
 

 

 

Հիմնադրման տարեթիվը՝ 1991թ. 

Նախագահ՝ Արմէն Տէր Կիւրեղեան 2014թ.-ից 
Փոխնախագահ՝ Ռանդոլ Ռոդես 2015 թ.-ից  
 

2016 թ.-ի աշնանային կիսամյակ  

Բակալավրի ծրագրերի ուսանողներ–1316, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-538, կին-778; ՀՀ քաղաքացի-1227 (38)*, օտարերկրյա քաղաքացի-89 

Մագիստրոսի ծրագրերի ուսանողներ–480, այդ թվում՝  
Տղամարդ-176, կին-304; ՀՀ քաղաքացի-433 (9)*, օտարերկրյա քաղաքացի-47 

Աստիճան չշնորհող ծրագրերի ուսանողներ-29, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-21, կին-8; ՀՀ քաղաքացի-27, օտարերկրյա քաղաքացի-2 

Ուսանող-դասախոս հարաբերակցությունը՝ 16:1 

* ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող երկքաղաքացիները ներկայացված են որպես  
ՀՀ քաղաքացի և առանձին նշված են նաև փակագծերում:  
 

2016-2017 ուս. տարվա ընդունելություն  

Բակալավրիատ 
Դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը-636, այդ թվում՝  
Տղամարդ-307, կին-329; ՀՀ քաղաքացի-588, օտարերկրյա քաղաքացի-48 

Ընդունվածների ընդհանուր թվաքանակը-442, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-200, կին-242; ՀՀ քաղաքացի-417, օտարերկրյա քաղաքացի-25 

Հաշվառված ուսանողների թվաքանակը-395, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-168, կին-227; ՀՀ քաղաքացի-373, օտարերկրյա քաղաքացի-22 
 

Մագիստրատուրա 
Դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը-326, այդ թվում՝  
Տղամարդ-116, կին-210; ՀՀ քաղաքացի-292, օտարերկրյա քաղաքացի-34 

Ընդունվածների ընդհանուր թվաքանակը-249, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-87, կին-162; ՀՀ քաղաքացի-224, օտարերկրյա քաղաքացի-25 

Հաշվառված ուսանողների թվաքանակը-232, այդ թվում՝ 
Տղամարդ-80, կին-152; ՀՀ քաղաքացի-210, օտարերկրյա քաղաքացի-22 
 

Ֆինանսական աջակցություն ստացած ուսանողների թվաքանակը-908  

Բակալավրիատ-658, այդ թվում՝ տղամարդ-245, կին-413 

Մագիստրատուրա-250, այդ թվում՝ տղամարդ-80, կին-170 

Ֆինանսական աջակցութուն (գումարային)-669,594,721 ՀՀ դրամ 

Մեկ ուսանողին տրամադրված տարեկան ֆինանսական աջակցության միջին 

չափը (գումարային)-737,439 ՀՀ դրամ  
 

Դասախոսների թվաքանակը-225, այդ թվում՝  

Տղամարդ-148, կին-77; ՀՀ քաղաքացի-149, օտարերկրյա քաղաքացի-76 

գիտությունների դոկտոր կամ համարժեք-115, մագիստորս և այլն-110  

 

 

 

Երեք տարվա ընթացքում մագիստրոսի ծրագիրն ավարտել է (%)՝  

2010 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 83.4% 

2011 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 91.4% 

2012 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 93.2% 

2013 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 91.7% 

2013 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 90.3% 
 

Երկրորդ կուրս փոխադրված մագիստրոսի ծրագրերի ուսանողներ (%)  

2010 տարվա I կուսի ուսանողների համակազմի 90.8% 

2011 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 95.0% 

2012 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 97.5% 

2013 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 92.7% 

2014 տարվա I կուրսի ուսանողների համակազմի 94.0% 
 

Հուլիսի 1, 2016թ.-հունիսի 30, 2017թ. ժամանակահատվածում շնորհվել է 

մագիստրոսի աստիճան (և վկայագիր)՝ 193 (14), ընդամենը մագիստրոսի 

աստիճան (և վկայագիր)–3,137 (241) 

բակալավրի աստիճան՝ 189 
 

Շրջանավարտների թվաքանակը 

Մագիստրոսի և վկայագիր շնորհող ծրագրեր՝ 3,252,  

Բակալավրի ծրագրեր՝ 189 
 

Աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը-203, այդ թվում՝  

Տղամարդ-71, կին-132; ՀՀ քաղաքացի-186, օտարերկրյա քաղաքացի-17 

ըստ գործունեության բնույթի՝ 

վարչություն և մասնագիտական ծառայություններ-41 

օժանդակ ծառայություններ-110 

շենքի շահագործում և գործառնություններ-52 
 

ՀԱՀ շարունակական կրթություն   

Դասընթացների մասնակիցների թվաքանակը-2,935, այդ թվում՝  

Տղամարդ-1,164, կին-1,771;  

ՀՀ քաղաքացի-2,693, օտարերկրյա քաղաքացի-242 

Դասավանդողների թվաքանակը-101, այդ թվում՝  
Տղամարդ-27, կին-74; ՀՀ քաղաքացի-91, օտարերկրյա քաղաքացի-10  

 

Գրադարանային ֆոնդ և համակարգչային տեխնիկա 

Գրադարանային ֆոնդ-267,876 

Համակարգիչների քանակը-968, այդ թվում՝  

Ուսանողներին հասանելի համակարգիչներ (և պլանշետներ)-215 (118) 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 

2016-2017 ուս. տարվա ամփոփ տվյալներ  


