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N Ֆակուլտետ ամբիոն Պրոֆեսոր/ մասնագիտացումները և 

տեղերի քանակը 

Դոցենտ/ մասնագիտացումները և տեղերի 

քանակը 

ավագ դաս./ մասնագիտացումները և 

տեղերի քանակը 

1. Բանասիրական Ակադեմիկոս Սերգեյ 

Աբրահամյանի անվան 

հայոց լեզվի 

Ժ.02.01 –ժամանակակից հայոց լեզու 

/1/ 

Ժ.02.01–ժամանակակից հայոց լեզու /3/ 

 

ԺԳ.00.02-հայոց լեզվի դասավանդման և 

դաստիարակության մեթոդիկա /1/ 

Ժ.02.01–ժամանակակից հայոց լեզու /2/ 

 

ԺԳ.00.02-հայոց լեզվի դասավանդման և 

դաստիարակության մեթոդիկա /1/ 

Գրականության և 

ժուռնալիստիկայի 

 

Ժ.01.02-նորագույն շրջանի հայ 

գրականություն. Գրականության 

տեսություն /1/ 

 

Ժ.01.06-ժուռնալիստիկա /1/ 

Ժ.01.02 -նորագույն շրջանի հայ 

գրականություն. Գրականության տեսություն/2/ 

 

Ժ.01.06-ժուռնալիստիկա /1/ 

Ժ.01.02 -նորագույն շրջանի հայ 

գրականություն. Գրականության 

տեսություն /1/ 

 

Ժ.01.06-ժուռնալիստիկա /1 

Ռոմանագերմանական 

լեզուների 

ԺԳ.00.02-օտար լեզուների 

դասավանդման և 

դաստիարակության մեթոդիկա /1/ 

Ժ.02.07-ռոմանագերմանական լեզուներ /2/ 

 

Ժ.01.07-արտասահմանյան գրականություն /1/ 

 

ԺԳ.00.02-օտար լեզուների դասավանդման և 

դաստիարակության մեթոդիկա /1/ 

ԺԳ.00.02-օտար լեզուների 

դասավանդման և դաստիարակության 

մեթոդիկա /5/ 

Ժ.02.07-ռոմանագերմանական լեզուներ 

/3/ 

Ժ.01.07-արտասահմանյան 

գրականություն /2/ 

Ռուսաց լեզվի և 

գրականության 

Ժ.02.02- ընդհանուր և 

համեմատական լեզվաբանություն 

/1/ 

Ժ.02.04-սլավոնական լեզուներ /1/ Ժ.02.04-սլավոնական լեզուներ /1/ 

2. Մանկավարժության 

և սպորտի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության 

ԺԳ.00.01-մանկավարժության 

տեսություն և պատմություն /1/ 

 

ԺԹ.00.01-ընդհանուր 

հոգեբանություն, հոգեբանության 

տեսություն և պատմություն, անձի 

հոգեբանություն /1/ 

ԺԳ.00.01-մանկավարժության տեսություն և 

պատմություն /1/ 

 

ԺԹ.00.01-ընդհանուր հոգեբանություն, 

հոգեբանության տեսություն և պատմություն, 

անձի հոգեբանություն /1/ 

ԺԳ.00.01-մանկավարժության 

տեսություն և պատմություն /1/ 

 

ԺԹ.00.03- սոցիալական հոգեբանություն 

(միջանձնային հարաբերություններ, 

ընտանեկան, տարիքային, 

մանկավարժական, խմբային 

գործունեություն) /1/ 

Ֆիզիկական 

դաստիարակության և  

ՆԶՊ 

Ի.00.09-քաղաքացիական 

պաշտպանություն, ճգնաժամային 

կառավարում /1/ 

 

ԺԳ.00.02-դասավանդման և 

դաստիարակության մեթոդիկա  /1/ 

Ի.00.08-հրաձգության տեսություն, կրակի 

կառավարում /1/ 
 

ԺԳ.00.02-դասավանդման և 

դաստիարակության մեթոդիկա /1/ 

 

Ի.00.02-ռազմավարություն, օպերատիվ 

արվեստ, մարտավարություն /1/ 

ԺԳ.00.02-դասավանդման և 

դաստիարակության մեթոդիկա  /1/ 

 

3. Բնագիտական Մաթեմատիկայի ԺԳ.00.02 -մաթեմատիկայի 

դասավանդման և 

դաստիարակության մեթոդիկա/1/ 

Ա.01.02-դիֆերենցիալ հավասարումներ, 

մաթեմատիկական ֆիզիկա /1/ 

 

Ա.01.05-հավանականությունների տեսություն և 

մաթեմատիկական վիճակագրություն /1/ 

Ա.01.01 -մաթեմատիկական անալիզ /2/ 

 

