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01 Երևանի պետական համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

170

Մաթեմատիկա Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Անգլ(գ)*

-16 5000001

Մեխանիկա Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Անգլ(գ)*

-5 5000002

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա Մ(գ)  Օտլ(գ)* -8 6500003

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Անգլ(գ)*

-8 7000004

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Անգլ(գ)*

-36 7000005

Տեղեկատվական անվտանգություն Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Անգլ(գ)*

-18 7000006

Ֆիզիկա Ֆ(գ) կամ Մ(գ)  Մ(գ) * կամ Ֆ(գ)* -21 50029007

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա Ֆ(գ) կամ Մ(գ)  Մ(գ) * կամ Ֆ(գ)* -6 5005008

Նանոֆիզիկա և առաջատար տեխնոլոգիաներ Ֆ(գ) կամ Մ(գ)  Մ(գ) * կամ Ֆ(գ)* -7 50013009

Ռադիոֆիզիկա Ֆ(գ) կամ Մ(գ)  Մ(գ) * կամ Ֆ(գ)* -20 50017010

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա Ֆ(գ) կամ Մ(գ)  Մ(գ) * կամ Ֆ(գ)* -12 50013011

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում Ֆ(գ) կամ Մ(գ)  Մ(գ) * կամ Ֆ(գ)* -12 5009012

Քիմիա Ք(գ)  Կ(գ) * կամ Ֆ(գ) * 
կամ Մ(գ)*

-9 50010013

1

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն
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Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

170

Սննդի անվտանգություն Ք(գ)  Կ(գ) * կամ Ֆ(գ)* -4 50018014

Ֆարմացիա Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

-7 5800015

Կենսաբանություն Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* -9 5000016

Կենսաքիմիա Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* -7 5000017

Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* -5 5003018

Աշխարհագրություն Ա(գ)  Մ(գ)* -6 5000019

Երկրաբանություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -6 5009020

Սերվիս Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)  Օտլ(գ)* -5 6500021

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ Ա(գ)  Մ(գ)* -2 5000022

Պատմություն ՀՊ(գ)  Հլգ(գ)* -5 5000023

Արվեստաբանություն Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
ՀՊ(գ)*

-3 5000024

Մշակութաբանություն Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
ՀՊ(գ)*

-3 5000025

Կովկասագիտություն ՀՊ(գ)  Հլգ(գ)* -3 5000026

Հնագիտություն և ազգագրություն ՀՊ(գ)  Հլգ(գ)* -3 5000027

Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -7 7800028

Քաղաքագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -5 7200029

Հանրային կառավարում ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -3 7800030

2

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն
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Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

170

Տնտեսագիտություն Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -2 7200031

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -2 7800032

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -2 7800033

Փիլիսոփայություն Հլգ(գ)  Օտլ(գ)* -4 5006034

Հոգեբանություն Հլգ(գ) Կ(գ)*Օտլ(գ)* -5 6000035

Սոցիոլոգիա Մ(գ)  Հլգ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

-4 6001036

Սոցիալական աշխատանք Հլգ(գ)  Օտլ(գ)* -6 6000037

Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   -11 5000038

Սոցիալական մանկավարժություն Հլգ(գ)  Օտլ(գ)* -2 5000039

Լրագրություն Հլգ(գ)   -4 5000040

Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ(գ)   -7 5004041

Միջմշակութային հաղորդակցություն և թարգմանություն (ռուսերեն) Ռլ(գ)   -5 5009042

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն լեզուներ Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* -3 6600043

Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ (անգլերեն) Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* -2 6600044

Անգլերեն լեզու, գերմաներեն լեզու և հաղորդակցություն Գլ(գ) կամ Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* -5 6000045

Անգլերեն լեզու, ֆրանսերեն լեզու և հաղորդակցություն Ֆրլ(գ) կամ 
Անգլ(գ)

 Հլգ(գ)* -5 6000046

Անգլերեն լեզու, իսպաներեն լեզու և հաղորդակցություն ԻՍ(գ) կամ 
Անգլ(գ)

 Հլգ(գ)* -5 6000047

3

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն
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Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

170

Անգլերեն լեզու, իտալերեն լեզու և հաղորդակցություն Իտ(գ) կամ 
Անգլ(գ)

