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ԵՄ կող մից ֆի նան սա վոր ված նա խագ ծերն ու Եր ևա նի պե տա կան
հա մալ սա րա նի սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տում ի րա կա նաց վող
միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րը

 
 Հետխորհրդային նո րան կախ պե տու թյուն նե րը բախ վե ցին մի շարք հիմ ախն դիր նե րի, ո րոն-

ցից էր ա րտա գաղ թը։ Ստեղծ ված շու կա յա կան պայ ման նե րում ար տա գաղ թը դի տարկ վել է որ-
պես առ կա տնտե սա կան խն դիր նե րը լու ծե լու, կր թու թյու նը շա րու նա կե լու, ար տերկ րում ըն տա-
նիք կազ մե լու հնա րա վո րու թյուն։ Միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րը մի կող մից հնա րա վո րու թյուն 
է ին, մյուս կող մից՝ սպառ նա լիք ի նչ պես հա սա րա կա կան կյան քի, ժո ղովր դագ րու թյան, տն տե-
սու թյան, քա ղա քա կա նու թյան, այն պես էլ ան վտան գու թյան ա ռու մով։ Հա մա պա տաս խա նա բար, 
այլ ե րկր նե րում առ կա փորձն ու մե թո դա բա նու թյու նը դար ձան ու սում ա սի րու թյուն նե րի և հա-
մե մա տու թյան ա ռար կա՝ այն կի րա ռե լու ազ գային մա կար դա կում միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու-
թյան մշակ ման, միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վար ման ա ռու մով։ Գի տա հե տա զո տա կան 
մա կար դա կում միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րը նույն պես դարձան կար ևոր ու ղ ղու թյուն նե րից 
մե կը։ 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տետն այն գի տա հե տա զո տա կան 
կենտրոն նե րից է, որը մշ տա պես զար գաց րել և ամ րապն դել է միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե-
րի իր կա րո ղու թյուն նե րը, փորձն ու նե րու ժը։ Միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի կազ մա կերպ-
ման և ի րա կա նաց ման ի նս տի տու ցի ո նալ մո տե ցում ե րը Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տում ի 
սկզ բա նե ներ քին գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րից է ին, 
սա կայն է ա պես զար գաց վե ցին սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի՝ ԵՄ ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց ված 
գոր ծըն կե րային ծրագ րե րի շնոր հիվ, ո րոնք նպաս տե ցին նաև ֆա կուլ տե տում ներքոհիշյալ մա-
գիստ րո սա կան ծրագ րի զար գաց մա նը, կր թա կան պլան նե րի կա տա րե լա գործ մա նը, ռե սուրս նե-
րի ձեռք բեր մա նը, կր թա կան մո բի լու թյան ի րա կա նաց մա նը, ԵՄ բու հե րի հետ ար ժե քա վոր փոր-
ձի փո խա նակ մա նը։

 

The EU funded projects and Migration Studies at the Faculty of Sociology, 
Yerevan State University

 
The post-Soviet independent states found themselves in a relatively free and liberal space 

with new problems and opportunities. For citizens of the former superpower, migration be-
came one of the solutions to their search for jobs, international education, marriage, and so 
on. Accordingly, international experience in the wider fields of policy-making and regulation 
of migratory flows has been used to make political decisions and to found state and non-
state bodies that tackle migration issues. In the field of academia, establishment of migration 
resource centers and teaching of migration studies and courses has been made a priority. 
The Faculty of Sociology at Yerevan State University is among the research institutions in the 
region of the South Caucasus with strong teaching and research components that engage in 
migration studies and apply an interdisciplinary approach to research and policy analysis in 
the wider field of migration. Primarily managed in the framework of local initiatives, institu-
tional design and development of migration studies at the YSU Faculty of Sociology benefitted 
significantly from participation in EU-funded joint projects, which helped the faculty develop 
its infrastructure, upgrade teaching courses and approbate research methodology, bridge the 
EU and EU neighborhood academia, teaching curricula and research efforts in the field of 
migration studies, assuring the academic mobility of students and faculty. 
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ԵՊՀ սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի կող մից ԵՄ ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց ված 
ծրագ րե րը միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի ո լոր տում 

«TEMPUS IV UNIMIG» (Միգ րա ցի ան և բարձ րա գույն կր թու թյու նը. կա րո ղու թյուն նե րի և 
հնա րա վո րու թյուն նե րի զար գա ցու մը, 2011-2015)
«TEMPUS IV UNIMIG» (Միգ րա ցի ան և բարձ րա գույն կր թու թյու նը. կա րո ղու թյուն նե րի և հնա-

րա վո րու թյուն նե րի զար գա ցու մը, 2011-2015) հա մա գոր ծակ ցային ծրագ րի նպա տակն էր գոր-
ծըն կեր հա մալ սա րան նե րում միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րին նվիր ված մա գիստ րո սա կան 
կր թա կան ծրագ րե րի մշա կում ու ներդ րու մը, ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի հա մա գոր ծակ-
ցու թյու նը, հա մա պա տաս խան կր թա կան ծրագ րե րի վե րա նա յում ու ԵՄ հա մալ սա րան նե րում 
առ կա ար դյու նա վետ փոր ձի օգ տա գոր ծու մը սույն ծրագ րում նե րառ ված մյուս բու հե րի, ինչպես 
նաև Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի կող մից։ Այս և այլ նպա տակ նե րի ի րա կա նա ցու մը կազ մա-
կերպ վել է հա մա տեղ աշ խա տա ժո ղով ե րի, հրա վի րյալ դա սա խոս նե րի աշ խա տան քի, ու սում ա-
կան ծրագ րե րի հա մա տեղ քն նարկ ման, վե րամ շակ ման և այլ մի ջո ցա ռում ե րի ձևա չա փով։

Ծ րագ րի ա ռանձ նա հա տուկ նպա տակ նե րից է ին.
1.  Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի 6 հա մալ սա րան նե րում միգ րա ցի ոն հե տա զո-

տու թյուն նե րին նվիր ված մա գիստ րո սա կան ծրագ րե րի մշա կում ու հա վա տար մագ րու մը՝ 
Բո լո նի այի հա մա կար գի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան։ ԵՄ և տա րա ծաշր ջա նային 
գոր ծըն կեր հա մալ սա րան նե րի հա մա տեղ ու ժե րով մշակ ված կր թա կան ծրագ րե րը հա մա-
պա տաս խա նեց վել են յու րա քան չյուր բու հի կր թա կան նպա տակ նե րին և պա հանջ նե րին։ 
Այդ կր թա կան ծրագ րե րը նաև ա պա հո վե ցին հե տա գա հա մա գոր ծակ ցու թյու նը գոր ծըն-
կեր բու հե րի և այլ մաս նա գի տա կան կա ռույց նե րի միջև։ Բա ցի այդ՝ ի րա կա նաց վեց մաս-
նա գի տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի ա ռու մով ա վան դա բար 
«ըն դու նող» և «ու ղար կող» ե րկր նե րի մաս նա գի տա կան կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
միջև։

EU-funded projects on Migration Studies implemented by the Faculty of Sociology, 
Yerevan State University

TEMPUS IV UNIMIG (Migration and Higher Education: 
Developing Skills and Capacity, 2011-2015)
The aim of the TEMPUS IV UNIMIG (Migration and Higher Education: Developing Skills 

and Capacity, 2011-2015) was the development of graduate programs in migration studies at 
partner universities through joint activities, such as academic mobility of students and facul-
ty, development and mutual review of curricula and syllabi during workshops and meetings, 
summer schools for students where faculty from partner universities delivered classes to 
partner university students, study visits to local organizations dealing with migration issues 
and created for/by migrants, etc.

The project pursued the following specific objectives:
1. To develop, accredit and implement a basic curriculum for a Master Program in Migra-

tion Studies with a regional dimension in line with the Bologna requirements at 6 uni-
versities in Armenia, Azerbaijan and Georgia. The curriculum, developed jointly by EU 
partners and partner country institutions, was adapted to each partner country/ univer-
sity’s specific needs. The joint curriculum served as a strong foundation for further co-
operation among the partner institutions (universities and non-university partners). The 
cooperation between traditional source and destination countries of migration shaped 
the contents of the curriculum in migration studies.

2. To found sustainable structures, including national Migration Competence Centers (as 
integrated university units at the Tbilisi State University and the Yerevan State Univer-
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2. Թ բի լի սի ի և Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա ններում միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե-
րի կենտ րոն նե րի ստեղ ծու մը, ի նչ պես նաև տա րա ծաշր ջա նային հե տա զո տա կան ցան ցի 
ձևա վո րու մը, ո րոնք պետք  է ա պա հո վե ին հա մա գոր ծակ ցու թյու նը տա րա ծաշր ջա նում 
գոր ծող և միգ րա ցի ոն հիմ ախն դիր նե րով զբաղ վող կա ռույց նե րի միջև։ Այդ խնդ րի լուծ-
ման նպա տա կով միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն նե րին կից ստեղծ վել է նաև 
միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի 
տա րա ծաշր ջա նային առ ցանց հար-
թակ, ո րը. 
ա) ա ջակ ցում է միգ րա ցի ոն հե տա-
զո տու թյուն նե րի մա գիստ րո սա կան 
ծրագ րե րում նե րառ ված ու սա նող-
նե րին՝ տրա մադ րե լով ան հրա ժեշտ 
գրա կա նու թյուն և տվյալ ներ, 
բ) ա պա հո վում է առ ցանց ու սու-
ցում։ Բա ցի այդ, հար թակն օգ տա-
գործ վել է ու սում ա կան ծրագ րե րի, 
մաս նա գի տա կան հրա տա րա կում-
նե րի և վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րի փո խա նակ ման, ի նչ պես նաև 
միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի 
կենտ րոն նե րի տվյալ նե րի՝ լայն շր ջա-
նակ նե րին ներ կա յաց նե լու հա մար, 
տե՛ս ման րա մասն՝ http://www.wus-
austria.org/19/projects/91/unimig--mi-
gration-and-higher-education--build-
ing-skills-and-capacities)։

sity) and a Regional Research Network that serves as an interface among universities, 
research and public institutions, governments and society. The Regional Online Plat-
form on Migration, maintained and updated by the MCCs, is another important proj-
ect output. It supports MA students by providing (a) literature and data for research 
purposes and (b) an e-Learning component. The platform is widely used to dissemi-

nate the curriculum, publications, statisti-
cal data and other materials produced by 
the MCCs amongst the wider public (mi-
gration officials, journalists, researchers, 
public institutions, civil society, see more 
on http://www.wus-austria.org/19/proj-
ects/91/unimig--migration-and-higher-ed-
ucation--building-skills-and-capacities).

Project activities included workshops at 
the Tbilisi State University, at the Universi-
ty of Oldenburg, the University of Alicante 
and the Yerevan State University.

