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Գիտահետազոտական 
հետաքրքրություններ` 

Հանրային կառավարման բարեփոխումներ, բարձրագույն կրթության
բարեփոխումներ, մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարում 
 
Դատական լեզվաբանություն, անգլերենի իմաստաբանություն, անգլերեն
լեզվի պատմություն 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  
2009 օգոս. – 2010 դեկ. հանրային կառավարման մագիստրոս 
Կանզաս, ԱՄՆ  Կանզասի համալսարան      
2008 հունիս  բանասիրական գիտությունների թեկնածու  
Երևան, ՀՀ Երևանի պետական համալսարան 
2005 հունիս –2008 մայիս ասպիրանտուրա  «անգլերեն» մասնագիտությամբ    
Երևան, ՀՀ Երևանի Վ. Բրուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան 
2000 սեպտ. –2005 մայիս դիպլոմ /գերազանցության/, անգլերեն լեզվի մասնագետի և երկրագետի  
Երևան, ՀՀ Երևանի Վ. Բրուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան 
2003 օգոս. –2004 մայիս քաղաքագիտտության և ամերիկագիտության  ֆակուլտետ  
Ջորջիա, ԱՄՆ  Քենեսոյի պետական համալսարան     

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ   

2011 փետրվար- մինչ օրս Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի  կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչի ժ/պ  

 Համակարգել ԵՊԼՀ-ի «հանրային կառավարում» մասնագիտությամբ (կրթության կառավարում 
մասնագիտացում) մագիստրոսական միջգիտակարգային ծրագիրը 

 Հանդիսանալ ԵՊԼՀ-ում պատասխանատու ներկայացուցիչ հանրային կառավարման բարեփոխումների, 
բարձրագույն կրթության բարեփոխումների, մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտների 
վերաբերյալ գիտահետազոտական աշխատանքի և խորհրդատվության համար 

 Խթանել ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային գիտահետազոտական համագործակցություն 
բարձրագույն կրթության բնագավառում համալսարանների և գիտահետազոտական կենտրոնների միջև, 
ինչպես նաև ներկայացնել ամբիոնը տաբրեր կառույցներում 

 Դասավանդում եմ հանրային կառավարման տեսություն, կրթության կառավարման հիմունքներ, 
կոնֆլիկտների վերլուծություն և կառավարում, հանրային քաղաքականության վերլուծություն, դատական 
լեզվաբանություն, իմաստաբանություն, անգլերեն լեզվի պատմություն դասընթացներ 

2009 սեպտ. –2010 դեկտ. Կանզասի համալսարան, Հանրային կառավարման բաժին 
Գիտական հետազոտությունների օգնական 

 Իրականացրել եմ հետազոտություններ հանրային քաղաքականության գնահատման, կառավարման 
էթիկայի, վարչական օրենսդրության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտներում    

 Համահեղինակ եմ մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարման տիպային միասնական 
նմուշի տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցների համար  

2010 մայիս –2010 օգոս. Գլենդելի քաղաքապետարան 
Ղեկավարման ծառայությունների բաժնում վարչական գիտահետազոտող        

 Անցկացրել եմ ուսումնասիրություններ և կազմել Հանրային տեղեկատվության բաժնի 
աշխատանքային նկարագրեր 

 Մասնակցել եմ Հանրային աշխատանքների բաժնի ռազմավարական պլանավորման 
հանդիպումներին, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների բաժնի հարցազրույցներին 

 



2008 հունիս  –2009 օգոստոս Երևանի Վ. Բրուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան 
Ավագ դասախոս 

 Դասավանդել եմ անգլերեն լեզվի պատմություն, իմաստաբանություն և գոթերեն դասընթացները     

2007 սեպտ. –2009 հուլիս ԱՄՆ ՄԶԳ  ԱՅ ԷՖ Ի ԷՍ-ի հայաստանյան մասնաճյուղ 
Ծրագրի համակարգող 

 Ղեկավարել եմ աշխատանքային թիմ` ոսումնասիրելու և ներկայացնելու իրավական նյութերի սինթեզ 
դոկտրինային և ռազմավարական ոլորտներում, ինչպես նաև ընտրություններին աջակցող ծրագրերի  
վերաբերյալ խորհրդատվություն 

 Հանդիսացել եմ ազգային ընտրությունների միջազգային դիտորդ և Հայաստանում ԵԱՀԿ 
դատավարության մոնիտորինգի ծրագրի միջազգային դիտորդ 

 Տրամադրել եմ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վերաբերյալ խորհրդատվություն 
աշխատողների հավաքագրման վերաբերյալ, մշակել եմ մարդկային ռեսուրսների 
քաղաքականություն, և աշխատողներին ուղորդել եմ գործադրել թիմային համագործակցություն 

 Համակարգել եմ համագործակցությունը ՀՀ կառավարության շահեկիցների և դիվանագիտական 
կորպուսի հետ 

2005 նոյ. –2007 սեպտ. ԱՄՆ ՄԶԳ  ԱՅ ԷՖ Ի ԷՍ-ի հայաստանյան մասնաճյուղ 
Հանրային տեղակատվության բաժնի օգնական 

 Պատրաստել եմ քաղաքական, սոցիալական, ֆինանսական թեմաների վերաբերյալ 
վերլուծություններ, նաև կատարել եմ խմբագրաչական և մարկետինգային ուսումնասիոևթունների 

 Օժանդակել եմ ընտրողների իրազեկման ուղղված նյութերի, հանրային ծառայությունների 
գովազդների և հայտարարությունների, զեկույցների, հաշվետվությունների և ծրագրին առնչվող այլ 
նյութերի մշակմանը և հրատարակմանը 

ՊԱՏՎՈԳՐԵՐ և ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ  
2011 հոկտ – 2012  փետր  Հանրային ծառայության դրամաշնորհային ծրագիր (PSFP) 
 Ֆինանսավորվում է ԱՄՆ դեսպանատան Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի 

կողմից 
2011 սեպտեմբեր Էդմունդ Ս. Մասկիի անվան կրթաթոշակների ծրագրի Դասախոսների և 

խորհրդատուների փոխանակման ծրագիրը (Մասկի Մաքս) 
2009 օգոս – 2010 դեկտ Էդմունդ Մասկի անվան կրթաթոշակ  
 ԱՄՆ պետդեպարտամենտ / Այռեքս 
2010 փետրվար Բիզնեսի միջլեզվական հաղորդակցության ուսումնասիրություն 
 Պատվոգիր Կանզասի համալսարանի Բիզնեսի դպրոցի կողմից 
2004  նոյ – 2005 մայիս ԳԻՏԵԼԻՔ ուսանողական անվանական կրթաթոշակ 
 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարոթյուն 
2004 ապրիլ 2003-2004 նախագահական հետնորդ  
 Քենեսոյի պետական համալսարանի նախագահի պատվոգիր 
2003 օգոս.– 2004 մայիս ՅՈւԳՐԱԴ կրթաթոշակ / ԱՄՆ ազատության աջակցության գործընթաց 
 ԱՄՆ պետդեպարտամենտ / Այռեքս 

ՄԱԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
2011 փետր – մինչ օրս  Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան 

ԵՊԼՀ գիտական խորհրդի անդամ 
Մագիստրատուրայի գիտամեթոդական խորհրդի անդամ 

2011 ապրիլ – մինչ օրս Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիա 
2010  սեպտ  – մինչ օրս  ICMA  Քաղաքային կառավարման միջազգային ընկերակցություն 
2010  մարտ – մինչ օրս ASPA Հանրային կառավարման ամերիկյան ասոցիացիա 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
2011 նոյ, Ղազախստան «ԱՊՀ և Շանհայի Համագործակցության կազմակերպության լեզուների և 

մշակույթների երկխոսությունը 21-րդ դարում» VII միջազգային ֆորում 



2011 հոկ, ՀՀ  «Մտավոր սեփականության իրավունքի ոլորտում Եվրոպական միության փորձը և 
դրա տեղայնացումը  Հայաստանում» / համաժողով կազմակերպված Հայաստանում 
Եվրոպական միության պատվիրակության կողմից 

2011 սեպտ, Գերմանիա  ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոնների 4-րդ համաժողով 
 «Բարձրագույն կրթություն հանուն կայուն զարգացման» խորագրով 
2011 սեպտ, Գերմանիա  «Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի բուհերում կայուն զարգացման ներդրումը» 

ամառային դպրոց 
2011 հուլիս, Վրաստան Փորձի փոխանակում  Մասկիի շրջանավարտների շրջանակում / Գիտաժողով 
2011 հուլիս, Լեհաստան  Շարժունության արևելյան ուղղությունը / Գիտաժողով 
2011 հուլիս, ՀՀ Հասարակական գիտություններում հետազոտական մեթոդներ / Դասընթաց 
2011 փետր, ՀՀ Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն / Սեմինար 
2010 հոկտ, Սան Հոզե, ԱՄՆ 2010 ամենամյա  խորհրդաժողով / ICMA 
2010 ապրիլ, Սան Հոզե,, ԱՄՆ 2010 ամենամյա  խորհրդաժողով / ASPA 
2009 մարտ, ՀՀ «Մարդու  իրավունքները Հայաստանում» խորագրով գիտաժողով  

OSIAF Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցության հիմնադրամ  
2008 դեկտ, Շվեյցարիա Սահմանադրական իրավունքի սեմինար / Բեռնի համալսարան 
2007 հոկտ – դեկտ, ՀՀ Ռազմավարական հանրային կապեր և հիմունքներ / Դասընթաց ՀԱՀ  
2007 փետր. – դեկտ., ՀՀ Առաջնորդների զարգացման կենտրոն / Դասընթաց 

2007 փետ. – դեկտ., ՀՀ Երիտասարդ առաջնորդների դպրոց / Դասընթաց 
 ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 
2007 հունիս, ՀՀ Օրենքների և այլ իրավական  ակտերի ընդունման գործընթացը ՀՀ-ում  
 Դասընթաց «Սոցիալական առաջընթաց» հիմնադրամ 
2006 ապրիլ, ՀՀ ՀՀ Ազգային ժողով – քաղաքացիական հասարակության համագործակ-ցության 

դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում /  Համաժողով Եվրասիա հիմնադրամ 
2005 դեկտեմբեր, , ՀՀ Սոցիալական շուկայագիտություն / Սեմինար IREX և ԱՄՆ պետդեպարտամենտ 
2005 ապրիլ, Վրաստան Բարելավել բարձրագույն կրթությունը. Ճանապարհ դեպի առավել բարեկեցիկ 

Կովկաս / Փոխանակման ծրագրերի տարածաշրջանային գիտաժողով 
2004 մարտ, Ջորջիա, ԱՄՆ  Սոցիալական փոփոխության Էթիկական առաջնորդության գագաթաժողով 
2003 փետր, Նորվեգիա      Ուսանողական միջազգային փառատոն Թրոնհեյմում              

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 
Հեղինակել եմ 

 տասներկու գիտական հոդված 
 անգլերենի դասավանդման երկու ուսումնական ձեռնարկ 
 Լեզվաբանական տերմինների անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն եռալեզու բառարան 

ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Գերազանց տիրապետում եմ հայերենին, անգլերենին, ռուսերենին 

Ֆրանսերենի բավարար իմացություն 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Ունեմ գերազանց համակարգչային հմտություններ MS Office Standard Package, SPSS, Adobe Photoshop 

ծրագրակազմերում 

 