 Հլգ(գ)* -4 6000048

Արաբագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -5 6500049

Իրանագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -5 6500050

Թյուրքագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -5 6500051

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -4 10000052

Աստվածաբանություն Հլգ(գ)  ՀՊ(գ)* -4 50010053

Կրոնագիտություն Հլգ(գ)  ՀՊ(գ)* -1 50014054

4

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



02 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

206

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Անգլ(գ)*

-6 40014055

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ)  Հլգ(գ)* -5 45016056

Պատմություն ՀՊ(գ)  Հլգ(գ)* -4 35031057

Բնապահպանություն և բնօգտագործում Կ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ք(գ)* -1 35024058

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* -5 35017059

Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   -3 32017060

Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ(գ)  Հլգ(գ)* -2 38024061

Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ(գ)   -4 40012062

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն Ֆրլ(գ)   -2 40011063

Հոգեբանություն Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Կ(գ)*

-3 35022064

Զբոսաշրջություն Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Ա(գ)*

-3 35018065

5

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



03 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան (Երևանի կրթահամալիր)

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

260

Տնտեսագիտություն Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 5220070

Լոգիստիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -5 4500071

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ)  Ֆ(գ)* -18 5040072

Ծրագրային ճարտարագիտություն Մ(գ)  Ֆ(գ)* -23 5040073

Համակարգչային ճարտարագիտություն Մ(գ)  Ֆ(գ)* -23 5040074

Տեղեկատվական համակարգեր Մ(գ)  Ֆ(գ)* -18 5040075

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ)  Ֆ(գ)* -20 5040076

Տեղեկատվական անվտանգություն Մ(գ)  Ֆ(գ)* -21 5040077

Քիմիական տեխնոլոգիա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 
կամ Ք(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Մ(գ)*

-4 4029078

Շրջակա միջավայրի պաhպանություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -2 40216079

Ջերմաէներգետիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -8 42022080

Ատոմային էներգետիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -6 42019081

Էլեկտրաէներգետիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -9 42019082

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -18 42025083

Էլեկտրոնիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -26 4500084

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -12 4504085

Ավտոմատացում Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -11 4500086

6

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



03 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան (Երևանի կրթահամալիր)

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

260

Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -10 4200087

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -20 4503088

Մետալուրգիա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 
կամ Ք(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Մ(գ)*

-5 40212089

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -5 40211090

Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -4 4027091

Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -4 4205092

Պոլիգրաֆիա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -2 42012093

Ռադիոտեխնիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -21 4504094

Չափագիտություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -3 4508095

Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -7 4503096

Տրանսպորտային համակարգեր Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -4 42016097

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և 
կառավարում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -1 42033098

Թռչող ապարատների ավիացիոն սարքավորումներ Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -8 4200099

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 
կամ Ք(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Մ(գ)*

0 40210100

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 
կամ Ք(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Մ(գ)*

-3 40211101

Օգտական հանածոների հարստացում Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -4 40211102

7

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



04 ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

55

Էլեկտրոնիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -12 3608103

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ)  Ֆ(գ)* -11 3604105

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ)  Ֆ(գ)* -13 36013106

Տնտեսագիտություն Մ(գ)  Ֆ(գ)* -1 36011107

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -2 31510108

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների 
տեխնոլոգիա, սարքավորումների տեխնիկական շահագործում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -2 3009109

05 ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

36

Տնտեսագիտություն Մ(գ)  Ֆ(գ)* -1 3603110

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -5 30011111

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և 
կառավարում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -5 30010112

Ծրագրային ճարտարագիտություն Մ(գ)  Ֆ(գ)* -10 3607113

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -5 3155114

8

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



06 ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

27

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ)  Ֆ(գ)* -2 4504115

Օգտակար հանածոների հարստացում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 
կամ Ք(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Մ(գ)*

-3 3907116

Տնտեսագիտություն Մ(գ)  Ֆ(գ)* -1 4505117

Տեղեկատվական համակարգեր Մ(գ)  Ֆ(գ)* -3 4509118

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 
կամ Ք(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Մ(գ)*

-3 3900119

Մետալուրգիա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 
կամ Ք(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Մ(գ)*

-4 3902120

9

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



07 Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

303

Շինարարություն123 0 0410

Անշարժ գույքի փորձաքննություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 3 590.40

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 7 590.40

Գեոդեզիա և կադաստր Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 3 590.40

Հիդրոտեխնիկական շինարարություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 4 590.40

