
                                                                               

 

ՀՈՎՀՀՈՎՀՀՈՎՀՀՈՎՀ. . . . ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ    ԱՆՎԱՆԱՆՎԱՆԱՆՎԱՆԱՆՎԱՆ    ՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆ    ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ    
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻՆՍՏԻՏՈՒՏ    

ԿրթությանԿրթությանԿրթությանԿրթության    կառավարումկառավարումկառավարումկառավարում    

ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակընպատակընպատակընպատակը: Պատրաստել արհեստավարժ մասնագետներ   կրթության  
կառավարման ոլորտում, ինչը    հասարակական արժեքների վերանայման և  
կրթական համակարգի բարեփոխումների ներքո դարձել է արդիական:  

 
Ու՞մՈւ՞մՈւ՞մՈւ՞մ    համարհամարհամարհամար    էէէէ    ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը: Գործատուների արդիական պահանջների  

բավարարման և շուկայի հեռանկարային զարգացման համար անհրաժեշտ են 
արհեստավարժ մասնագետներ, ովքեր տիրապետում են  խոր գիտելիքների և 
գործունեություն ծավալելու նպատակով ցուցաբերում են մասնագիտական 
հմտություններ ու կարողություններ: 

 
Ժամանակակից կրթության կառավարումը պահանջում է հստակ 

պատկերացումներ և հմտություններ կառավարման  ոլորտի և արդի կրթական 

քաղաքականության վերաբերյալ:  
 

Ո՞վՈ՞վՈ՞վՈ՞վ    ենքենքենքենք    մենքմենքմենքմենք: ՎՊՄԻ-ն, լինելով տարածաշրջանային առաջատար բուհ, 
իրականացնում է տարբեր ծրագրեր բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի 
մասնագիտական պատրաստման նպատակով: Մենք ունենք համապատասխան 
մարդկային և նյութատեխնիկական ռեսուրսներ, հարուստ փորձ և 
հնարավորություններ` պատրաստելու մասնագետներ եվրոպական կրթական 
չափորոշիչներին համապատասխան:  

 
 
ՄԾ-ում ընդգրկված մոդուլները  նախատեսված են այն դիմորդների համար, 

ովքեր հավակնում են դառնալ  առաջատար իրենց մասնագիտության մեջ: Մեր 
ապագա շրջանավարտը իր  կարիերան  կկառուցի ձեռք բերված հմտությունների և 
կարողությունների հիման վրա: Ուսման ընթացքում նրանց կտրամադրվի  
համապատասխան գրականություն, որոշ նյութեր նրանց կտրամադրվեն նաև 
հեռավար կարգով`օգտագործելուվ օնլայն ուսուցման եւ գնահատման մեթոդները, 
խորհրդատվությունները: 
    
Որտե՞ղՈրտե՞ղՈրտե՞ղՈրտե՞ղ    կարողկարողկարողկարող    ենենենեն    աշխատելաշխատելաշխատելաշխատել    շշշշրջարջարջարջաննննավարտներըավարտներըավարտներըավարտները: : : :     
Շրջանավարտները/մասնագետները կարող են աշխատել  որպես կառավարիչ 
կրթության, հանրային կառավարման ոլորտներում, կազմակերպիչ` հանրային 
քաղաքականության և կրթության ոլորտներում,մասնավորապես` ՏԻՄ-երում, ՀԿ-



ներում, համալսարաններում, դպրոցներում, միջին մասնագիտական 
հաստատություններում և դպրոցներում, ինչպես նաև որակի ապահովման 
կենտրոններում:  
    
ՈրտեՈրտեՈրտեՈրտե՞՞՞՞ղղղղ    ենենենեն    այժմայժմայժմայժմ        ՄԾՄԾՄԾՄԾ----իիիի    ապագաապագաապագաապագա    սովորողներըսովորողներըսովորողներըսովորողները::::        
Բակալավրիատ: Բուհը կարող է ընդունել նաև ուսանողներ այլ 
համալսարաններից, եթե նրանք ցանկանում են հարստացնել իրենց փորձը և 
ընդլայնել գիտելիքները  տեղական հանրային/կրթության քաղաքականության և 

կառավարման վերաբերյալ: Կրթական ծրագիրն  իրականացվում է  հայերեն և 
անգլերեն լեզուներով:   

 
Բուհի աշխատակիցներ: 
Հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչներ և վարչական անձնակազմի անդամներ: 
Ավագ դպրոցի աշխատակիցներ: 
Միջին մասնագիտական հաստատությունների  աշխատակիցներ: 
    
    
Vanadzor State Pedagogical Institute named after Hovhannes Tumanyan Vanadzor State Pedagogical Institute named after Hovhannes Tumanyan Vanadzor State Pedagogical Institute named after Hovhannes Tumanyan Vanadzor State Pedagogical Institute named after Hovhannes Tumanyan     
    
