
 

 

 

 

Հիմնադրման տարեթիվը՝ 1991թ. 

Նախագահ՝ Բրյուս Բողոսյան, 2010թ.-ից ի վեր 
Փոխնախագահ՝ Դենիս Լիվենս, 2012թ.-ից ի վեր  
 

2013 թ.-ի աշնանային կիսամյակ  

Մագիստրոսի աստիճան հետապնդող ուսանողների թվաքանակը՝ 400  
այդ թվում՝ տղամարդ-126, կին-274 

ՀՀ քաղաքացիներ-367, օտարերկրյա քաղաքացիներ-33 

ՀՀ քաղաքացիներ՝ Երևանից-282, այլ մարզերից-85 

Աստիճան չհետապնդող ուսանողների թվաքանակը` 39  
այդ թվում՝ տղամարդ-17, կին-22 

ՀՀ քաղաքացիներ-31, օտարերկրյա քաղաքացիներ-8 

Ուսանող-դասախոս հարաբերակցությունը-6.8:1 
 

2012-2013 ուս. տարվա ընդունելություն  

Դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը՝ 336  
այդ թվում՝ տղամարդ-116, կին-220 

ՀՀ քաղաքացիներ-311, օտարերկրյա քաղաքացիներ-25 

Ընդունվածների ընդհանուր թվաքանակը՝ 218  
այդ թվում՝ տղամարդ-76, կին-142 

ՀՀ քաղաքացիներ-206, օտարերկրյա քաղաքացիներ-12 

Հաշվառված ուսանողների թվաքանակը՝ 187  
այդ թվում՝ տղամարդ-59, կին-128 

ՀՀ քաղաքացիներ-177, օտարերկրյա քաղաքացիներ-10 
 

Ֆինանսական աջակցություն ստացած ուսանողների թվաքանակը՝ 199  

այդ թվում՝ տղամարդ-56, կին-143 

Ֆինանսական աջակցություն (գումարային)-117,052,906 ՀՀ դրամ 

Մեկ ուսանողին տրամադրված տարեկան ֆինանսական աջակցության 

միջին չափը (գումարային)-588,206 ՀՀ դրամ  
 

Երեք տարվա ընթացքում մագիստրոսի ծրագիրն ավարտել է (%)՝  

2010 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 83.4% 

2009 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 80.5% 

2008 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 86.1% 
 

Երկրորդ կուրս տեղափոխված ուսանողներ (%)  

2010 տարվա I կուսի ուսանողների համակազմի 90.8% 

2009 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 85.7% 

2008 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 94.3% 

 

 

 

Շնորհվել է մագիստրոսի աստիճան (և վկայագիր)՝  

Հուլիսի 1, 2012թ. - հունիսի 30, 2013թ. ժամանակահատված – 210 (5) 

Ընդամենը մագիստրոսի աստիճան (և վկայագիր) – 2229 (178) 
 

Շրջանավարտների թվաքանակը՝ 2,342  

Աշխատող շրջանավարտների թվաքանակը՝ 1,733   
ըստ տնտեսության հատվածների՝  

մասնավոր, շահույթ հետապնդող-720, կառավարություն, 

պետական-385, մասնավոր, շահույթ չհետապնդող–200,  

ինքնազբաղվածներ-26, այլ-402 
 

Դասախոսների թվաքանակը՝ 76  

այդ թվում՝ տղամարդ-53, կին-23 

ՀՀ քաղաքացիներ-31, օտարերկրյա քաղաքացիներ-45 

գիտությունների դոկտոր կամ համարժեք-52  

մագիստորս և այլն-24  
 

Աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը՝ 143  

այդ թվում՝ տղամարդ-54, կին-89 

ՀՀ քաղաքացիներ-127, օտարերկրյա քաղաքացիներ-16 

ըստ գործունեության բնույթի՝ 

վարչություն և մասնագիտական ծառայություններ-25 

օժանդակ ծառայություններ-76 

շենքի շահագործում և գործառնություններ-42 
 

ՀԱՀ շարունակական կրթություն   

Դասընթացների մասնակիցների թվաքանակը՝ 2,104  
այդ թվում՝ տղամարդ-823, կին-1,281 

ՀՀ քաղաքացիներ-1,879, օտարերկրյա քաղաքացիներ-225 

Դասավանդողների թվաքանակը՝ 54 մարդ 
Այդ թվում՝ տղամարդ-18, կին-36 

ՀՀ քաղաքացիներ-46, օտարերկրյա քաղաքացիներ-8  
 

Գրադարանային ֆոնդ և համակարգչային տեխնիկա 

Գրադարանային ֆոնդ-45,180, էլ. շտեմարաններ-57  

Համակարգիչների քանակը՝ 540,  

այդ թվում՝ ուսանողներին հասանելի համակարգիչներ-112 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան  

2012-2013 ամփոփ տվյալներ  