Շենքերի նախագծում Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 4 590.40

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների 
արտադրություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 3 590.40

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 6 590.40

Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 4 590.40

Քաղաքային տնտեսություն124 0 077

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 4 590.40

Քաղաքային տնտեսություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 4 590.40

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և 
կառավարում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -2 45050125

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -5 48030126

Տեղեկատվական համակարգեր Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -5 50452127

Տնտեսագիտություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 0 522116128

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 0 52231129

10

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



07 Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

303

Զբոսաշրջություն Հլգ(գ)  Անգլ(գ) * կամ 
Ռլ(գ) * կամ Մ(գ)*

-2 48024130

11

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



08 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 
համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

62

Տնտեսագիտություն Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -13 6000131

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -11 6000132

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -12 6000133

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -11 6000134

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -5 5500135

Վիճակագրություն Մ(գ)  Հլգ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

-7 5000136

Բնապահպանություն և բնօգտագործում Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -1 50041137

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա Մ(գ)  Հլգ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

-1 5001138

Տեղեկատվական համակարգեր Մ(գ)  Հլգ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

-1 5000139

Զբոսաշրջություն Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -1 50020140

Սերվիս Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -1 5000141

12

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



09 ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

77

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -2 45017142

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -2 45021143

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -3 45039144

10 ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

35

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 3504145

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 35013146

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 35018147

13

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



11 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

579

Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

-2 4800148

Սոցիալական մանկավարժություն Հլգ(գ)  Մ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

-2 39022149

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

-2 5800150

Սուրդոմանկավարժություն Հլգ(գ)  Կ(գ)* -2 35020151

Տիֆլոմանկավարժություն Հլգ(գ)  Կ(գ)* 0 35023152

Օլիգոֆրենոմանկավարժություն Հլգ(գ)  Կ(գ)* -1 35022153

Լոգոպեդիա Հլգ(գ)  Կ(գ)* -2 46011154

Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   -3 3900155

Ֆիզիկա Ֆ(գ) կամ Մ(գ)  Մ(գ) * կամ Ֆ(գ)* 0 36021156

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն Հլգ(գ)  Մ(գ)* -2 36029157

Ինֆորմատիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -2 43030158

Մաթեմատիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* -4 36033159

Քիմիա Ք(գ)  Մ(գ) * կամ Ֆ(գ)* -3 36017160

Կենսաբանություն Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* -3 39021161

Աշխարհագրություն Ա(գ)  Մ(գ)* -4 39022162

Պատմություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
ԸՊ(գ)*

-5 41064163

14

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



11 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

579

Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ(գ)   -2 4600167

Գերմաներեն լեզու և գրականություն Գլ(գ)   -1 41013168

Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ(գ)   -2 35021169

Հասարակագիտություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
ԸՊ(գ)*

-1 41044170

Շախմատ Հլգ(գ) կամ Մ(գ)  Մ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 0 35023171