Which is the aim of the program?Which is the aim of the program?Which is the aim of the program?Which is the aim of the program?    The program aims to train The program aims to train The program aims to train The program aims to train qualified qualified qualified qualified specialists in the specialists in the specialists in the specialists in the 

field of  education managementfield of  education managementfield of  education managementfield of  education management, which is one of the modernist specialities. , which is one of the modernist specialities. , which is one of the modernist specialities. , which is one of the modernist specialities.     
Who is the program for?Who is the program for?Who is the program for?Who is the program for?    The The The The employers actual requirements and market potential for the employers actual requirements and market potential for the employers actual requirements and market potential for the employers actual requirements and market potential for the 

development of the necessary skilled professionalsdevelopment of the necessary skilled professionalsdevelopment of the necessary skilled professionalsdevelopment of the necessary skilled professionals,  ,  ,  ,  who are able to demowho are able to demowho are able to demowho are able to demonstrate innstrate innstrate innstrate in----
depth knowledge of business operations and provide professional skills and abilitiesdepth knowledge of business operations and provide professional skills and abilitiesdepth knowledge of business operations and provide professional skills and abilitiesdepth knowledge of business operations and provide professional skills and abilities    are are are are 
taken into consideration taken into consideration taken into consideration taken into consideration . . . .     

Modern Modern Modern Modern management requires a clear understanding of the education and skills of modern management requires a clear understanding of the education and skills of modern management requires a clear understanding of the education and skills of modern management requires a clear understanding of the education and skills of modern 
management and education policy as well. management and education policy as well. management and education policy as well. management and education policy as well.     

    
Who are we?Who are we?Who are we?Who are we?    Allegation of being a leading university in the Lori region, implementing Allegation of being a leading university in the Lori region, implementing Allegation of being a leading university in the Lori region, implementing Allegation of being a leading university in the Lori region, implementing 

various programs to bachelor's, master's and specialist vocational training in order to various programs to bachelor's, master's and specialist vocational training in order to various programs to bachelor's, master's and specialist vocational training in order to various programs to bachelor's, master's and specialist vocational training in order to 
have adequate human and material resources, and opportunities to train professiohave adequate human and material resources, and opportunities to train professiohave adequate human and material resources, and opportunities to train professiohave adequate human and material resources, and opportunities to train professionals nals nals nals 
with rich experience in with rich experience in with rich experience in with rich experience in the field of the field of the field of the field of educational standards. educational standards. educational standards. educational standards.     

    
    
MA in the modules MA in the modules MA in the modules MA in the modules are provided to applicants are provided to applicants are provided to applicants are provided to applicants , , , , who aspire to become leaders in their who aspire to become leaders in their who aspire to become leaders in their who aspire to become leaders in their 

profession into our future graduates to build a career based on skills and abilitiesprofession into our future graduates to build a career based on skills and abilitiesprofession into our future graduates to build a career based on skills and abilitiesprofession into our future graduates to build a career based on skills and abilities, , , ,     
acquired in the acquired in the acquired in the acquired in the study period will be provided with relevant literature, we also provide study period will be provided with relevant literature, we also provide study period will be provided with relevant literature, we also provide study period will be provided with relevant literature, we also provide 
some materials using online distance learning and methods of assessment, some materials using online distance learning and methods of assessment, some materials using online distance learning and methods of assessment, some materials using online distance learning and methods of assessment, 
consuconsuconsuconsultations, research organizationltations, research organizationltations, research organizationltations, research organization. . . .     

    
Where could  the graduates work?Where could  the graduates work?Where could  the graduates work?Where could  the graduates work?    
Graduates / professionals can work in education, public administration sectors as a Graduates / professionals can work in education, public administration sectors as a Graduates / professionals can work in education, public administration sectors as a Graduates / professionals can work in education, public administration sectors as a 

manager, organizer of public policy and education in particular, local government manager, organizer of public policy and education in particular, local government manager, organizer of public policy and education in particular, local government manager, organizer of public policy and education in particular, local government 
institutions, NGOs, institutions, NGOs, institutions, NGOs, institutions, NGOs, universitiesuniversitiesuniversitiesuniversities, schools, institutions and vocational schools, as well as, schools, institutions and vocational schools, as well as, schools, institutions and vocational schools, as well as, schools, institutions and vocational schools, as well as    
quality assurance centersquality assurance centersquality assurance centersquality assurance centers    for Public Administration area.for Public Administration area.for Public Administration area.for Public Administration area.    

    



    

 

 

MTS's future learners MTS's future learners MTS's future learners MTS's future learners     
Bachelor's Degree: The University may also accept students from other universities, if they Bachelor's Degree: The University may also accept students from other universities, if they Bachelor's Degree: The University may also accept students from other universities, if they Bachelor's Degree: The University may also accept students from other universities, if they 

want to enrich their experience and knowledge to enhance local public / education want to enrich their experience and knowledge to enhance local public / education want to enrich their experience and knowledge to enhance local public / education want to enrich their experience and knowledge to enhance local public / education 
policy and management of policy and management of policy and management of policy and management of     Local Authority Local Authority Local Authority Local Authority in Armenian and English languages. in Armenian and English languages. in Armenian and English languages. in Armenian and English languages.     

    
AdmAdmAdmAdmission officers. ission officers. ission officers. ission officers.     
Secondary school teachers and administrative staff members. Secondary school teachers and administrative staff members. Secondary school teachers and administrative staff members. Secondary school teachers and administrative staff members.     
High school staff. High school staff. High school staff. High school staff.     
Current professional staff. Current professional staff. Current professional staff. Current professional staff.     
    
    