Joint project activities under the TEM-
PUS IV UNIMIG made an essential input to 
the establishment and development of the 
Migration Competence Center at the YSU 
Faculty of Sociology. In particular, on 29-
30 October 2012, the MCC staff participat-

«TEMPUS IV UNIMIG» հա մա գոր ծակ ցային ծրագ րի 
մաս նա կից նե րի հան դի պումը Թբի լի սի ի պե տա կան 
հա մալ սա րա նում, 2012 թ., ապ րիլ

TEMPUS IV UNIMIG consortium meeting at the Tbilisi 
State University, April 2012

http://www.wus-austria.org/19/projects/91/unimig--migration-and-higher-education--building-skills-and-capacities
http://www.wus-austria.org/19/projects/91/unimig--migration-and-higher-education--building-skills-and-capacities
http://www.wus-austria.org/19/projects/91/unimig--migration-and-higher-education--building-skills-and-capacities
http://www.wus-austria.org/19/projects/91/unimig--migration-and-higher-education--building-skills-and-capacities
http://www.wus-austria.org/19/projects/91/unimig--migration-and-higher-education--building-skills-and-capacities
http://www.wus-austria.org/19/projects/91/unimig--migration-and-higher-education--building-skills-and-capacities
http://www.wus-austria.org/19/projects/91/unimig--migration-and-higher-education--building-skills-and-capacities
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Ծ րագ րի ի րա կա նա ցու մը նե րա ռել է նաև գոր ծըն կեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի աշ խա տան քային հան դի պում եր Թբի լի սի ի, Եր ևա նի, Օլ դեն բուր գի, Ա լի կան տե ի հա-
մալ սա րան նե րում։ 

«TEMPUS IV UNIMIG» հա մա գոր ծակ ցային ծրա գիրն է ա պես նպաս տեց Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի 
ֆա կուլ տե տի միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նի ստեղծ մա նը։ Մաս նա վո րա պես, 
2012թ. հոկ տեմ բե րի 29-30-ին Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն-
նե րի կենտ րո նի մաս նա գետ ներն այ ցե լե ցին Ա վստ րի այի Գրա ցի հա մալ սա րա նի մար դու ի րա-

վունք նե րի և ժո ղովր դա վա րու թյան եվ րո-
պա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն։ 
Այ ցի նպա տակն էր Ե ՊՀ մաս նա գետ նե-
րին հա մա պա տաս խան հե տա զո տա կան 
կենտ րոն նե րի գոր ծու նե ու թյան մե թո դա-
բա նու թյան և փոր ձի փո խան ցու մը։ 

2012 թ. նոյեմ բե րի 5-9-ը Ե ՊՀ-ու մ կազ-
մա կերպ վեց վե րա պատ րաստ ման դա-
սըն թաց՝ հե ռա հար կր թու թյան կազ մա-
կերպ ման թե մայով, ո րի ըն թաց քում Ե ՊՀ 
մաս նա կից նե րը, այդ թվում՝ Սո ցի ո լո գի այի 
ֆա կուլ տե տի միգ րա ցի ոն հե տա զո տու-
թյուն նե րի կենտ րո նի աշ խա տա կից նե րը, 
Ե ՊՀ գրա դա րա նի և տե ղե կատ վա կան 
կենտ րո նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, սո վո րե-
ցին դա սա վանդ ման ըն թաց քում կի րա ռել 
հե ռաու սուց ման «Moodle» և «Greenstone» 
ծրագ րային հնա րա վո րու թուն նե րը։ 

ed in a UNIMIG Study Visit to the European Training and Research Centre for Human Rights 
and Democracy at the University of Graz. The main objective of the study visit was to get an 
insight into the working methods of specialized competence centers integrated into higher 
education institutions. The participants became acquainted with the operation of three com-
petence centers at the University of Graz, where they learned about the working structures, 
methodology and visions of the centers.

On 5-9 November 2012, a national training session took place at YSU. Its purpose was 
to improve participants’ skills and capacity in e-learning using the Moodle Platform and the 
Greenstone digital library software. The training was attended by the staff of the MCC, the YSU 
library and IT center. YSU staff was trained in data collection, data analysis and preparation, 
assembling of factsheets and national reports, contributing national information to the RRN, 
provision of services for researchers, participation in research networks and bringing forth 
the RRN, development of management and business plans ensuring the financial sustainability 
of the centers and their staff.

In collaboration with partners, YSU established an online platform, purchased equipment 
and trained its staff. The website designer created the platform using open-source software. 
The platform combines the project website with the research database of the MCCs and a 
password-secured e-Learning and e-conferencing area for the Master programs. YSU as-
signed IT staff to support the online platform and its e-Learning component; support capacity 
building of its IT, MCC and teaching staff (involved in Master programs on Migration) in usage 
of the online platform. YSU assures the dissemination of the online platform throughout the 
institution.

Հա մա գոր ծակ ցային ծրագ րի մաս նա կից ե րկր նե րի 
(Վ րաս տան, Հա յաս տան, Գեր մա նի ա և Ա վստ րի ա) ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը Ե ՊՀու մ, 2014 թ., ապ րիլ
Representatives of the consortium universities (Georgia, 
Armenia, Germany and Austria) at YSU, April 2014
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Մաս նա կից նե րը սո վո րե ցին հա վա քագ րել, մշա կել և վեր լու ծել մե ծա ծա վալ տե ղե կատ վու թյուն, 
այն տա րա ծել առ ցանց հար թակ ում և այլն։ 

 Հա մա գոր ծակ ցային ծրագ րի շր ջա նակ նե րում Սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի միգ րա ցի ոն հե տա-
զո տու թյուն նե րի կենտ րո նը ստեղ ծեց իր առ ցանց հար թա կը, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր դարձավ 
հա վա քագ րե լու և տա րա ծե լու մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյուն և հե տա զո տա կան տվյալ ներ, 
ա պա հո վե լու հե ռա ցանց ու սուց ման ա ռան ձին բա ղադ րա տար րեր։ Ե ՊՀ-ի կող մից այդ հար թա կի 
կի րա ռու մը ա վե լի լայն շր ջա նակ ներ ու նե ցավ։ 

«ERASMUS+ PROMIG» (Միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի խթա նու մը բարձ րա գույն 
կրթու թյան ո լոր տում, 2016-2020)
 Միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի խթա նու մը բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տում («ERAS-

MUS+ PROMIG», 2016-2020) ըն թա ցիկ հա մա գոր ծակ ցային ծրագ րի շր ջա նակ նե րում Սո ցի ո լո գի-
այի ֆա կուլ տե տի մա գիստ րո սա կան ծրագ րե րի միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի բա ղադ րիչն 
է ա պես կա տա րե լա գործ վեց և տա րա ծում ստա ցավ ի նչ պես հա յաս տա նյան, այն պես էլ ծրագ րի 
գոր ծըն կեր մյուս հա մալ սա րան նե րի շր ջա նակ նե րում։ Ի նչ պես նա խորդ ծրագ րում, այն պես էլ այս 
ան գամ միջ բու հա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նե րա ռել է մաս նա կից բու հե րի դա սա խո սա կան 
կազմ ու ու սա նո ղու թյա նը, խթա նել ա կա դե մի ա կան մո բի լու թյու նը, հրա վի րյալ դա սա խոս նե րի 
աշ խա տան քը, փոր ձի և ձեռք բե րում ե րի փո խա նա կու մը Թբի լի սի ի (Վ րաս տան), Եր ևա նի (ՀՀ), 
Ա լի կան տե ի (Իս պա նի ա), Գրա ցի (Ա վստ րի ա), Օլ դեն բուր գի (Գեր մա նի ա), Հայ-ռու սա կան (ՀՀ) և 
մյուս հա մալ սա րան նե րի միջև։ Այս ծրա գիրն իր նպա տակ նե րով և նե րու ժով հեն վել է նա խորդ՝ 
«TEMPUS» ծրագ րի ի րա կա նաց ման ար դյուն քում ստեղծ ված հա մա գոր ծակ ցային փոր ձի վրա, 
կա տա րե լա գոր ծել է ար դեն առ կա հա մա գոր ծակ ցու թյան ցան ցային հնա րա վո րու թյուն նե րը, օգ-
տա գոր ծել է մաս նա կից բու հե րի փո խա դարձ վս տա հու թյունն ու առ կա հա մա տեղ ձեռք բե րում ե-
րը, moodle հար թա կի կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը և այլն։

ERASMUS+ PROMIG (Promoting Migration Studies in Higher Education, 2016-2020)
Under the ongoing joint project Promoting Migration Studies in Higher Education (ERAS-

MUS+ PROMIG, 2016-2020), teaching curricula on Migration Studies has been essentially 
strengthened. The efforts of the faculty concentrated on integration of teaching and research 
activities on migration issues in the national as well as transnational context. The project uni-
fies university teachers and students from the EU and the European neighborhood countries, 
represented by Tbilisi State University, Yerevan State University, University of Graz (Austria), 
University of Alicante (Spain), University of Oldenburg (Germany), Armenian-Russian Univer-
sity and some other universities in the region. The project has been based on the already well 
established good practice of consortium member institutions working together in prior EC 
funded project under TEMPUS Program, which aimed at developing curriculum in migration 
studies for 6 universities in South Caucasus region, establishing migration competence cen-
ters, and developing the regional research network using the Moodle platform as a flexible 
tool for strengthening good practice of experience exchange within the network of academics 
from the universities in the region. 