Իսպաներեն լեզու և գրականություն Օտլ(գ)   -1 46020179

Հոգեբանություն Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Կ(գ)*

-2 4800180

Սոցիոլոգիա Հլգ(գ)  Մ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

-2 41024181

Մշակութաբանություն Հլգ(գ)  ՀՊ(գ) * կամ 
ԸՊ(գ)*

-2 39013182

Թանգարանային գործ և պատմամշակութային կառույցների 
պահպանույթուն

Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
ՀՊ(գ)*

-1 36010183

Լրագրություն Հլգ(գ)   -1 41017184

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
ՀՊ(գ)*

0 36020185

Շրջակա միջավայրի գիտություններ Ք(գ) կամ Կ(գ)  Ֆ(գ)* 0 39022186

Սոցիալական աշխատանք Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Կ(գ)*

-2 41017188

15

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



12 Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

259

Լեզվաբանություն, անգլերեն լեզու Անգլ(գ)   -11 4500189

Լեզվաբանություն, ֆրանսերեն լեզու Ֆրլ(գ)   -2 45027190

Լեզվաբանություն, գերմաներեն լեզու Գլ(գ)   -2 45022191

Լեզվաբանություն, իտալերեն լեզու Օտլ(գ)   -1 4500192

Լեզվաբանություն, ռուսաց լեզու Ռլ(գ)   -1 45013193

Միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* -5 4500194

Միջմշակութային հաղորդակցություն, գերմաներեն լեզու Գլ(գ)  Հլգ(գ)* -1 4509195

Միջմշակութային հաղորդակցություն, ֆրանսերեն լեզու Ֆրլ(գ)  Հլգ(գ)* -2 45012196

Միջմշակութային հաղորդակցություն, ռուսաց լեզու Ռլ(գ) Հլգ(գ)*Օտլ(գ)* -2 45016197

Մասնագիտական մանկավարժություն, անգլերեն լեզու և 
գրականություն

Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* -5 4500198

Մասնագիտական մանկավարժություն, գերմաներեն լեզու և 
գրականություն

Գլ(գ)  Հլգ(գ)* -2 45047199

Մասնագիտական մանկավարժություն, ֆրանսերեն լեզու և 
գրականություն

Ֆրլ(գ)  Հլգ(գ)* -2 45045200

Մասնագիտական մանկավարժություն, ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ(գ)  Հլգ(գ)* -1 45016201

Օտար լեզու և գրականություն, ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ(գ)   -2 45015202

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն լեզուներ Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* -6 4500203

Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն և հայերեն լեզուներ Ռլ(գ)  Հլգ(գ)* -1 4508204

16

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



12 Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

259

Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներ Ռլ(գ) Հլգ(գ)*Անգլ(գ)* -2 45012205

Թարգմանչական գործ՝ ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներ Ֆրլ(գ)  Հլգ(գ)* -1 45012206

Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն և հայերեն լեզուներ Գլ(գ)  Հլգ(գ)* -1 4505207

Թարգմանչական գործ՝ իտալերեն և հայերեն լեզուներ Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* -1 4500208

Թարգմանչական գործ՝ չինարեն և հայերեն լեզուներ Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* -5 4500209

Թարգմանչական գործ՝ իսպաներեն և հայերեն լեզուներ Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* -2 4500210

Թարգմանչական գործ՝ կորեերեն և հայերեն լեզուներ Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* -3 4500211

Քաղաքագիտություն Օտլ(գ) կամ Հլգ(գ)   -1 4500212

Լրագրություն Հլգ(գ)   -1 4500213

Սերվիս Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* -4 4500214

17

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



13 Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 
համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

348

Մաթեմատիկա Մ(գ)  Ֆ(գ)* -1 23015215

Ֆիզիկա Ֆ(գ) կամ Մ(գ)  Մ(գ) * կամ Ֆ(գ)* -1 23015216

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -2 35015217

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -2 3507218

Կենսաբանություն Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* -2 25014219

Աշխարհագրություն Ա(գ)  Մ(գ)* -1 25013220

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ Ա(գ)  Մ(գ)* -3 30021221

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

-5 30019222

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

-4 30015223

Դեղագործական քիմիա Ք(գ)  Կ(գ) * կամ Ֆ(գ)* 0 35019224

Պատմություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
ԸՊ(գ)*

-4 30013225

Լրագրություն Հլգ(գ)   0 3006226

Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   -3 30011227

Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ(գ)   -3 3500228

Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ(գ)   -1 3005229

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* -3 3500230

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և ռուսերեն Անգլ(գ)  Ռլ(գ)* -2 35016231

18

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



13 Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 
համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

348

Միջմշակութային հաղորդակցություն, (ֆրանսերեն և հայերեն) Ֆրլ(գ)   -1 3509232

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 35019233

Սոցիալական աշխատանք Հլգ(գ)  Օտլ(գ)* -3 25016234

Սոցիոլոգիա Հլգ(գ)  Մ(գ)* -3 30013235

Հոգեբանություն Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Կ(գ)*

-3 25019236

Քաղաքագիտություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
ԸՊ(գ)*

0 40012237

Սերվիս Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)  Օտլ(գ)* -4 30017238

Զբոսաշրջություն Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)  Օտլ(գ)* 0 30018239

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* -2 30021240

19

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



14 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

100

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* -2 40016245

Սոցիալական մանկավարժություն Հլգ(գ)  Մ(գ)* -3 35010246

Կենսաբանություն Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* -4 35011247

Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   -4 3500251

Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ(գ)   -3 3509252

Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ(գ)   -4 4000253

Պատմություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
ԸՊ(գ)*

-3 3509254

Հոգեբանություն Հլգ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Կ(գ)*

-3 3500255

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -3 4003256

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -2 6000257

Դեղագործական քիմիա Ք(գ)  Կ(գ) * կամ Ֆ(գ)* -4 35013258

Ռադիոֆիզիկա Ֆ(գ) կամ Մ(գ)  Մ(գ) * կամ Ֆ(գ)* -2 35013259

Մաթեմատիկա Մ(գ)  Ֆ(գ)* -2 35015260

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա Մ(գ)  Օտլ(գ)* -4 4001261

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Անգլ(գ)*

-6 3500262

Սերվիս Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)  Օտլ(գ)* -3 3500263

20

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



24 Գավառի պետական համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

311

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

-2 34017315

Կենսաբանություն Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* 0 32019316

Աշխարհագրություն Ա(գ)  Մ(գ)* 0 32020317

Պատմություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
ԸՊ(գ)*

-1 34023318

Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   -2 33017319

Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ(գ)   0 33020320

Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ(գ)   -3 41013321

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ)  Հլգ(գ)* -1 42021322

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ)  Հլգ(գ)* -2 42015323

Տնտեսագիտություն Մ(գ)  Հլգ(գ)* -2 42021324

Բնապահպանություն և բնօգտագործում Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* 0 32020325

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 52018326

Դեղագործական քիմիա Ք(գ)  Կ(գ) * կամ Ֆ(գ)* -2 33023327

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ Ա(գ)  Մ(գ)* -1 33024328

Համակարգչային ճարտարագիտություն Մ(գ)  Ֆ(գ)* -5 41019329

Սերվիս Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)  Օտլ(գ)* -5 33021330

21

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



25 Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 
համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

0

Ստոմատոլոգիա Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

-7 10000331

Բուժական գործ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

-59 10000332

Բուժական գործ զինված ուժերում Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

-20 00333

Ֆարմացիա Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

-5 6000334

22

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



27 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

24

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության 
ֆակուլտետ

338 0 079

Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն Մ(գ) կամ Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Կ(գ)* 6 4400

Անասնաբուժություն Մ(գ) կամ Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Կ(գ)* 7 4400

Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա Մ(գ) կամ Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Կ(գ)* 6 4400

Ագրոպարենային համակարգի տնտեսագիտական 
մասնագիտություններ (ա)

339 0 072

Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա Մ(գ)  Օտլ(գ)* 5 6000

Ագրոպարենային համակարգի տնտեսագիտական 
մասնագիտություններ (բ)

340 0 087

Ագրոբիզնես և ֆինանսներ Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 6 6000

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ341 0 0194

Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում Մ(գ)  Ֆ(գ)* 2 4400

Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ Մ(գ)  Ֆ(գ)* 5 4400

Կենսագործունեության անվտանգություն Մ(գ)  Ֆ(գ)* 3 4400

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, 
հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ

Մ(գ)  Ֆ(գ)* 5 4400

Հողաշինարարություն, հողային կադաստր Մ(գ)  Ֆ(գ)* 3 5000

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և 
կառավարում

Մ(գ)  Ֆ(գ)* 4 5000

23

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



27 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

24

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ342 0 0224

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն Մ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* 8 4600

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա Մ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* 23 4600

Սննդամթերքի անվտանգություն Մ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* 6 4600

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ343 0 0103

Ագրոէկոլոգիա Մ(գ) կամ Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Կ(գ)* 5 4400

Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա Մ(գ) կամ Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Կ(գ)* 9 4400

Բույսերի պաշտպանություն Մ(գ) կամ Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Կ(գ)* 6 4400

Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիա Մ(գ) կամ Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Կ(գ)* 4 4400

Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ք(գ) * կամ Կ(գ)* 0 44024344

24

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



28 Գորիսի պետական համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

132

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* -2 41020345

Կենսաբանություն Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* -3 29012346

Մաթեմատիկա Մ(գ)  Ֆ(գ)* -1 29012347

Պատմություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
ԸՊ(գ)*

-1 35014349

Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   -1 33011350

Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ(գ)   -2 4005351

Տնտեսագիտություն Մ(գ)  Հլգ(գ)* 0 42026352

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ)  Հլգ(գ)* -2 42012353

Էլեկտրոնիկա Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 31020354

25

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



29 Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան 
(Հայկական բաժանմունք)

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

77

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

-14 5000355

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա Մ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Հլգ(գ)*

