԱՄՅԱԿ 
                            

1 
Աուդիտի 

ստանդարտներ 
x     x     240 75 50 25   165 8.0 4.0 

2.1 
Բանկային հաշվ. 

/կամընտրական/ 
  x         120 36 20 16   84 4.0 2.0 

2.2 
Ապահով. ընկ. հաշվ. 

/կամընտրական/ 
  x         120 36 20 16   84 4.0 2.0 

3 

Հաշվ. համակարգչային 

ծրագիր 1C-

Ձեռնարկություն 

/կամընտրական/ 

    x       60 36 18 18   84 4.0 2.0 

4 

Հաշվ. համակարգչային 

ծրագիր ՀԾ-հաշվապահ 

/կամընտրական/ 

            120 36 18 18   84 4.0 2.0 

5 
Ուսումնական 

պրակտիկա 
    x       120           6.0   

6 
Մագիստրոսական թեզի 

պատրաստում 
          x 120           8.0   

8 
Մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանություն 
x         x                 

  Ընդամենը             960           38.0 12.0 
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11.   ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքները, մասնագիտական 

կարողությունները և հմտությունները գնահատվում են բազմագործոնային համակարգով` 

յուրաքանչյուր գործոնին տալով հետևյալ առավելագույն կշիռը՝ 

1. Տեսական գիտելիքներ- 30% 

2. Գործնական հմտություններ-25% 

3. Կարողությունների ձեռքբերում-25% 

4. Հետազոտական ունակություններ-20% 

 

Բազմագործոնային համակարգի կշիռները միջինացված են և յուրաքանչյուր առարկայի 

դասախոս, իր առարկայական ծրագիրը կազմելիս, կարող է հաշվի առնել առարկայական 

առանձնահատկությունները և ներկայացնել կշիռները՝ համապատասխան տոկոսներով: 

 

  

12.   ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

 

1.Պրոֆեսորադասախոսական կազմ 

«Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն» կրթական հիմնադրամը 

համալրված է մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ 

համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով: Մասնավորապես, մագիստրոսի 

պատրաստման հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման համար ապահովված է 

դասավանդվող դասընթացին ուղղվածությանը համապատասխանող հիմնային գիտական 

և գիտամեթոդական գործունեությամբ զբաղվող մանկավարժական կադրերով: 

 

Մասնագիտական դասընթացների գծով դասախոսությունների վարման համար ներ-

գրավված են գիտական աստիճան (կոչում) և համապատասխան մասնագիտական 

ոլորտում գործունեության փորձ ունեցող դասախոսներ: Գիտական աստիճան և կոչում 

ունեցող դասախոսները կազմում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի 60%-ից  ավելին: 

Հիմնական հաստիքային դասախոսները նույնպես կազմում են ընդհանուրի 50%-ից 

ավելին:  
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2. Նյութատեխնիկական և ուսումնաօժանդակ  միջոցներ 

Մագիստրոսի պատրաստման հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման համար 

ՄՈՒՀ-ն ապահովում է յուրաքանչյուր ուսանողի հասանելիությամբ տվյալների բազա-

ներին և գրադարանային ֆոնդերին հիմնական կրթական ծրագրի դասընթացների բովան-

դակային լրիվ ցանկով` հիմնականում ապահովելով մեկ ուսանողին մեկ դասագիրք և 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ սկզբունքը: Բոլոր դասընթացների և պարապմունքների 

բոլոր ձևերի (գործնական և ինքնուրույն աշխատանքներ, կուրսային և մագիստրոսական 

թեզ, պրակտիկա) գծով մեթոդական ձեռնարկների և ցուցումների  առկայությամբ, ինչպես 

նաև ցուցադրական,  աուդիո-վիդեո, մուլտիմեդիա նյութերով, տեխնիկապես հագեցված 

լսարաններով: 

Կրթական ծրագրի աշխատանքային խմբի ղեկավար՝   

Ա. Ճուղուրյան, տ.գ.դ., պրոֆ., ամբիոնի վարիչ 

Անդամներ՝ 

1. Ա. Մելքումյան, տ.գ.թ., ուսումնական գծով փոխտնօրեն 

2. Գ. Ղուկասյան, ֆիզ. մաթ. գ. թ., դոցենտ, դասախոս, ԳԽ անդամ, 

3. Վ. Մարուխյան, տ.գ.թ., ԳԽ անդամ 

4. Մ. Խաչատրյան, ֆինանսների մագիստրոս, ԳԽ անդամ 

5. Հ. Մխիթարյան, ֆինանսների մագիստրոս, ամբիոնի քարտուղար 

6. Ա. Առաքելյան, Որակի ապահովման կենտրոնի պատասխանատու, ԳԽ 

քարտուղար 

 

Ծրագիրը քննարկվել և հավանության է արժանացել Գիտական խորհրդի կողմից 

(31.08.2019թ., ԳԽ թիվ 3 նիստ) 

     

Ռեկտոր՝    Հ.Մ. Սահակյան 