Following the success of the TEMPUS project, the consortium member institutions decided 
to expand the geographical area of their activities and bring their experience and good prac-
tice of positive changes to the level of internationalization of higher educational institutions 
and building capacities in Afghanistan for Kabul and Tabesh Universities. In the process, the 
consortium enhanced curriculum development, deepened international relations capacity, 
improved the quality of education and teaching by adding migration-related challenges faced 
by Afghanistan into the curricula of partner country institutions and vice versa. 
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«TEMPUS» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ԵՄ և Հա րա վային Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նի բու հե րի 
միջև հա մա գոր ծակ ցու թունն ար դյու նա վետ էր ու հե ռան կա րային, դրանից ելնելով մաս նա կից-
նե րը նոր՝ «ERASMUS+ PROMIG» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ո րո շե ցին ը նդ լայ նել հա մա գոր ծակ-
ցային ցանցն ու դրա նում նե րա ռել Աֆ ղանս տա նի եր կու՝ Քա բու լի և Թա բե շի հա մալ սա րան նե րը։ 
Սա հա վա նա բար ա ռա ջին և բա ցա ռիկ փորձ է ր՝ փո խան ցե լու ԵՄ և Հա րա վային Կով կա սի բու-
հե րի մի աս նա կան գոր ծու նե ու թյան ար դուն քում մշակ ված կր թա կան ծրագ րե րի ար դյու նա վետ 
օ րի նակ ներն ու հա մա գոր ծակ ցու թյան մե թո դա բա նու թյու նը միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի 
ո լոր տում Աֆ ղանս տա նի բու հե րին։ Որ պես ար դյունք՝ գոր ծըն կեր հա մալ սա րան ներն ա պա հո վե-
ցին Աֆ ղանս տա նի մաս նա կից բու հե րում միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րին նվիր ված կր թա-
կան մո դուլ նե րի մշա կու մը, փո խան ցե ցին ու սում ա կան ծրագ րե րի և դա սըն թաց նե րի մշակ ման 
ի րենց փոր ձը, ի րա կա նաց րին հա մա տեղ քն նար կում եր, այդ թվում՝ առ ցանց ե ղա նա կով։ Բա ցի 
այդ՝ գոր ծըն կեր հա մալ սա րան նե րի մաս նա գետ նե րը կա րո ղա ցան ան մի ջա պես տե ղե կատ վու-
թյուն ստա նալ Աֆ ղանս տա նում տե ղի ու նե ցող միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի և միգ րա ցի ոն քա-
ղա քա կա նու թյան մա սին։ Հա մա գոր ծակ ցու թյունն ի րա կա նաց վել է մաս նա կից բու հե րի ի նս տի-
տու ցի ո նալ ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րին և զար գաց ման հե ռան կար նե րին հա մա հունչ։ 

Ա ռա ջին փու լում Աֆ ղանս տա նի եր կու բու հե րում ստեղծ վե ցին միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն-
նե րի կենտ րոն ներ, ո րոնք ի րենց հեր թին պետք է ա պա հո վե ին մա գիստ րո սա կան ծրագ րե րում 
միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի դա սա վանդ ման կր թա կան մո դուլ ներ։ Լի նե լով Թբի լի սի ի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նի (ի րավ.  գիտ. թեկ նա ծու 
Նի նո Պար սա դա նիշ վի լի) նա խա ձեռ նու թյան ար դուն քը՝ այս նա խա գի ծը կամր ջեց Եվ րո պան, 
Հա րա վային Կով կասն ու Ար ևել քը կր թա կան գոր ծըն թաց նե րի և միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն-
նե րի հա մա տեքս տում։

 Հա մա գոր ծակ ցային ծրագ րի նպա տակ նե րից էր մաս նա կից հաս տա տու թյուն նե րի դա սա խոս-
նե րի և ու սա նող նե րի մշ տա կան հա ղոր դակ ցու թյան ա պա հո վու մը, փոր ձի և գա ղա փար նե րի փո-
խա նա կու մը, ի նչ պես նաև այդ հաս տա տու թյուն նե րում ի րա կա նաց վող միգ րա ցի ոն հիմ ախն դիր-
նե րի ու սում ա սիր ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը ստաց վող գի տա կան ար դյունք նե րի՝ 
մի մյանց հա մար տե սա նե լի դարձ նե լու մի ջո ցով։ 

These goals were designed in full compliance with the regional and national priorities of 
partner institutions, including the Faculty of Sociology of Yerevan State University.

The specific objective of the project was to launch the MA program in Migration Studies 
at two universities in Afghanistan. In order to guarantee the effective administration of the 
MA program in Migration Studies, the project established a Migration Competence Centre as 
a cooperation hub for academic, research and public institutions in the country and on in-
ternational level. Resulting from the idea of Dr. Nino Parsadanishvili (Migration Competence 
Center Head at Tbilisi State University), this initiative bridged Europe with Asia and created 
a platform for exchange of information and joint efforts in the field of teaching and studying 
migration issues. 

One of the aims of the project 
was to promote academic discus-
sion and to increase the visibility of 
migration-related research and ed-
ucation amongst representatives of 
diverse MA programs. Three sum-
mer/winter schools for students 
held in Tbilisi (summer school in 
Georgia, 2018), in Alicante (sum-
mer school in Spain, 2019) and in 
Delhi (winter school in India, 2020) 
have contributed to this important 
aim. 

Կի րա ռա կան սո ցի ո լո գի այի ամ բի ո նի դո ցենտ Ա լեք սանդր 
Ա վե տի սյա նը դա սա խո սում է Ա լի կան տե ի հա մալ սա րա նում 
կազ մա կերպ ված ա մա ռային դպ րո ցում, 2019 թ., մայիս 
Dr. Aleksandr Avetisyan (YSU Faculty of Sociology) delivers his 
lecture at the Summer School in Alicante, Spain (May 2019)
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Այդ նպա տա կով գոր ծըն կեր հա մալ սա րան նե րի ու սա նող նե րի հա մար կազմակերպվել են 
ա մա ռային/ձ մե ռային դպ րոց ներ. ա մա ռային դպրոցներ՝ Վրաս տա նում (Թ բի լի սի, 2018), Իս պա-
նի ա յում (Ա լի կան տե, 2019) և ձմե ռային դպ րոց՝ Հնդ կաս տա նում (Դե լի, 2020)։

 Կազ մա կերպ ված ա մա ռային/ձ մե ռային դպ րոց նե րին մաս նակ ցած մոտ 60 ու սա նող և աս պի-
րանտ գոր ծըն կեր հա մալ սա րան նե րից ստա ցան լրա ցու ցիչ գի տե լիք ներ, շր ջա գայե ցին, շփ վե-
ցին, ձեռք բե րե ցին նոր ծա նո թու թյուն ներ, մաս նակ ցե ցին հա մա տեղ կր թա կան մի ջո ցա ռում ե-
րին և ձեռք բե րե ցին կար ևոր մաս նա գի տա կան փորձ։ 

«ERASMUS+ PROMIG» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում պար բե րա բար կազ մա կերպ վել է հրա վի րյալ 
դա սա խոս նե րի դա սա վան դու մը, ի նչ պես նաև վե րամ շակ վել և կա տա րե լա գործ վել են միգ րա ցի-
ոն հե տա զո տու թյուն նե րին նվիր ված կր թա կան ծրագ րեր (ա վե լի ման րա մասն՝ http://promig.tsu.
edu.ge/pages/1/about-the-project)։

 
ԵՊՀ սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի միգ րա ցի ոն 
հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նի գոր ծու նե ու թյու նը
 ԵՊՀ սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նը ստեղծ վել է 

2011 թ. ԵՄ «TEMPUS IV UNIMIG» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում՝ ծրագ րում նե րառ ված հա մալ սա րան-
նե րի, այդ թվում՝ Թբի լի սի ի, Ա լի կան տե ի, Օլ դեն բուր գի, Գրա ցի, Ռուս-հայ կա կան հա մալ սա րան-
նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյամբ (http://www.mcc.ysu.am)։ Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տին կից 
միգ րա ցի այի ու սում ա սի րու թյուն նե րի կենտ րո նի ստեղ ծու մը պայ մա նա վոր ված էր Հա յաս տա-
նում սո ցի ա լա կան կար ևո րա գույն խն դիր նե րից մե կի՝ միգ րա ցի այի ու սում ա սի րու թյան հրա տա-
պու թյամբ:

 Միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց ներն ի րենց եր բեմ դրա կան, ի սկ եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում 
հիմ ա կա նում բա ցա սա կան հետ ևանք ներն ու նե ցան և շա րու նա կում են ու նե նալ հայ կա կան սո-
ցի ա լա կան ի րա կա նու թյան բո լոր մա կար դակ նե րում` ա ռան ձին քա ղա քա ցու կեն ցա ղից մինչև 
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն: 

A total of over 60 students involved in migration studies from the participating universities 
attended the schools and received classes from local and visiting professors, participated in 
the workshops and group work, got new experience, traveled, and established new profes-
sional and personal contacts. 

In the framework of the ERASMUS+ PROMIG project, visiting professors from the con-
sortium universities continued delivering classes to the students involved in migration stud-
ies programs at the partner universities. The project results included reviewed curricula in 
migration studies, additional resources and joint efforts devoted to migration studies and 
research activities at the partner universities (see more at http://promig.tsu.edu.ge/pages/1/
about-the-project).

Mission of the Migration Compe-
tence Center at the Faculty of So-
ciology, YSU
The Migration Competence Center 

(MCC) was established in 2011 at the 
YSU Faculty of Sociology under the EU 
TEMPUS IV UNIMIG joint project, in 
cooperation with the Tbilisi State Uni-
versity, the University of Graz (Austria), 
the University of Alicante (Spain), the 
University of Oldenburg (Germany), the 
Armenian-Russian University and other 
partners (http://www.mcc.ysu.am). 

Ա մա ռային դպ րո ցի մաս նա կից նե րը Թբի լի սի ում, 
2018 թ., հու լիս
Summer school participants in Tbilisi, July 2018

http://promig.tsu.edu.ge/pages/1/about-the-project
http://promig.tsu.edu.ge/pages/1/about-the-project
http://www.mcc.ysu.am
http://promig.tsu.edu.ge/pages/1/about-the-project
http://promig.tsu.edu.ge/pages/1/about-the-project
http://www.mcc.ysu.am
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Այս պես, հետ խորհր դային Հա յաս տա նի միգ րա ցի ոն բա ցա սա կան հետ ևանք նե րից է ՀՀ 
բնակ չու թյան վե րար տադ րո ղա կան ռե ժի մի ձևա խե ղու մը, տն տե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան 
կրի տի կա կան նվա զու մը, գյու ղե րի բնա թա փու մը, հա սա րա կա կան կա ռուց ված քի ան ցան կա լի 
այ լա փո խու մը, ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի ար տա հոս քը, ին չը հե տա գա յում կա րող է բե րել 
տն տե սա կան ա ռան ձին ո լորտ նե րի խո րին ճգնաժամի:

Ս տեղծ ված պայ ման նե րում միգ րա ցի-
ան ու նե ցավ նաև կար ևո րա գույն դրա-
կան ար դյունք, այն է` ար տա սահ մա նյան 
դրա մա կան փո խան ցում ե րը, ո րոնք հնա-
րա վո րու թյուն տվե ցին հա զա րա վոր ըն-
տա նիք նե րի հաղ թա հա րել տն տե սա կան 
ան կու մը, վե րա կանգ նել, զրոյից հիմ ել 
ա ռան ձին են թա կա ռուց վածք ներ, սկիզբ 
դնել մի շարք տն տե սա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի:

 Կենտ րո նի ստեղ ծու մը հա մա հունչ է մի-
ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րի, պայ մա նա-
վոր վա ծու թյուն նե րի, հա մա ձայ նագ րե րի 
շր ջա նակ նե րում Հա յաս տա նի ստանձ նած 
պար տա վո րու թյուն նե րին, ո րոնց ա ռան-
ձին դրույթ ները հենք են ան կա նոն միգ րա-
ցի այի կար գա վոր մանն ու բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րի հաղ թա հար մանն ու ղղ ված 
ՀՀ միգ րա ցի ոն հայե ցա կար գի, միգ րա ցի-
ոն օ րենք նե րի, են թաօ րենսդ րա կան ակ-
տե րի, պե տա կան ո րո շու նե րի հա մար:

The need for the establishment of the Center stemmed from migration problems around 
the world in general and the Eurasian region in particular. Accordingly, integration of migra-
tion studies into research and teaching at YSU became the main mission of the MCC during 
the EU TEMPUS UNIMIG and subsequent projects.