-5 5004356

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Հլգ(գ)*

0 6000357

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Հլգ(գ)*

-1 6005358

Զբոսաշրջություն Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Հլգ(գ)*

0 5008359

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 8000360

Քաղաքագիտություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Հլգ(գ)*

0 5002361

Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Հլգ(գ)*

0 6500362

Միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 5500363

Լրագրություն Հլգ(գ)   0 4500364

Թյուրքագիտություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Հլգ(գ)*

-1 50014365

Իրանագիտություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Հլգ(գ)*

0 50015366

Արաբագիտություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Հլգ(գ)*

0 50014367

Հնդկագիտություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
Հլգ(գ)*

0 50015368

26

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



41 Երևանի  "Գլաձոր" համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

409

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի) Մ(գ)  Հլգ(գ) 0 35030369

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 40080370

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 35020371

Լրագրություն Հլգ(գ)   0 35044372

Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 35045373

Հայոց լեզու և գրականություն*** Հլգ(գ)   0 35020374

Անգլերեն լեզու և գրականություն Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 35030375

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն*** Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 35010376

Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)*** Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 35017377

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 35044378

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)*** Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 35020379

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)*** Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 35049380

Երևանի «Գլաձոր» ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ունի ինստիտուցիոնալ հավատարմագիր

27

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



42 Երևանի "Գալիք" համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

130

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 220100381

Լրագրություն Հլգ(գ)   0 20030382

43 Ա. Մկրտչյանի անվան Երևանի 
տնտեսաիրավագիտական համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

110

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* 0 21020383

Հոգեբանություն Հլգ(գ) Կ(գ)*Օտլ(գ)* 0 21020384

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 21015385

Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 21015386

Մասնագիտական մանկավարժություն, անգլերեն լեզու և 
գրականություն

Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 21020387

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 21020388

28

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



44 Երևանի "ՄՖԲ" ֆինանսական ակադեմիա

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

89

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 32029389

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 32030390

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 32030391

29

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



45 Երևանի "Հայբուսակ" համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

1143

Լրագրություն Հլգ(գ)   0 25040392

Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 33050393

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* 0 25050394

Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 250100395

Բնապահպանություն և բնօգտագործում Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 55090396

Բուժական գործ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 55057397

Ստոմատոլոգիա Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 550168398

Ֆարմացիա Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 550100399

Տնտեսագիտություն Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 300120400

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 33088401

Հոգեբանություն Հլգ(գ) Կ(գ)*Օտլ(գ)* 0 25080402

Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   0 25050406

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 30070407

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)*** Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 30040408

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)*** Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 30040409

Երևանի «Հայբուսակ» ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ունի ինստիտուցիոնալ հավատարմագիր

30

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



46 "Հայբուսակ" համալսարանի "Շիրակացի" 
մասնաճյուղ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

307

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 17560410

Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   0 17550411

Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 17550412

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա*** Հլգ(գ)  Մ(գ)* 0 060413

Տնտեսագիտություն Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 17547414

Տեղեկատվական համակարգեր*** Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 040415

«Հայբուսակ»-ի «Շիրակացի» մասնաճյուղ ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ունի ինստիտուցիոնալ հավատարմագիր

47 Ավանդական բժշկության համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

112

Բուժական գործ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 80054416

Ստոմատոլոգիա Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 80058417

31

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



48 Երևանի "Մենեջմենթի" համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

58

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 20013418

Տնտեսագիտություն Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 2008419

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 2009420

Լրագրություն Հլգ(գ)   0 17010421

Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների) Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 1708422

Ստոմատոլոգիա Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 35010423

32

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



49 "Հյուսիսային համալսարան"

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

384

Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  ՀՊ(գ)* 0 25019424

Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ(գ)   0 2758425

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն Ֆրլ(գ)   0 27510426

Հոգեբանություն*** Հլգ(գ) Կ(գ)*Օտլ(գ)* 0 25020427

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)*** Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 30020428

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 35053429

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 35069430

Լրագրություն Հլգ(գ)   0 25029431

Մասնագիտական մանկավարժություն, անգլերեն լեզու և 
գրականություն

Անգլ(գ)   0 2759432

Մասնագիտական մանկավարժություն, ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ(գ)   0 27520433

Ինֆորմատիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 0 27512434

Մասնագիտական մանկավարժություն, ֆրանսերեն լեզու և 
գրականություն

Ֆրլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 27510435

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* 0 25030436

Տնտեսագիտություն Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 27535437

Ծրագրային ճարտարագիտություն Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 27540438

