ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ՀԱԱՀ-Ի ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ





ցերեկային բաժանմունքի,
հեռակա բաժանմունքի,
մագիստրատուրայի,
ասպիրանտուրայի:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ
ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ




տարբեր մասնագիտությունների
ասպիրանտներ,
կրտսեր գիտաշխատողներ,
գործարար մարդիկ,
և այլ անձիք:

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՏԱՆ






ազատ հաղորդակցվել գործնական
ոլորտում և առօրյա կյանքում,
հեշտությամբ օգտվել անհրաժեշտ
գրականությունից,
տիրապետել գրավոր հաղորդակցման
միջոցներին (աշխատանքային
փաստաթղթեր,գործարար նամակագրություն և այլն),
օգտվել մասնագիտական
գրականությունից(ամսագրեր,
լրատվամիջոցներ, ինտերնետային
ցանց և այլն):

ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ
 Դասընթացները ընթանում են միայն
դասավանդվող օտար լեզվով:
 Ստեղծվում է անկաշկանդ մթնոլորտ,
որն օգնում է ազատվելու
հոգեբանականան բարերներից:
 Մեծ տեղ է տրվում ունկնդրման և
բանավոր խոսքի զարգացմանը`
չանտեսելով քերականությունը,
ընթերցանությունը և գրավոր խոսքը:
 Ցուցաբերվում է անհատական
մոտեցում:
 Դասընթացները ընթանում են
ժամանակակից աուդիո-վիզուալ և
համակարգչային տեխնիկայի
օգնությամբ:
Դասավանդում են հմուտ մասնագետներ, որոնց աշխատանքը վերահսկվում և համակարգվում է
կենտրոնի տնօրենի և մեթոդիստի
կողմից:
Մասնակիցների քանակը յուրաքանչյուր խմբում կազմում է 12-15
հոգի:
ՀԱԱՀ-ի ուսանողների անգլերեն
լեզվի ամսեկան ուսման վարձավճարը կազմում է 7100դրամ, իսկ այլ
ԲՈՒՀ-երի ուսանողներինը` 8.000
դրամ:

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ
մակարդակը

տևողությունը

0 մակարդակ

7 ամիս

1 մակարդակ

3 ամիս

2 մակարդակ

4 ամիս

միջին

բարձր

7 ամիս

7 ամիս

հաճախ.
շաբաթը 3
անգամ, 1 ժամ
շաբաթը 3
անգամ,1 ժամ
շաբաթը 3
անգամ,1 ժամ
շաբաթը 3
անգամ,1 ժամ
շաբաթը 3
անգամ,1 ժամ

“Business course” դասընթացներ, ամսեկան
7100 դր. վարձավճարով:
TOEFL և IELTS նախապատրաստական
դասընթացներ-20.000դր. /25.000դր/

նախնական տեստավորում:
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ
մակարդակը տևողությունը հաճախ.
0 մակարդակ
7 ամիս
շաբաթը 3
անգամ, 2 ժամ
բարձր

7 ամիս

Տրվում է ավարտական վկայական:

շաբաթը 3
անգամ, 2 ժամ
ՀԱԱՀ-ի
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ և ԻՍՊԵՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ
մակարդակը
0 մակարդակ

տևողությունը
3 ամիս

օտար լեզուների
մասնագիտացված ինտենսիվ
պարապմունքներ

հաճախ.

3 անգամ
2 ժամ

միջին

4 ամիս

3 անգամ
2 ժամ

բարձր

7ամիս

3 անգամ
2 ժամ

Անցկացվում են ռուսաց լեզվի
դասընթացներ շաբաթական 3
անգամ, 1,5 ժամ:

ՄԵՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆ Է`
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ
և
ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿ
Կենտրոնը ստեղծվել է 2002 թ.
“TEMPUS” ծրագրի
շրջանակներում:
Տնօրեն`
Ռուզան Շահինյան
Մեր հասցեն ` 375009 Երևան, Տերյան-74
Հայաստանի Ազգային
Ագրարային Համալսարան
2-րդ մասնաշենք, 219 սենյակ
Հեռ.

Դիմորդների հետ անցկացվում է

(+374)10 58 21 43

էլ. փոստ`

Shahinyan@ rambler.ru

ԱՆԳԼԵՐԵՆ , ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ , ԻՍՊԱՆԵՐԵՆ ,
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ
Մասնագիտացված մոդուլներ
 Տնտեսագիտություն (մարքեթինգ և
մենեջմենթ)
 Ագրոէկոլոգիա, անտառագիտություն
 Տեխնոլոգիա (գինեգործություն, կաթ և
սննդամթերք, և այլն)
 Անասնաբուժություն
 Մեխանիզացիա,
ճարտարագիտություն
Լրացուցիչ ծառայություններ
Փաստաթղթերի ձևակերպում և թարգմանություն (պայմանագրեր,գործնական
նամակներ, անկետաներ և գիտական
աշխատանքների սեղմագրեր)