With Armenia as its research focus, 
the MCC is concentrated on issues that 
are topical for Armenia, the region and 
the world, such as internal migration, 
permanent migration, short- and 
long-term labor migration, trade 
migration, shuttle migration, irreg-
ular migration, trafficking victims, 
immigration, asylum seekers, return 
migrants, repatriates, re-emigra-
tion, environmental migration and 
refugees.

Although a considerable amount of re-
search aimed at revealing various aspects 
and problems of migration has been con-
ducted since the mid-1990s by various 
organizations, more research needs to 
be done on ways to regulate the current 
situation with migration in Armenia. 

«ERASMUS+ PROMIG» հա մա գոր ծակ ցային ծրագ րի 
մաս նա կից նե րի աշ խա տան քային հան դի պու մը Թբի լի
սի ի պե տա կան հա մալ սա րա նում, 2019 թ., նոյեմ բեր

ERASMUS+ PROMIG consortium meeting at 
Tbilisi State University, November 2019
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 Կենտ րո նի ստեղ ծումը Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տում պայ մա նա վոր ված է ա ռա ջին հեր-
թին այն հան գա ման քով, որ վեր ջինս միգ րա ցի այի ու սում ա սի րու թյան բնա գա վա ռում ու նի 
տաս նյակ տա րի նե րի ա ռաջ նա կարգ փորձ և մաս նա գի տաց ված գի տա կան նե րուժ, ին չի վկա-
յու թյունն են ֆա կուլ տե տի մաս նա գետ նե րի կող մից մի ջազ գային կա ռույց նե րի, տե ղա կան և 
ար տա սահ մա նյան դրա մաշ նորհ նե րի ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող բազ մա թիվ միգ րա ցի ոն 
ու սում ա սի րու թյուն նե րը, ծրագ րե րը, ֆա կուլ տե տում շա րու նա կա բար դա սա վանդ վող ա ռար-
կա ներն ու ղե կա վար վող հե տա զո տա կան թե մա նե րը, 
ու սում աար տադ րա կան պրակ տի կա նե րը, ա տե նա-
խո սու թյուն նե րը, ար տա սահ մա նյան և հայ րե նա կան 
պար բե րա կան նե րում լույս տես նող թե մա տիկ հոդ ված-
նե րը, հաշ վետ վու թյուն նե րը, մաս նակ ցու թյուն նե րը գի-
տա կան կոն ֆե րանս նե րին:

ԵՊՀ սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի միգ րա ցի ոն հե-
տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նի գոր ծու նե ու թյան հիմ-
նա կան ո ւղ ղու թյուն ներն ե ն.

•  Տե ղե կատ վա կան առ ցանց հար թա կի ստեղ ծու-
մը՝ ու ղղ ված միգ րա ցի այի բնա գա վա ռում գի տա-
հե տա զո տա կան կենտ րոն նե րի և մաս նա գետ-
նե րի միջև ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ա պա հով մա նը և խթան մա նը:

•  Գի տա կան և հե տա զո տա կան գրա կա նու թյան, 
աշ խար հում և տա րա ծաշր ջա նում միգ րա ցի ոն 
գոր ծըն թա ցի վի ճա կի մա սին ար դի ա կա նաց վող 
տվյալ նե րի, այդ բնա գա վա ռում ի րա կա նաց վող 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե-
կու թյուն նե րի տրա մադ րու մը ՀՀ մաս նա գի տա-
կան հան րու թյա նը։ 

A comprehensive picture of migration in Armenia is also still lacking. The establishment of 
the MCC at YSU and its further work serves to fill these gaps. The MCC also contributes to 
the fulfillment of Armenia’s commitments under international conventions, agreements and 
regulations. The operation of the MCC at the YSU Faculty of Sociology relies on the fact that 
the faculty with its academic and research staff has several decades’ extensive and advanced 

experience in the field of migration studies and has 
made its contribution to domestic and international 
projects.

The activities of the MCC include the following:
• Creation of an online platform to provide and 

trigger productive collaboration amongst re-
search centers and specialists in the field of 
migration studies in the world, with a database 
of recent migration studies, domestic and joint 
projects;

• Creation of a legal database on migration poli-
cies and regulations;

• Provision of scientific and research materials, 
literature and up-to-date information concern-
ing migration in the region to support migra-
tion studies and research;

• Ongoing monitoring and prognosis;
Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի միգ րա
ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նի 
գոր ծու նե ու թյան ներ կա յա ցու մը EXPO
2014 շր ջա նակ նե րում, Եր ևան 

Presentation of the MCC activities during EXPO
2014 in Yerevan, Armenia
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• Միգ րա ցի ոն ի րա վի ճա կի շա րու նա կա կան մո նի թո րին գի ա պա հո վու մը և կան խա տե սու մը։
•  Գի տա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը։ 
• Ա ռա ջա տար ար տա սահ մա նյան կենտ րոն նե րի նո րա գույն գի տա կան, հե տա զո տա կան 

նվա ճում ե րի և փոր ձի ներ բե րու մը հա յաս տա նյան միգ րա ցի ոն ի րա կա նու թյան բազ մա-
կող մա նի, հե ռան կա րային ու սում ա սի րու թյուն նե րի գոր ծըն թա ցում։

•  Սե մի նար նե րի, կլոր սե ղան նե րի, քն նար կում ե րի, թրեյ նինգ նե րի, դա սըն թաց նե րի կազ-
մա կեր պու մը։

 Միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նը նաև նպաստում է ֆա կուլ տե տում միգ րա ցի ոն 
հե տա զո տու թյուն նե րի մո դուլ նե րի նե րառ մամբ կր թու թյանը։

 Սո ցի ա լա կան ան վտան գու թյուն և միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյուն 
մա գիստ րո սա կան ծրագ րի մշա կու մը ԵՄ ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց ված 
ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում
 Կոնֆ լիկ տա բա նու թյան մա գիստ րո սա կան ծրա գի րը Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ամբիոնում ստեղծ-

վել է 1999 թ. Ա ՄՆ Ջորջ Մեյսոն հա մալ սա րա նի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ։ Այ նու հետև, կոնֆ-
լիկ տա բա նու թյան կր թա կան մո դու լը նե րառ վեց նաև Սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի բա կա լավ րի ա-
տի ծրագ րում։ 

2011 թ. ԵՄ «TEMPUS IV» գոր ծըն կե րային ծրագ րի շր ջա նակ նե րում սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե-
տը նպա տակ դրեց նե րա ռե լու միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րի կր թա կան մո դու լը կոնֆ լիկ տա-
բա նու թյան գոր ծող մա գիստ րո սա կան ծրա գրում։ ԵՄ գոր ծըն կեր հա մալ սա րան նե րի հետ հա մա-
տեղ մշակ վե ցին և ներդր վե ցին նոր ա ռար կա ներ։ 

Կր թա կան ծրագ րի և ա ռար կա նե րի մշա կում ու զար գա ցու մը շա րու նակ վեց «ERASMUS+ UN-
IMIG» դրա մաշ նոր հի մի ջո ցով՝ ներդ նե լով միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րին նվիր ված ար դի-
ա կան կր թա կան մո դուլ ներ, վե րա պատ րաս տե լով դա սա խո սա կան կազ մին։ Մշ տա պես ի րա կա-
նաց վել է նաև կր թա կան ծրագ րի ո րա կի ար տա քին և ներ քին գնա հա տու մը։ 

• Implementation of national and international research projects and activities, organiza-
tion of conferences and seminars;

• Development and approbation of relevant research methodology in the field of migra-
tion studies;

• Expertise of migration policies and projects.
The MCC also supports the graduate program in Migration and Conflict Studies at the Fac-

ulty of Sociology of Yerevan State University.

Development of the graduate program in Social Security and 
Migration Policy within EU-funded projects
Established in collaboration with George Mason University, Washington D.C., USA, the 

Sociology/Conflict Studies program at YSU Department of Sociology was the first in its field 
in the South Caucasus. Conflict Studies are taught at BA and MA levels. Since 1999, the De-
partment of Sociology has offered a BA program in Sociology with specialization in Conflict 
Studies and an MA program in Conflict Studies.

In 2011, in the framework of the EU TEMPUS IV joint project, the Department of Sociology 
incorporated Migration Studies into its graduate program in Conflict Studies, combining both 
directions in a synchronized and modern graduate program. 

The progress of curricula development and syllabus design continued during ERASMUS+ 
UNIMIG, when new teaching modules were established and innovative teaching methodology 
applied. The graduate program underwent internal and external evaluation. 
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«Սո ցի ա լա կան ան վտան գու թյուն և միգ-
րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյուն» մա գիստ րո սա-
կան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում դա սա վանդ-
վում են այն պի սի ա ռար կա ներ, ի նչ պի սիք են՝ 
կոնֆ լիկտ նե րի վեր լու ծու թյունն ու լու ծու մը, 
կոնֆ լիկտ նե րի կա ռա վա րու մը, մի ջազ գային 
բա նակ ցու թյուն ներ, կոնֆ լիկտն ու հա ղոր
դակ ցու թյուն նե րը, խա ղա ղու թյան հե տա զո
տու թյուն ներ, ան վտան գու թյան տե սու թյուն
ներ։ Միգ րա ցի ոն հե տա զո տու թյուն նե րին 
վե րա բե րող կր թա կան մո դու լում նե րառ վել 
են մի շարք ա ռար կա ներ, այդ թվում՝ միգ րա
ցի ան և մուլ տի կուլ տու րա լիզ մը, միգ րա ցի ան 
և փոքր ազ գե րը, միգ րա ցի այի գեն դե րային 
չա փու մը, տա րա ծաշր ջա նային միգ րա ցի ան, 
միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյու նը, միգ րա
ցի ան և ան վտան գու թյու նը։ Ծրագ րում տա-
րե կան նե րառ վում է 8-12 ու սա նող, ո րոնք 
հե տա գա յում շա րու նա կում են կր թու թյու նը 
Հա յաս տա նի և ար տերկ րի աս պի րան տու րա-
ներում, ի րա կա նաց նում պրակ տիկ գոր ծու-
նե ու թյուն և ը նդ գրկ վում Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի 
ֆա կուլ տե տի շր ջա նա վարտ նե րի ցան ցում։  

Courses taught at the graduate program 
in Migration and Conflict Studies include 
basic courses in Conflict Analysis and Res
olution, Conflict Management, International 
Negotiations, and Peace Studies. Special-
ized courses include Conflict and Commu
nications, Theories of Nationalism, Regional 
Conflicts in South Caucasus, and Security 
Studies. Specialization in Migration Studies 
includes courses on Migration and Multicul
turalism, Gender and Migration, Migration 
and Small Nations, Regional Migration His
tory, Migration Policies, Migration and Se
curity. Eight to twelve students graduate ev-
ery year and either continue their studies in 
Armenia or abroad, or get involved in prac-
tical work, becoming part of the network of 
graduates of the YSU Faculty of Sociology.
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Ով ենք մենք                                         Who we are

Մեր պատմությունը                                                                                  Our history

1980
Կիրառական սոցիոլոգիայի 

լաբորատորիայի 
հիմնադրում

The Laboratory of Applied 
Sociology established

1986
Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի 

ստեղծում Փիլիսոփայության և 
սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կազմում

The Chair of Applied Sociology 
established within the Faculty of 

Philosophy and Sociology

2004
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 

հիմադրում

The Faculty of Sociology 
established
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 Մեր ա ռա քե լու թյու նը
 Սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի ա ռա քե լու թյունն է նպաս տել 
Հա յաս տա նում ժա մա նա կա կից մր ցու նակ մաս նա գետ նե-
րի թո ղարկ մա նը, որոնք ա ռաջ նոր դե լու են հա սա րա կա-
կան կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում ա ռա ջա ցող հիմ-
նախն դիր նե րի բա ցա հայտ ման, կան խա տես ման, ախ տո-
րոշ ման և լուծ ման գոր ծըն թաց նե րը։

 Մեր ֆա կուլ տե տի կա ռուց ված քը
•	  Կի րա ռա կան սո ցի ո լո գի այի ամ բի ոն
•	  Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան տեխ-

նո լո գի ա նե րի ամ բի ոն
•	  Սո ցի ո լո գի այի տե սու թյան և պատ մու թյան ամ բի ոն
•	  Միգ րա ցի այի ու սում ա սի րու թյուն նե րի կենտ րոն
•	  Հե ռաու սուց ման լա բո րա տո րի ա
•	  Կի րա ռա կան սո ցի ո լո գի այի լա բո րա տո րի ա
•	  Տա րա ծաշր ջա նային ին տեգ րա ցի այի և կոնֆ լիկտ-

նե րի լուծ ման կենտ րոն

 Our Mission
The mission of the faculty is to train modern competitive 
professionals who will lead in revealing, predicting, 
diagnosing and solving problems in various spheres of 
social life. 

Our structure
•	 Chair of Applied Sociology
•	 Chair of Theory and History of Sociology
•	 Chair of Social Work and Social Technologies
•	 Migration Competence Center
•	 Center for Regional Integration and Conflict 

Analysis
•	 Research Laboratory of Applied Sociology
•	 Distance Learning Laboratory
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 Կի րա ռա կան սո ցի ո լո գի այի ամ բի ոն 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի կի-
րա ռա կան սո ցի ո լո գի այի ամ բի ո նը կազ-
մա վոր վել է 1986 թ. Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի լա բո րա տո րի այի հի-
ման վրա, ո րը Ե ՊՀ-ու մ գոր ծում էր 1980 
թվականից: 
Ամ բի ոնն ի րա կա նաց նում է բազ մաբ նույթ 
հե տա զո տու թյուն ներ քա ղա քա կան, տն տե-
սա կան, ռազ մա կան, հա ղոր դակ ցու թյուն նե-
րի և ԶԼՄ սո ցի ո լո գի այի բնա գա վառ նե րում, 
ի նչ պես նաև ան վտան գային, գեն դե րային 
և միգ րա ցի ոն հիմ ախն դիր նե րի ու սում ա-
սի րու թյուն ներ: Այն ակ տի վո րեն հա մա գոր-
ծակ ցում է պե տա կան և հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ, ի րա կա նաց-
նում բազ մաբ նույթ սո ցի ո լո գի ա կան հե տա-
զո տու թյուն ներ, քա ղա քա կան կա ռա վար-
ման գնա հա տում և խորհր դատ վու թյուն։
 Հեռ.՝ (+374 60) 71 00 74

Chair of Applied Sociology
The Chair of Applied Sociology was founded 
in 1986 on the basis of the Laboratory of 
Applied Sociology which had been functioning 
at YSU since 1980.
The chair conducts research projects in 
the spheres of political, economic, military, 
communication and media sociology as well 
as in gender, security and migration studies. 
It actively cooperates with governmental and 
non-governmental organizations, conducts 
various sociological studies, political 
governance assessments and consultancy.
Tel: (+374 60) 71 00 74
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 Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ամ բի ոն
 Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ամ բի ո նը հիմ ադր վել է 
2004 թ.։ Ներ կա յումս ամ բի ո նը պատ րաս-
տում է ա ռա ջա տար սո ցի ա լա կան աշ խա տող-
ներ, սո ցի ա լա կան կա ռա վար ման և հասարա-
կայնության հետ կապերի մաս նա գետ ներ։ 
Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ամ բի ոնն ար տերկ րի իր 
գոր ծըն կեր նե րի հետ պար բե րա բար կազ մա-
կեր պում է հրա վի րյալ դա սա խո սու թյուն ներ 
և գի տա ժո ղով եր, այդ թվում՝ Սո ցի ա լա կան 
աշ խա տող նե րի տա րե կան մի ջազ գային հա-
մա ժո ղո վը։ Ամ բի ոնն ի րա կա նաց նում է հա մա-
տեղ ու սում ա կան ծրագ րեր Կո նեկ տի կու տի 
հա մալ սա րա նի սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի 
դպ րո ցի (Ա ՄՆ), Ստա վան գե րի սո ցի ա լա կան 
աշ խա տան քի հա մալ սա րա նի (Նոր վե գի ա), 
Մյունս տե րի կի րա ռա կան գի տու թյուն նե րի կա-
թո լիկ հա մալ սա րա նի (Գեր մա նի ա), Հրա դեկ 
Կրա լո վե հա մալ սա րա նի (Չե խի ա) հետ:
 Հեռ.՝ (+374 60) 71 00 75

Chair of Social Work and Social Technologies
The Chair of Social Work and Social Technologies 
was founded in 2004. Nowadays the Chair trains 
leading social workers, social management and 
PR specialists.
In cooperation with its international partners the 
chair frequently organizes invited lectures and 
conferences including the Annual International 
Congress of Social Workers. The Chair implements 
joint educational programs with the Connecticut 
School of Social Work (USA), the Stavanger 
University of Social Work (Norway), the Catholic 
University of Applied Sciences (Germany) and the 
University of Hradec Králové (Czech Republic). 
Tel: (+374 60) 71 00 75
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 Սո ցի ո լո գի այի տե սու թյան և 
պատ մու թյան ամ բի ոն 
ԵՊՀ սո ցի ո լո գի այի տե սու թյան և 
պատ մու թյան ամ բի ո նը կազ մա վոր վել 
է 2011 թ.։ Այդ պահից սկսած ամ բի ո նն 
ի րա կա նաց րել է հա յաս տա նյան հա սա-
րա կա կան կյան քի տար բեր ո լորտ նե-
րի հիմ ախն դիր նե րի ու սում ա սի րու-
թյանն ու ղղ ված բազ մա թիվ նա խագծեր` 
որ պես ե լք ու նե նա լով նաև պրակ տիկ 
բնույ թի ա ռա ջարկ ներ: 
Ամ բի ո նի գի տա կան և ու սում ա կան 
գոր ծու նե ու թյան հիմ ա կան ու ղ ղու-
թյուն ներն են սո ցի ո լո գի ա կան տե սու-
թյուն նե րը, սո ցի ո լո գի այի պատ մու թյու-
նը, տն տե սա կան սո ցի ո լո գի ան, աշ-
խա տան քի սո ցի ո լո գի ան, կրո նի սո ցի-
ո լո գի ան, կա ռա վար ման սո ցի ո լո գի ան 
և այլն: Ամ բի ո նը մի ջազ գային մա կար-
դա կում հա մա գոր ծակ ցում է տար բեր 
գի տակր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
հետ։
 Հեռ.՝ (+374 60) 71 00 21

Chair of Theory and History of 
Sociology
The Chair of Theory and History of 
Sociology was established in 2011. Since 
then, the Chair has organized and 
implemented a variety of research projects 
related to various spheres of social life 
in Armenia. Projects implemented by 
the Chair have also resulted in practical 
recommendations. 
The Chair’s scientific and educational 
activities are mainly focused on sociological 
theories, history of sociology, sociology 
of economy, sociology of labor, sociology 
of religion, sociology of management, 
etc. On an international level, the Chair 
cooperates with various scientific and 
educational institutions.
Tel: (+374 60) 71 00 21
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 Հե ռաու սուց ման լա բո րա տո րի ա
 Գի տակ ցե լով բաց և ճկուն կր թա կան մո տեց ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ «TEMPUS» մի աս նա կան եվ-
րո պա կան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում Ե ՊՀ-ու մ 2004 
թ. հիմ վեց Հե ռաու սուց ման լա բո րա տո րի ան։
 Բա ցի եր ևա նյան կենտ րո նա կան մաս նա ճյու ղից, 
լա բո րա տո րի ան ու նի նաև մար զային մաս նա ճյու-
ղեր Գյում րի ում, Վա նա ձո րում և Իջ ևա նում։
 Լա բո րա տո րի այի հիմ ա կան նպա տակն է բաց, 
ճկուն և բարձ րո րակ կր թու թյուն ստա նա լու հնա-
րա վո րու թյուն ըն ձե ռել ու սա նող նե րին: Լա բո րա տո-
րի այի գոր ծու նե ու թյու նը նպա տակ ու նի խթա նել և 
ը նդ լայ նել Հա յաս տա նի բարձ րա գույն կր թու թյան 
հա մա կար գի ժո ղովր դա վա րաց ման և նո րա րա-
րաց ման գոր ծըն թաց նե րը: Այն ի րա կա նաց նում է 
հե ռաու սու ցում հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պե րի, 
մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման, սո ցի ա-
լա կան աշ խա տան քի, սո ցի ա լա կան ման կա վար-
ժու թյան, գործ նա կան հաշ վա պա հու թյան, ար դյու-
նա վետ վա ճառ քի և սպա սարկ ման, սո ցի ո լո գի այի, 
հո գե բա նու թյան, հա յա գի տու թյան և մի շարք այլ 
ո լորտ նե րում։
 Հեռ.՝ (+374 60) 71 00 72