«Հյուսիսային համալսարան» ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ունի ինստիտուցիոնալ հավատարմագիր

33

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



51 "Մխիթար Գոշ" հայ-ռուսական միջազգային 
համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

213

Մասնագիտական մանկավարժություն, անգլերեն լեզու և 
գրականություն

Անգլ(գ)   0 20030440

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 20025441

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* 0 20025442

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 20025443

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)*** Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 20020444

Բուժական գործ*** Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 25049445

Ստոմատոլոգիա Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 25039446

«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ունի ինստիտուցիոնալ հավատարմագիր

34

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



52 "Մարտիգ" արտաքին տնտեսական կապերի 
համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

150

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 18750447

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 18725448

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 18725449

Ծրագրային ճարտարագիտություն*** Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 18750450

53 Երևանի "Ազպաթ-վետերան" դատական 
փորձագիտության և հոգեբանության ինստիտուտ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

50

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 23050451

35

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



54 Եվրասիա միջազգային համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

306

Մասնագիտական մանկավարժություն, անգլերեն լեզու և 
գրականություն

Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* -1 32012452

Մասնագիտական մանկավարժություն, ֆրանսերեն լեզու և 
գրականություն

Ֆրլ(գ) կամ 
Անգլ(գ)

 Հլգ(գ)* 0 32020453

Մասնագիտական մանկավարժություն, գերմաներեն լեզու և 
գրականություն

Գլ(գ) կամ Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 32019454

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 38053455

Ֆարմացիա Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 41059456

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* -1 360114457

Տեղեկատվական համակարգեր*** Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 36029458

«Եվրասիա» ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ունի ինստիտուցիոնալ հավատարմագիր
ուսման վարձի արտոնություններ.
1.անվճար` կրթաթոշակով 18-20 միավոր ունեցող դիմորդները
2. անվճար` 16-17 միավոր ունեցող դիմորդները
3. 50% զեղչ` 13-15 միավոր ունեցող դիմորդները
4. անվճար` երկկողմանի ծնողազուրկ դիմորդները
5. անվճար` հաշմանդամություն ունեցող դիմորդները (հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բուհում առկա պայմանների,
ենթակառուցվածքների, ռեսուրսների մասին տե՛ս համալսարանի պաշտոնական կայքում՝ www.eiu.am)
6. անվճար` վերջին 2 տարում բանակից զորացրված դիմորդները
7. անվճար` սահմանամերձ բնակավայրերից դիմորդները
8. 50% զեղչ՝ միակողմանի ծնողազուրկ դիմորդները

36

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



56 Երևանի "Անանիա Շիրակացի" միջազգային 
հարաբերությունների համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

200

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 25050461

Լրագրություն Հլգ(գ)   0 20050462

Անգլերեն լեզու և գրականություն Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 25040463

Գերմաներեն լեզու և գրականություն Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 25010464

Տնտեսագիտություն Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 25050465

57 Երևանի գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի 
"Ուրարտու" համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

100

Հոգեբանություն Հլգ(գ) Կ(գ)*Օտլ(գ)* 0 22080466

Սոցիալական աշխատանք*** Հլգ(գ)  Օտլ(գ)* 0 22020467

37

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



58 Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

120

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 22030468

Մասնագիտական մանկավարժություն, հայոց լեզու և գրականություն*** Հլգ(գ)   0 19030469

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* 0 21030470

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 21030471

59 Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

139

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 20020472

Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   0 18019473

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 20020474

Հոգեբանություն Հլգ(գ) Կ(գ)*Օտլ(գ)* 0 20020475

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* 0 12520476

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 20020478

Սերվիս Ա(գ) կամ ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 20020479

38

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



60 Երևանի գյուղատնտեսական համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

75

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 32019480

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 32016481

Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա Մ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* 0 32020483

Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն Մ(գ) կամ Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Կ(գ)* 0 32020484

61 Երևանի Մովսես Խորենացու անվան համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

300

Ինֆորմատիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ)  Ֆ(գ) * կամ Մ(գ)* 0 21010485

Մասնագիտական մանկավարժություն, հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   0 21025486

Մասնագիտական մանկավարժություն, անգլերեն լեզու և 
գրականություն

Անգլ(գ)   0 21015487

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 21020488

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 22080489

Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   0 21015490

Անգլերեն լեզու և գրականություն Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 21025491

