
 

 

 

 

Հիմնադրման տարեթիվը՝ 1991թ. 

Նախագահ՝ Արմէն Տէր Կիւրեղեան, 2014թ.-ից 
Փոխնախագահ՝ Դոնալդ Ֆուլեր, 2014-2015թթ.  
 

2014 թ.-ի աշնանային կիսամյակ  

Բակալավրի ծրագրերի ուսանողներ– 629, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-284, կին-345; ՀՀ քաղաքացի-560, օտարերկրյա քաղաքացի-69 

Մագիստրոսի ծրագրերի ուսանողներ – 541, այդ թվում՝  
Տղամարդ-181, կին-360; ՀՀ քաղաքացի-496, օտարերկրյա քաղաքացի-45 

Աստիճան չհետապնդող ուսանողներ- 43, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-13, կին-30; ՀՀ քաղաքացի-41, օտարերկրյա քաղաքացի-2 

Ուսանող-դասախոս հարաբերակցությունը՝ 18.2:1 

 

2014-2015 ուս. տարվա ընդունելություն  

Բակալավրիատ 
Դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը-499, այդ թվում՝  
Տղամարդ-263, կին-236; ՀՀ քաղաքացի-441, օտարերկրյա քաղաքացի-58 

Ընդունվածների ընդհանուր թվաքանակը-421, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-208, կին-213; ՀՀ քաղաքացի-378, օտարերկրյա քաղաքացի-43 

Հաշվառված ուսանողների թվաքանակը-385, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-186, կին-199; ՀՀ քաղաքացի-344, օտարերկրյա քաղաքացի-41 

 
Մագիստրատուրա 
Դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը-97, այդ թվում՝  
Տղամարդ-125, կին-272; ՀՀ քաղաքացի-363, օտարերկրյա քաղաքացի-34 

Ընդունվածների ընդհանուր թվաքանակը-272, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-86, կին-186; ՀՀ քաղաքացի-239, օտարերկրյա քաղաքացի-27 

Հաշվառված ուսանողների թվաքանակը-247, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-73, կին-174; ՀՀ քաղաքացի-222, օտարերկրյա քաղաքացի-25 

 
Ֆինանսական աջակցություն ստացած ուսանողների թվաքանակը-580  

Բակալավրիատ-275, այդ թվում՝ տղամարդ-120, կին-155 

Մագիստրատուրա-305, այդ թվում՝ տղամարդ-95, կին-210 

Ֆինանսական աջակցութուն (գումարային) - 401,173,781ՀՀ դրամ 

Մեկ ուսանողին տրամադրված տարեկան ֆինանսական աջակցության միջին 

չափը (գումարային) - 691,678 ՀՀ դրամ  

 

Դասախոսների թվաքանակը-143, այդ թվում՝  

Տղամարդ-91, կին-52; ՀՀ քաղաքացի-92, օտարերկրյա քաղաքացի-51 

գիտությունների դոկտոր կամ համարժեք-86, մագիստորս և այլն-57 

 
 

 
 

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% 

2012 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 93.2% 

 

Մագիստրոսի ծրագրի երկրորդ կուրս փոխադրված 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% 

2011 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 95.0% 

2012 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 97.5% 

 

Շնորհվել է մագիստրոսի աստիճան (և վկայագիր)՝  

Հուլիսի 1, 2014թ.-հունիսի 30, 2015թ. ժամանակահատված–216 (19) 

Ընդամենը մագիստրոսի աստիճան (և վկայագիր)–2667 (213) 

 

Շրջանավարտների թվաքանակը-2,811  

Աշխատող շրջանավարտների թվաքանակը-2,140   
 

Աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը-183, այդ թվում՝  

Տղամարդ-67, կին-116; ՀՀ քաղաքացի-167, օտարերկրյա քաղաքացի-16 

ըստ գործունեության բնույթի՝ 

վարչություն և մասնագիտական ծառայություններ-34 

օժանդակ ծառայություններ-99 

շենքի շահագործում և գործառնություններ-50 

 

ՀԱՀ շարունակական կրթություն   

Դասընթացների մասնակիցների թվաքանակը-4,363, այդ թվում՝  

Տղամարդ-1,502, կին-1,961;  

ՀՀ քաղաքացի-2,500, օտարերկրյա քաղաքացի-963 

Դասավանդողների թվաքանակը-63, այդ թվում՝  

Տղամարդ-18, կին-45; ՀՀ քաղաքացի-51, օտարերկրյա քաղաքացի-12  

 

Գրադարանային ֆոնդ և համակարգչային տեխնիկա 

Գրադարանային ֆոնդ-250,215 

Համակարգիչների քանակը-719, այդ թվում՝  

Ուսանողներին հասանելի համակարգիչներ-167 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 

2014-2015 ուս. տարվա ամփոփ տվյալներ  