Distance Learning Laboratory
Aware of the need for an open and flexible approach to 
education, the Yerevan State University established the 
Distance Learning Laboratory at the Faculty of Sociology 
in 2004 following the successful implementation of the 
TEMPUS Joint European Project.
Apart from its central branch in Yerevan, the Distance 
Learning Laboratory has regional branches in Gyumri, 
Vanadzor and Ijevan.
The main objective of the Distance Learning Laboratory 
is to provide students with open, flexible and high quality 
learning opportunities. The laboratory’s activities are 
aimed at stimulating and enhancing the democratization 
and renewal of Armenia’s higher education system. It 
implements distance learning courses in the fields of 
public relations, human resources, social work, social 
pedagogy, practical accounting, sales and service, 
sociology, psychology, Armenian studies, etc.
Tel: (+374 60) 71 00 72
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 Կի րա ռա կան սո ցի ո լո գի այի լա բո րա տո րի ա
 Կի րա ռա կան սո ցի ո լո գի այի լա բո րա տո րի ան ֆա կուլ տե տի հիմ-
նա կան հե տա զո տա կան կենտ րոն նե րից մեկն է։ Լա բո րա տո-
րի այի հե տա զո տու թյուն նե րը նե րա ռում են բա վա կա նին լայն 
շրջա նակ ներ՝ Հա յաս տա նի բարձ րա գույն կր թա կան հա մա կար-
գի հիմ ախն դիր նե րից մինչև ա մե նահ րա տապ հա սա րա կա կան 
հիմ ախն դի ներ։ Լա բո րա տո րի ան նպաս տում է ու սա նող նե րի 
և դա սա խոս նե րի հե տա զո տա կան պո տեն ցի ա լի և հմ տու թյուն-
նե րի զար գաց մա նը՝ այդ պի սով վե րա հաս տա տե լով Ե ՊՀ-ու մ 
հիմ ա րար և կի րա ռա կան բնույ թի հա սա րա կա գի տա կան հե-
տա զո տու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման ա վան-
դույթ նե րը։ 
Լա բո րա տո րի այի հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյու նը նե րա ռում 
է տար բեր սո ցի ա լա կան հիմ ախն դիր նե րի ու սում ա սի րու թյուն։ 
Լա բո րա տո րի ան ու սում ա սի րում, վեր լու ծում, մո նի թո րին գի և 
գնա հատ ման է են թար կում Հա յաս տա նի բարձ րա գույն կր թու-
թյու նը, ստու գում է հա մալ սա րա նում նո րա րա րա կան ծրագ րե-
րի և կր թա կան մե թոդ նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը, նպաս տում 
է Հա յաս տա նում բարձ րո րակ հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան 
ի րա կա նաց մա նը, կազ մա կեր պում է կի րա ռա կան դա սըն թաց-
ներ, մե թո դա կան գի տա ժո ղով եր, ա մա ռային դպ րոց ներ, սե-
մի նար ներ և այլն։
 Հեռ.՝ (+374 60) 71 00 70

Laboratory of Applied Sociology
The Laboratory of Applied Sociology is one of the main research 
bodies at the Faculty of Sociology. The focus of its studies is rather 
broad, ranging from the issues of Armenian higher educational 
system to the most urgent social problems in Armenian society. The 
laboratory supports the development of students’ and professors’ 
research potentials and skills. It thus reaffirms the traditions of 
Yerevan State University, promoting the enlargement and increasing 
the effectiveness of educational and scientific activities within the 
faculty.
The research activity of the laboratory concerns various 
contemporary social problems in Armenian society. The laboratory 
focuses on studying, analyzing, monitoring and evaluating Armenia’s 
higher education, testing the effectiveness of innovational programs 
and teaching methods at the university, supporting high quality 
research activities in the country, organizing practical courses, 
methodical conferences, summer schools, seminars, etc.
Tel: (+374 60) 71 00 70
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 Տա րա ծաշր ջա նային ին տեգ րա ցի այի և 
կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման կենտ րոն
 Տա րա ծաշր ջա նային ին տեգ րա ցի այի և կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման 
կենտ րո նը՝ որ պես ռե սուրս կենտ րոն, հիմ ադր վել է 1996 թ.։
 Կենտ րոնն ա ջակ ցում է տա րա ծաշր ջա նային ու սում ա սի րու-
թյուն նե րի խն դիր նե րին ու ղղ ված գի տա կան գոր ծու նե ու թյա նը, 
մաս նա վո րա պես՝ Հա րա վային Կով կա սի ին տեգ րա ցի ոն գոր ծըն-
թաց նե րին, կոնֆ լիկտ նե րի կան խար գել մանն ու լար վա ծու թյան 
թու լաց մա նը տա րա ծաշր ջա նում, «ոչ պա տե րազմ, ոչ խա ղա ղու-
թյուն հա սա րա կու թյան» հիմ ա հար ցե րին և ժո ղովր դա վա րա-
կան փո խա կեր պում ե րի հնա րա վո րու թյուն նե րին: Կենտ րո նի 
հիմ ա կան նպա տակ նե րից է նպաս տել կոնֆ լիկ տի և խա ղա ղու-
թյան հե տա զոտ ման մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար-
գաց մա նը Հա յաս տա նում: Կենտ րո նում ա մե նօ րյա աշ խա տաք-
ներ են տար վում դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցը բա րե լա վե լու հա-
մար, կազ մա կերպ վում են գի տա ժո ղով եր, ա մա ռային դպ րոց-
ներ, ստեղծ վում դա սագր քեր և ու սու ցո ղա կան նյու թեր:
 Տա րա ծաշր ջա նային ին տեգ րա ցի այի և կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման 
կենտ րո նը՝ որ պես ռե սուրս կենտ րոն, ու նի կոնֆ լիկ տա բա նա-
կան, սո ցի ո լո գի ա կան և սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի վե րա բե-
րյալ օ տա րա լե զու գրա կա նու թյամբ հա րուստ գրա դա րան, ո րը 
պար բե րա բար հա մալր վում է:
 Հեռ.՝ (+374 60) 71 00 73

Center for Regional Integration and Conflict Resolution
The Center for Regional Integration and Conflict Resolution was 
founded as a resource center in 1996.
The Center supports scholarly activities aiming at the study of 
regional issues, particularly the processes of integration in the South 
Caucasus, prevention and de-escalation of conflicts, the problems 
of ‘no war, no peace’ societies and the possibilities of democratic 
transformations. One of the goals of the center is to contribute to 
the development of professional capacities in the field of conflict and 
peace studies in Armenia. The center works every day to improve 
teaching, organizes conferences and summer schools, produces 
textbooks and teaching materials. 
As a resource center, the Center for Regional Integration and Conflict 
Resolution has a regularly updated rich collection of literature on 
conflict resolution, sociology and social work.
Tel: (+374 60) 71 00 73
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 Սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի մի ջազ գային 
գոր ծըն կեր նե րը
Մի ջազ գային մա կար դա կում ֆա կուլ տե տը հա մա գոր ծակ-
ցում է այն պի սի կա ռույց նե րի հետ, ի նչ պի սիք են Հար-
վար դի և Պրինս տո նի հա մալ սա րան նե րը, Կա լի ֆոր նի այի 
Բերկ լի ի հա մալ սա րա նը, Կո նեկ տի կու տի և Ջորջ Մեյ սո նի 
հա մալ սա րան նե րը (Ա ՄՆ), Լոն դո նի տն տե սու թյան և քա-
ղա քա կան գի տու թյուն նե րի դպ րո ցը (Մի ա ցյալ Թա գա վո-
րու թյուն), Հռո մի Սա պի են ցա հա մալ սա րա նը (Ի տա լի ա), 
Ա լի կան տե ի հա մալ սա րա նը (Իս պա նի ա) Օլ դեն բուր գի հա-
մալ սա րա նը, Հում բոլ դտի, Կոնս տան ցի, Մյուն խե նի և Հայ-
դել բեր գի հա մալ սա րան նե րը, Մյունս տե րի կի րա ռա կան 
գի տու թյուն նե րի կա թո լիկ հա մալ սա րա նը (Գեր մա նի ա), 
Ստա վան գե րի սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի հա մալ սա րա նը 
(Նոր վե գի ա), Հրա դեկ Կրա լո վե հա մալ սա րա նը (Չե խի ա), 
Ո ւփ սա լայի հա մալ սա րա նը (Շ վե դի ա), Գրա ցի հա մալ սա րա-
նը (Ա վստ րի ա), Սանկտ Պե տեր բուր գի ֆի նան սատնտե սա-
կան ա կա դե մի ան, Ե կա տե րին բուր գի, Ռոս տո վի, Կու բա նի 
պե տա կան հա մալ սա րան նե րը (ՌԴ), Թբի լի սի ի պե տա կան 
հա մալ սա րա նը (Վ րաս տան), Մո գիլյո վի պե տա կան հա մալ-
սա րա նը (Բե լա ռուս), Աս տա նայի եվ րա սի ա կան հա մալ սա-
րա նը (Ղա զախս տան) և այլն:

Our international 
partners
On an international level, the faculty cooperates 
with Harvard University, Princeton University, 
University of California, Berkeley, University of 
Connecticut, George Mason University (USA), 
London School of Economics and Political 
Science (UK), Sapienza University of Rome 
(Italy), University of Alicante (Spain), University 
of Oldenburg, Universities of Humboldt, 
Konstanz, Munich and Heidelberg, the Catholic 
University of Applied Sciences (Germany), 
the Stavanger University of Social Work 
(Norway), the University of Hradec Králové 
(Czech Republic), Uppsala University (Sweden), 
University of Graz (Austria), Saint Petersburg’s 
State Academy of Finance and Economics, 
Yekaterinburg, Rostov, Kuban State Universities 
(RF), Tbilisi State University (Georgia), Mogilev 
State University (Belarus), Eurasian National 
University in Astana (Kazakhstan) etc.

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան 
Արթուր Մկրտիչյանը Թոմաս Լուկմանի 
հետ (Կոնստանցի համալսարան, 
Գերմանիա)

Dean of the Faculty of Sociology 
Artur Mkrtichyan with Thomas Luckmann

(University of Konstanz, Germany)
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Սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի ան ձնա կազմը.
 Մեր ֆա կուլ տե տի կար ևոր մասն է մեր պրո ֆե սի ո նալ և ջերմ թի մը։

Our staff
Meet our professional and friendly team! 

Ար թուր Մկր տի չյան
 Փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
 Դե կան, պրո ֆե սոր
 Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներ.
Սո ցի ո լո գի ա կան տե սու թյուն ներ, գի տե լի քի սո ցի ո լո գի ա
Dr. Artur Mkrtichyan
D.Sc., Philosophy
Dean, Professor
Areas of professional interest:
Sociological theories, sociology of knowledge 
amkrtchyan@ysu.am

Ար տակ Խա չատ րյան
 Փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ամ բի ո նի վա րիչ, դո ցենտ
 Սո ցի ա լա կան աշ խա տանք և սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն, 
սո ցի ա լա կան հե տա զո տու թյուն նե րի մե թոդ ներ
Dr. Artak Khachatryan 
Ph.D., Philosophy
Head of the Chair of Social Work and Social Technologies, Associate Professor
Social work and social policy, social research methods
khachatryan_artak@yahoo.com

 Հա րու թյուն Վեր մի շյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Սո ցի ո լո գի այի տե սու թյան և պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, դո ցենտ
 Քա ղա քի սո ցի ո լո գի ա, հայ սո ցի ո լո գի այի պատ մու թյուն
Dr. Harutyun Vermishyan
Ph.D., Sociology
Head of the Chair of Theory and History of Sociology, Associate Professor
Urban sociology, history of Armenian sociology
harutyunvermishyan@ysu.am

 Լյուդ մի լա Հա րու թյու նյան
 Փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
 Կի րա ռա կան սո ցի ո լո գի այի ամ բի ո նի պատ վա վոր վա րիչ, պրո ֆե սոր 
Ինք նու թյան սո ցի ո լո գի ա, կոնֆ լիկտ նե րի հե տա զո տու թյուն ներ
Dr. Lyudmila Harutyunyan
D.Sc., Philosophy
Honorary Head of the Chair Applied Sociology, Professor
Sociology of identity, conflict studies 
lyudharut1@gmail.com

Ար թուր Ա թա նե սյան
 Քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
 Կի րա ռա կան սո ցի ո լո գի այի ամ բի ո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր
 Մե դի ա և ան վտան գու թյուն, քա ղա քա կան սո ցի ո լո գի ա
Dr. Arthur Atanesyan
D.Sc., Political Science
Head of the Chair of Applied Sociology, Professor
Media and security, political sociology 
atanesyan@yandex.ru

mailto:amkrtchyan@ysu.am
mailto:khachatryan_artak@yahoo.com
mailto:harutyunvermishyan@ysu.am
mailto:lyudharut1@gmail.com
mailto:atanesyan@yandex.ru
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Ա նա հիտ Սա հա կյան
 Հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դե կա նի տե ղա կալ, դո ցենտ
 Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի հո գե բա նա կան հիմ քե րը, սթ րե սի և ժա մա նա կի 
կա ռա վաում
Dr. Anahit Sahakyan
Ph.D., Psychology
Deputy Dean, Associate Professor
Psychological foundations of social work, stress and time management
nara.sahakyan@yahoo.com

 Սեդ րակ Ա ստ վա ծա տու րով
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դո ցենտ
 Սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն, տն տե սա կան սո ցի ո լո գի ա, կոնֆ լիկտ նե րի 
հե տա զո տու թյուն ներ, սո ցի ա լա կան ռիս կե րի վեր լու ծու թյուն և կա ռա վա րում
Dr. Sedrak Astvatsaturov
Ph.D., Sociology
Associate Professor
Social policy, economic sociology, conflict studies, social risk analysis and 
management
sedrakastvatsaturov@yahoo.com

 Հաս միկ Գևոր գյան
 Փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Պ րո ֆե սոր
 Գեն դե րային հե տա զո տու թյուն ներ, ի նք նաս պա նու թյան սո ցի ո լո գի ա, 
սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի մո դել ներ, ա ռող ջա պա հու թյան սո ցի ո լո գի ա
Dr. Hasmik Gevorgyan
Ph.D., Philosophy 
Professor
Gender studies, sociology of suicide, theoretical models for social work, 
medical sociology
hasmikgevorgyan@hotmail.com

 Նու նե Գե ղա մյան
Տն տե սա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դո ցենտ
 Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի պատ մու թյուն, ե րե խա նե րի բա րե կե ցու թյուն, սո ցի
ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն
Dr. Nune Geghamyan
Ph.D., Economics
Associate Professor
History of social work, child welfare, social policy
ngeghamyan@yahoo.com

 Մա րի ա Զաս լավս կա յա
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Պ րո ֆե սոր
 Քա նա կա կան հե տա զո տու թյուն ներ, հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյուն
Dr. Maria I. Zaslavskaya
D.Sc., Sociology
Professor
Quantitative research, research methodology
zaslavm1@gmail.com

 Սամ սոն Մխի թա րյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դո ցենտ
 Սո ցի ո լո գի այի պատ մու թյուն, քա ղա քա կան սո ցի ո լո գի ա
Dr. Samson Mkhitaryan 
Ph.D., Sociology
Associate Professor
History of sociology, political sociology
mkhitaryans@yahoo.com

mailto:nara.sahakyan@yahoo.com
mailto:sedrakastvatsaturov@yahoo.com
mailto:hasmikgevorgyan@hotmail.com
mailto:ngeghamyan@yahoo.com
mailto:zaslavm1@gmail.com
mailto:mkhitaryans@yahoo.com
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 Մի րա Ան տո նյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դո ցենտ
 Սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան հա մա կարգ, ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյուն, 
հա մայն քային զար գա ցում, ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյուն, ան չա փա հաս նե րի 
ար դա րա դա տու թյուն
Dr. Mira Antonyan
Ph.D., Sociology
Associate Professor
Social protection system, child protection, community mobilization, family 
preservation, juvenile justice
antonyan.mira@gmail.com

Յու լի ա նա Մել քու մյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դո ցենտ 
Ո րա կա կան և քա նա կա կան հե տա զո տու թյան մե թոդ ներ, սո ցի ա լա կան շեր տա
վո րում, սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն
Dr. Yuliana Melkumyan
Ph.D., Sociology
Associate Professor
Qualitative and quantitative research methods, social stratification, social policy 
yulianamelkumyan@yahoo.com

 Գո հար Շահ նա զա րյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դո ցենտ
 Գեն դե րային հե տա զո տու թյուն ներ, սո ցի ա լա կան հո գե բա նու թյուն
Dr. Gohar Shahnazaryan
Ph.D., Sociology
Associate Professor
Gender studies, social psychology 
g_shahnazaryan@yahoo.com 

Ան նա Մաք սու դյան
Տն տե սա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դո ցենտ
 Կազ մա կեր պա կան վարք, մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում, կա րի ե րայի 
կա ռա վա րում
Dr. Anna Maksudyan
Ph.D., Economics
Associate Professor
Organizational behavior, human resources management, career management
maksudyan@mail.ru

Ադ րի նե Բաբ լո յան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դո ցենտ
Տն տե սա կան և ձեռ նար կա տի րա կան կոնֆ լիկտ ներ, մո նի թո րինգ և գնա հա
տում, հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյուն
Dr. Adrine Babloyan
Ph.D., Sociology
Associate Professor
Economic and business conflicts, monitoring and evaluation, research methodology
adababloyan@yahoo.com

Ն վարդ Մել քո նյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դո ցենտ
PR և ի միջմեյ քինգ, ԶԼՄ սո ցի ո լո գի ա
Dr. Nvard Melkonyan
Ph.D., Sociology
Associate Professor
PR and imagemaking, sociology of mass media
nvard@web.am
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 Զի նաի դա Թոք մա ջյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դո ցենտ
 Սո ցի ա լա կան փո խա կեր պում եր, ժո ղովր դա վա րա կան զար գա ցում, 
քա ղա քային գոր ծըն թաց ներ
Dr. Zinaida Tokmajyan
Ph.D., Sociology
Associate Professor
Social transformation, democratic development, urban processes 
zina.tok@mail.ru

 Մա րի նե Յար մա լո յան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
Ա սիս տենտ
 Սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյուն և սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն, սո ցի ա
լա կան աշ խա տան քի տե սու թյուն ներ
Dr. Marine Yarmoloyan
Ph.D., Sociology
Assistant Professor
Social protection and social policy, theories of social work 
marineyarmaloyan@gmail.com

Եվ գի նե Վար դա նյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
Ա սիս տենտ
 Սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն, ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյուն,
սո ցի ա լա կան աշ խա տանք, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րում
Dr. Yevgine Vardanyan
Ph.D., Sociology
Assistant Professor
Social policy, child protection, social work, local selfgovernment
yevginevardanyan@gmail.com

Ա րեմ Մկրտ չյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
Ա սիս տենտ
 Միգ րա ցի այի ու սում ա սի րու թյուն ներ, գյու ղա կան հա մայնք նե րի սո ցի ո լո գի ա, 
էլեկտրոնային մարքեթինգ
Dr. Arem Mkrtchyan
Ph.D., Sociology
Assistant Professor
Migration studies, rural sociology, emarketing 
aremmkrtchyan@hotmail.com

 Բար սեղ Գի շյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
Ա սիս տենտ 
Ազ գային ի նք նու թյուն և սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն ներ ա սի ական հա սա րա
կու թյուն նե րում, Ա սի ա և ա րևմ տյան քա ղա քակր թու թյուն
Dr. Barsegh Gishyan
Ph.D., Sociology
Assistant Professor
National identity and social change in Asian societies, Asia and Western civilization
bggishian@rambler.ru

 Սո նա Սա ղա թե լյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
Ա սիս տենտ
 Սո ցի ո լո գի ա կան տե սու թյուն ներ, ցե ղաս պա նու թյան սո ցի ո լո գի ա, մարդ կային 
ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում, մար քե թին գային հե տա զո տու թյուն ներ
Dr. Sona Saghatelyan 
Ph.D., Sociology
Assistant Professor
Sociological theories, Genocide studies, human resources management, marketing 
research 
sona_saghatelyan@yahoo.com
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Ա րամ Վար տի կյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
Ա սիս տենտ
 Միգ րա ցի այի հե տա զո տու թյուն ներ, սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան 
մե թոդ ներ, ժո ղովր դագ րու թյուն, վի ճա կագ րու թյուն
Dr. Aram Vartikyan 
Ph.D., Sociology
Assistant Professor
Migration studies, sociological research methods, demography, statistics
rosartim@gmail.com

Ան նա Նի կո ղո սյան
 Լա բո րանտ
Anna Nikogosyan
Laboratory Assistant
anna-nikogosyan@yandex.ru

 Սամ վել Մա նու կյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
Ա սիս տենտ
 Քա ղա քա կան մշա կույթ, ե րի տա սար դա կան հար ցեր, Ժո ղովր դագ րու թյուն, 
ի նք նու թյուն
Dr. Samvel Manukyan 
Ph.D., Sociology
Assistant Professor
Political culture, youth, demography, identity
samvelmanukyana@gmail.com

 Նա րի նե Ա վե տի սյան
 Լա բո րանտ
Narine Avetisyan
Laboratory Assistant
naravetisyan@bk.ru

 Լի ա նա Մկրտ չյան
 Դա սա խոս
 Մար դու ի րա վունք ներ, սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի է թի կա
Liana Mkrtchyan
Lecturer
Human rights, ethics of social work 
lianmkrtchyan@yahoo.com

 Տաթ ևիկ Կա րա պե տյան
 Դա սա խոս
 Սո ցի ա լա կան աշ խա տանք ե րե խա նե րի և ըն տա նիք նե րի հետ, սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյուն և սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն, սո ցի ա լա կան 
տրանս ֆեր նե րի հա մա կարգ
Tatevik Karapetyan
Lecturer
Social work with children and families, social protection and social policy, social 
transfers system
tatevik007@gmail.com
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 Սո նա Բա լա սա նյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Ասիստենտ
Կր թու թյան սո ցի ո լո գի ա, գեն դե րային հե տա զո տու թյուն ներ, հե տա զո տու թյան 
մե թո դա բա նու թյուն, խա ռը մե թոդ ներ
Dr. Sona Balasanyan 
Ph.D., Sociology
Assistant Professor
Sociology of education, gender studies, research methodology, mixed methods 
sona.balasanyan@ysu.am

 Հաս միկ Ե ղի ա զա րյան
 Լա բո րանտ 
Hasmik Yeghiazaryan
Laboratory Assistant
hasnor2007@gmail.com