ԺԳ.00.02- մաթեմատիկայի 

դասավանդման և դաստիարակության 

մեթոդիկա/1/ 
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Կիրառական 

մաթեմատիկայի և 

ինֆորմատիկայի 

Ա.01.07-հաշվողական 

մաթեմատիկա /1/ 

 

Ե.13.04 – հաշվողական մեքենաների, 

համալիրների, համակարգերի և 

ցանցերի մաթեմատիկական և 

ծրագրային ապահովում /1/ 

Ե.13.05-մաթեմատիկական մոդելավորում, 

թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ /2/ 

 

Ե.13.03-հաշվողական մեքենաներ, 

համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց 

տարրերը և սարքավորումները/1/ 

Ե.13.04 – hաշվողական մեքենաների, 

համալիրների, համակարգերի և 

ցանցերի մաթեմատիկական և 

ծրագրային ապահովում /2/ 

Ընդհանուր և 

կիրառական ֆիզիկայի 

Ա.04.07- կոնդենսացված վիճակի 

ֆիզիկա /2/ 

Ա.04.10-կիսահաղորդիչների ֆիզիկա /1/ Ա.04.02-ռադիոֆիզիկա /1/ 

Կենսաբանության և 

քիմիայի 

Բ.00.01-անօրգանական քիմիա /1/ 

 

Գ.00.09-մարդու և կենդանիների 

ֆիզիոլոգիա /1/ 

Բ.00.04-ֆիզիկական քիմիա /1/ 

 

Գ.00.04-կենսաքիմիա /1/ 

 

Գ.00.05 -բուսաբանություն սնկաբանություն, 

էկոլոգիա /1/ 

 

Գ.00.08-կենդանաբանություն, 

մակաբուծաբանություն, էկոլոգիա /1/ 

 

Գ.00.09-մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա/1/ 

Բ.00.04-ֆիզիկական քիմիա /1/ 

 

Գ.00.08-կենդանաբանություն, 

մակաբուծաբանություն, էկոլոգիա /1/ 

 

Գ.00.09-մարդու և կենդանիների 

ֆիզիոլոգիա/1/ 
 

Աշխարհագրության Ի.Դ.03.01 –աշխարհագրություն /1/ Ի.Դ.03.01 –աշխարհագրություն /1/ Ի.Դ.03.01 –աշխարհագրություն /1/ 

4. Տնտեսագիտության Տնտեսագիտության 

տեսության և 

կառավարման 

Ը.00.02-տնտեսություն, նրա 

ոլորտների տնտեսագիտություն և 

կառավարում /1/ 

Ը.00.02-տնտեսություն, նրա ոլորտների 

տնտեսագիտություն և կառավարում /2/ 

Ը.00.02-տնտեսություն, նրա ոլորտների 

տնտեսագիտություն և կառավարում /3/ 

Ֆինանսահաշվային Ը.00.03-ֆինանսներ, 

հաշվապահական հաշվառում /1/ 

Ը.00.03-ֆինանսներ, հաշվապահական 

հաշվառում /2/ 

Ը.00.03-ֆինանսներ, հաշվապահական 

հաշվառում /1/ 

5. Պատմության և 

իրավագիտության 

Կերպարվեստի ԺԷ.00.03-կերպարվեստ, դեկորատիվ 

և կիրառական արվեստ, դիզայն /1/ 

ԺԷ.00.03-կերպարվեստ, դեկորատիվ և 

կիրառական արվեստ, դիզայն /1/ 

ԺԷ.00.03-կերպարվեստ, դեկորատիվ և 

կիրառական արվեստ, դիզայն /3/ 

Պատմության և 

քաղաքագիտության 

Է.00.01-հայոց պատմություն/1/ 

 

Է.00.02 -համաշխարհային 

պատմություն, միջազգային 

հարաբերություններ/1/ 

Է.00.03-հնագիտություն /1/ 

 

Է.00.01-հայոց պատմություն/1/ 

 

Թ.00.01-փիլիսոփայություն /1/ 

Է.00.02 -համաշխարհային 

պատմություն, միջազգային 

հարաբերություններ/1/ 

 

Է.00.01-հայոց պատմություն/1/ 
 

Իրավունքի ԺԲ.00.05-քրեական իրավունք և 

կրիմինալոգիա, 

քրեակատարողական իրավունք/1/ 

ԺԲ.00.03 -մասնավոր իրավունք /1/ 

 

ԺԲ.00.06-միջազգային իրավունք /1/ 

ԺԲ.00.02-հանրային իրավունք /1/ 

 

ԺԲ.00.05-քրեական իրավունք և 

կրիմինալոգիա, քրեակատարողական 

իրավունք /1/ 

 Ընդամենը  23 39 39 
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