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* 0 15060492

Տնտեսագիտություն Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 22050493

39

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



63 Վարդենիսի մանկավարժական ինստիտուտ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

75

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* 0 14025498

Պատմություն ՀՊ(գ)  Օտլ(գ) * կամ 
ԸՊ(գ)*

0 14025499

Մասնագիտական մանկավարժություն, հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   0 14025500

64 Հայկական բժշկական ինստիտուտ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

79

Բուժական գործ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 55021501

Ստոմատոլոգիա Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 55058502

40

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



66 Գյումրիի "Պրոգրես" համալսարան

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

280

Կենսաքիմիա Կ(գ)  Ք(գ) * կամ Ֆ(գ)* 0 195-22030505

Հոգեբանություն Հլգ(գ) Կ(գ)*Օտլ(գ)* 0 195-22030506

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 195-22050507

Լրագրություն Հլգ(գ)   0 195-22030508

Մասնագիտական մանկավարժություն, հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)   0 195-22030509

Մասնագիտական մանկավարժություն, անգլերեն լեզու և 
գրականություն

Անգլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 195-22030510

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ)  Մ(գ)* 0 195-22030511

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 195-22050513

41

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



72 Երևանի "Սուրբ Թերեզայի անվան համալսարան"

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

69

Ստոմատոլոգիա Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 35015530

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 20015531

Բուժական գործ*** Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 35010532

Ֆարմացիա*** Ֆ(գ) կամ Ք(գ) 
կամ Կ(գ)

 Ֆ(գ) * կամ Ք(գ) * 
կամ Կ(գ)*

0 35014533

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)*** Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 20015534

42

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



77 Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային 
ակադեմիա հիմնադրամ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

1039

Տեղեկատվական համակարգեր Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

0 51025560

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

0 510197561

Տեղեկատվական անվտանգություն Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

0 51059562

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

0 51054563

Սերվիս Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)  Օտլ(գ)* 0 48089564

Տնտեսագիտություն Մ(գ)  Հլգ(գ)* 0 51090565

Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ)  Հլգ(գ)* 0 51089566

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 570110567

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ)  Հլգ(գ)* 0 54079568

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ)  Հլգ(գ)* 0 54060569

Հոգեբանություն Հլգ(գ)  Կ(գ)* 0 45060570

Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների) Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 45067571

Շենքների նախագծում Մ(գ)  Ֆ(գ)* 0 58260573

43

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



78 ԵԿՏԱ Գյումրի մասնաճյուղ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

299

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

0 30040574

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

0 30020575

Մշակութաբանություն Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)  Օտլ(գ)* 0 30040576

Տնտեսագիտություն Մ(գ)  Հլգ(գ)* 0 30040577

Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ)  Հլգ(գ)* 0 30030578

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 30039579

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ)  Հլգ(գ)* 0 30030580

Հոգեբանություն Հլգ(գ)  Կ(գ)* 0 30030581

Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների) Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 30030582

44

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



79 ԵԿՏԱ Վանաձորի մասնաճյուղ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

298

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

0 30040583

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

0 30020584

Մշակութաբանություն Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)  Օտլ(գ)* 0 30040585

Տնտեսագիտություն Մ(գ)  Հլգ(գ)* 0 30040586

Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ)  Հլգ(գ)* 0 30030587

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 30040588

Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ)  Հլգ(գ)* 0 30030589

Հոգեբանություն Հլգ(գ)  Կ(գ)* 0 30030590

Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների) Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 30028591

45

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն



81 ԵԿՏԱ Իջևանի մասնաճյուղ

Ծած-
կագի

րը

Ընդունելության մրցութային
քննությունները աստղանիշով (*) 

մրցութային առարկաները

Բուհը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության վճարովի 
թափուր տեղեր

ուսման 
վարձը 
հազ. դ

1 2 3 4 5 6 7

220

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ)  Ֆ(գ) * կամ 
Օտլ(գ)*

0 30040598

Մշակութաբանություն Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)  Օտլ(գ)* 0 30040599

Տնտեսագիտություն Մ(գ)  Հլգ(գ)* 0 30040600

Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գ)*Հլգ(գ)* 0 30040601

Հոգեբանություն Հլգ(գ)  Կ(գ)* 0 30030602

Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների) Օտլ(գ)  Հլգ(գ)* 0 30030603

46

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 
մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով  (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ 
աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
** - Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ 
***- Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն


