
 

 

 

 

Հիմնադրման տարեթիվը՝ 1991թ. 

Նախագահ՝ Բրյուս Բողոսյան, 2010-2014թթ. 
Փոխնախագահ՝ Դենիս Լիվենս, 2012-2014թթ.  
 

2013 թ.-ի աշնանային կիսամյակ  

Բակալավրի ծրագրերի ուսանողներ– 281, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-130, կին-151; ՀՀ քաղաքացի-249, օտարերկրյա քաղաքացի-32 

Մագիստրոսի ծրագրերի ուսանողներ – 524, այդ թվում՝  
Տղամարդ-180, կին-344; ՀՀ քաղաքացի-485, օտարերկրյա քաղաքացի-39 

Աստիճան չհետապնդող ուսանողներ- 39, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-12, կին-27; ՀՀ քաղաքացի-33, օտարերկրյա քաղաքացի-6 

ՀՀ քաղաքացիներ՝ Երևանից-610, այլ մարզերից-157 

Ուսանող-դասախոս հարաբերակցությունը-10.8:1 

 

2013-2014 ուս. տարվա ընդունելություն  

Բակալավրիատ 
Դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը-332, այդ թվում՝  
Տղամարդ-160, կին-172; ՀՀ քաղաքացի-291, օտարերկրյա քաղաքացի-41 

Ընդունվածների ընդհանուր թվաքանակը-305, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-148, կին-157; ՀՀ քաղաքացի-270, օտարերկրյա քաղաքացի-35 

Հաշվառված ուսանողների թվաքանակը-281, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-130, կին-151; ՀՀ քաղաքացի-249, օտարերկրյա քաղաքացի-32 

 
Մագիստրատուրա 
Դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը-351, այդ թվում՝  
Տղամարդ-124, կին-227; ՀՀ քաղաքացի-326, օտարերկրյա քաղաքացի-25 

Ընդունվածների ընդհանուր թվաքանակը-271, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-95, կին-176; ՀՀ քաղաքացի-250, օտարերկրյա քաղաքացի-21 

Հաշվառված ուսանողների թվաքանակը-247, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-86, կին-161; ՀՀ քաղաքացի-231, օտարերկրյա քաղաքացի-16 

 
Ֆինանսական աջակցություն ստացած ուսանողների թվաքանակը-367  

Բակալավրիատ-122, այդ թվում՝ տղամարդ-59, կին-63 

Մագիստրատուրա-245, այդ թվում՝ տղամարդ-77, կին-168 

Ֆինանսական աջակցութուն (գումարային) - 237,789,479 ՀՀ դրամ 

Մեկ ուսանողին տրամադրված տարեկան ֆինանսական աջակցության միջին 

չափը (գումարային) - 647,928 ՀՀ դրամ  

 

Դասախոսների թվաքանակը-111, այդ թվում՝  

Տղամարդ-80, կին-31; ՀՀ քաղաքացի-71, օտարերկրյա քաղաքացի-40 

գիտությունների դոկտոր կամ համարժեք-68, մագիստորս և այլն-43 

 

 

 
 

Երեք տարվա ընթացքում մագիստրոսի ծրագիրն ավարտել է (%)՝  

2008 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 86.1% 

2009 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 80.5% 

2010 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 83.4% 

2011 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 91.4% 

 

Երկրորդ կուրս տեղափոխված ուսանողներ (%)  

2008 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 94.3% 

2009 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 85.7% 

2010 տարվա I կուսի ուսանողների համակազմի 90.8% 

2010 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 95.0% 

 

Շնորհվել է մագիստրոսի աստիճան (և վկայագիր)՝  

Հուլիսի 1, 2013թ.-հունիսի 30, 2014թ. ժամանակահատված–223 (10) 

Ընդամենը մագիստրոսի աստիճան (և վկայագիր)–2451 (194) 

 

Շրջանավարտների թվաքանակը-2,546  

Աշխատող շրջանավարտների թվաքանակը-1,846   
ըստ տնտեսության հատվածների՝  

մասնավոր շահույթ հետապնդող-768,  

կառավարություն կամ պետական-519, 

 մասնավոր շահույթ չհետապնդող–133, ինքնազբաղվածներ-88, այլ-338 

 

Աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը-166, այդ թվում՝ Տղամարդ-

62, կին-104; ՀՀ քաղաքացի-127, օտարերկրյա քաղաքացի-16 

ըստ գործունեության բնույթի՝ 

վարչություն և մասնագիտական ծառայություններ-27 

օժանդակ ծառայություններ-90 

շենքի շահագործում և գործառնություններ-49 

 

ՀԱՀ շարունակական կրթություն   

Դասընթացների մասնակիցների թվաքանակը-3,371, այդ թվում՝ Տղամարդ-

1,311, կին-2,060; ՀՀ քաղաքացի-2,757, օտարերկրյա քաղաքացի-614 

Դասավանդողների թվաքանակը-54, այդ թվում՝  

Տղամարդ-18, կին-43; ՀՀ քաղաքացի-51, օտարերկրյա քաղաքացի-10  

 

Գրադարանային ֆոնդ և համակարգչային տեխնիկա 

Գրադարանային ֆոնդ-45,620 

Համակարգիչների քանակը-719, այդ թվում՝  

Ուսանողներին հասանելի համակարգիչներ-147 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 
 

2013-2014 ուս. տարվա ամփոփ տվյալներ  