Ա լեք սանդր Ա վե տի սյան
 Քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դո ցենտ
 Ռազ մա կան սո ցի ո լո գի ա, մի ջազ գային ի րա վունք, ի րա վուն քի սո ցի ո լո գի ա
Aleksandr Avetisyan 
Ph.D., Political Science
Associate Professor
Military sociology, international law, sociology of law 
alavetisyan@gmail.com

 Լի լիթ Շա քա րյան
 Դա սա խոս
PR, ԶԼՄ սո ցի ո լո գի ա, բրեն դին գ
Lilit Shakaryan
Lecturer
PR, sociology of mass media, branding
lilitshakaryan@gmail.com

Ան նա Ոս կա նյան
 Դա սա խոս
 Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի տե սու թյուն, մե թոդ ներ և մո դել ներ, 
ըն տա նե կան սո ցի ա լա կան աշ խա տանք
Anna Voskanyan
Lecturer
Theory, methods and models of social work, social work with families
annanimven.voskanyan@yandex.com

 Գա գիկ Թու մա նյան
Ասիստենտ
 Քա ղա քա կան սո ցի ո լո գի ա, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան
 տե սու թյուն ներ, միգ րա ցի այի հե տա զո տու թյուն ներ
Gagik Tumanyan
Assistant Professor
Political sociology, civil society theories, migration studies
gtumanyan85@gmail.com
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 Փա ռան ձեմ Նի կո ղո սյան
 Դա սա խոս
ԶԼՄ սո ցի ո լո գի ա, ա րվես տի սո ցի ո լո գի ա, խոս քի և շփ վե լու մշա կույթ, մշա կույթ 
և քա ղա քակր թու թյուն
Parandzem Nikoghosyan
Lecturer
Sociology of mass media, sociology of art, speaking skills and communication, 
culture and civilization

 Մա րի նե Ազ նաու րյան
 Դա սա խոս
 Մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում, ՄՌ մո նի թո րինգ և գնա հա տում
Marine Aznauryan
Lecturer
Human resources management, HR monitoring and evaluation 
mari.aznauryan@gmail.com

 Կա րեն Սարգ սյան
 Ֆիզ-մաթ գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Դա սա խոս
 Մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում, ծրագ րե րի կա ռա վա րում, ին նո վա տիվ 
կա ռա վա րում
Dr. Karen Sargsyan 
Ph.D., Physics and Mathematical Sciences
Lecturer
Human resources management, project management, innovative management 
karen.sargsyan@gmail.com

 Լու սի նե Քա րա մյան
 Դա սա խոս
 Սո ցի ա լա կան կա ռա վա րում, սո ցի ա լա կան աշ խա տան քը ա ռող ջա պա հու թյան 
ո լոր տում
Lusine Karamyan
Lecturer
Social management, social work in healthcare
karamyanlucy@gmail.com 

Ա նի Մար գա րյան
 Դա սա խոս
 Մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը 
մաս նա գի տու թյան ո լոր տում
Ani Margaryan
Lecturer
Human resources management, IT and career
animeruzhani@gmail.com

Ս տել լա Այ վա զյան
 Դա սա խոս
 Սո ցի ա լա կան տեխ նո լո գի ա ներ, սո ցի ա լա կան աշ խա տանք
Stella Ayvazyan
Lecturer
Social technologies, social work
stella.ayvazyan82@gmail.com
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 Մա րի ամ Մխի թա րյան
 Դա սա խոս
Բ րեն դինգ, ի միջ մեյ քինգ և հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պեր
Mariam Mkhitaryan
Lecturer
Branding, image making, PR
mariam.mkhitarian@gmail.com

Ար տա շես Խուր շու դյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
 Հե ռաու սուց ման լա բո րա տո րի այի վա րիչ
 Հե ռաու սուց ման մե թո դա բա նու թյուն և ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա ներ
Dr. Artashes Khurshudyan 
Ph.D., Sociology
Head of the Distance Learning Laboratory
Distance learning methodology and modern technologies 
artkhurshudyan@gmail.com

 Սյու զան նա Ջու հա րյան
 Դա սա խոս 
Ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյուն
Syuzanna Juharyan
Lecturer
Social protection of children
sjuharyan@yahoo.com

Ե վա Համ բար ձու մյան
 Լա բո րանտ 
Yeva Hambardzumyan
Laboratory assistant
evarec1985@mail.ru

 Լի լիթ Բա բա յան 
Դասախոս
Հետխորհրդային փոխակերպումեր, ոչ ֆորմալ սոցիալտնտեսական 
պրակտիկաներ
Lilit Babayan
Lecturer
PostSoviet transformation, informal socioeconomic practices
lilit.xd@gmail.com

 Ժան նա Ա նդ րե ա սյան
 Սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Ասիստենտ
 Սո ցի ա լա կան փո խա կեր պում եր, սո ցի ա լա կան ցան ցե րի վերլուծություն
Dr. Zhanna Andreasyan 
Ph.D., Sociology
Assistant Professor
Social transformations, social network  analysis
zhannandreasyan@gmail.com

mailto:mariam.mkhitarian@gmail.com
mailto:artkhurshudyan@gmail.com
mailto:sjuharyan@yahoo.com
mailto:evarec1985@mail.ru
mailto:lilit.xd@gmail.com
mailto:zhannandreasyan@gmail.com
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Ե լե նա Հա րու թյու նյան
 Դա սա խոս
 Մար դու վար քը սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում
Yelena Harutyunyan
Lecturer
Human behavior in social environment
elenharutyunyan@yahoo.com

Ժենյա Թոթոլյան
Դեկանատի գործավար
Zhenya Totolyan
Assistant at the Dean’s office
zhenya.totolyan@gmail.com

 Սամ վել Մար տի րո սյան
 Դա սա խոս
 Տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյուն, տե ղե կատ վա կան պա տե րազմ,
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա ներ, նոր մե դի ա ներ, հա մա ցան ցի կա ռա վա րում
Samvel Martirosyan
Lecturer
Information security, information warfare, information technology, new media, 
internet governance 
sammart@gmail.com

Անրիետա Կարապետյան
Դեկանատի գործավար
Anrieta Karapetyan
Assistant at the Dean’s office
anrieta.karapetyan@ysumail.am

mailto:elenharutyunyan@yahoo.com
mailto:sammart@gmail.com
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Կր թու թյու նը մեզ մոտ

 Ֆա կուլ տե տի կր թա կան գոր ծու նե ու թյու նը նե րա ռում 
է մաս նա գի տա կան դա սըն թաց ներ, ու սում ա կան 
պրակ տի կա ներ և փո խա նակ ման ծրագ րեր։

Կր թա կան ծրագ րեր
 Ֆա կուլ տետն ա պա հո վում է ու սու ցում բա կա լավ րի ա-
տի 2 և մա գիստ րա տու րայի 6 կր թա կան ծրագ րով.
 Բա կա լավ րի ատ

•	  Սո ցի ո լո գի ա
•	  Սո ցի ա լա կան աշ խա տանք

 Մա գիստ րա տու րա
•	  Սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի մե թո-

դա բա նու թյուն
•	  Սո ցի ա լա կան ան վտան գու թյուն և միգ րա ցի այի 

քա ղա քա կա նու թյուն
•	  Սո ցի ա լա կան աշ խա տանք
•	  Սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն և վար չա-

րա րու թյուն
•	  Հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պեր (PR)
•	  Մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում (HR)

Education with us

The faculty’s educational activities include professional 
courses, student internships and exchange programs.

Degree programs
Currently the Faculty of Sociology offers two BA and six 
MA degree programs:
BA

•	 Sociology
•	 Social Work

MA
•	 Sociological Research Methodology
•	 Social Security and Migration Policy 
•	 Social Work
•	 Social Policy and Administration
•	 Public Relations
•	 Human Resource Management (HR) 
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Ու սա նող նե րի ու սում ա կան և հե տա զո տա կան 
պրակ տի կա ներ
 Մեր ու սա նող ներն ան ցնում են պար տա դիր հե տա-
զո տա կան և ու սում ա կան պրակ տի կա ներ ի նչ-
պես բա կա լավ րի ա տի ե րկ րորդ, եր րորդ և չոր րորդ, 
այն պես էլ  մա գիստ րա տու րայի ե րկ րորդ կուր սում։ 
Ու սա նո ղա կան ա մա ռային պրակ տի կա նե րի  կազ-
մա կերպ ման հար ցում Սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տը 
հա մա գոր ծակ ցում է ԼՂՀ մշա կույ թի, ե րի տա սար-
դու թյան հար ցե րի և զբո սաշր ջու թյան նա խա րա րու-
թյան հետ:

Educational and research student internships
Our students do mandatory research and educational 
internships during the second, third and fourth years 
of bachelor’s studies and the second year of master’s 
studies. The faculty organizes student internships in 
cooperation with the Ministry of Culture, Youth Affairs 
and Tourism of Artsakh Republic.

 Մեր ու սա նող նե րը ԼՂՀում 
հե տա զո տա կան պրակ տի կայի ժա մա նակ 

Our students during their research 
internship at Nagorno Karabakh

Ուսումնական գործընթաց
Education process

Ֆակուլտետի ասպիրանտ Հայկ Սմբատյանը 
Օսլոյի համալսարանում 

Our PhD student Hayk Smbatyan at the 
University of Oslo
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Ֆա կուլ տե տի գի տա կան կյան քը
 Ֆա կուլ տե տի դա սա խոս նե րը և ու սա նող նե րը ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են տե ղա կան և 
մի ջազ գային գի տա կան մի ջո ցա ռում ե րին, այդ թվում՝ գի տա ժո ղով ե րի, աշ խա տա ժո-
ղով ե րի և տար բեր գի տա կան ֆո րում ե րի։
Ֆա կուլ տե տում դա սա վանդ ման նպա տա կով հրա վիր վում են նաև բարձ րա կարգ ու հան-
րա ճա նաչ դա սա խոս ներ ար տերկ րից։ 
Ֆա կուլ տե տի ան ձնա կազ մին և ու սա նո ղու թյա նը հնա րա վո րու թյուն ներ են ըն ձեռ վում 
մեկ նե լու աշ խար հի ա ռա ջա տար հա մալ սա րան ներ և հան դի պե լու աշ խար հահռ չակ սո-
ցի ո լոգ նե րի։

The faculty’s scientific life
The staff and students of the faculty actively engage in local and international scientific events 
including conferences, workshops and scientific forums.
The faculty frequently invites world-class lecturers to teach in Armenia.
The staff and students of the faculty enjoy the opportunity to visit leading universities and 
meet world-class sociologists.

Էդվարդ Թի րա քյա նը ֆա կուլ տե
տի ուսա նող նե րի հետ 
Edward Tiryakian with the faculty’s 
students

Իմմանուել Վա լերշ տայ նը ֆա կուլ տե
տի ան ձնա կազ մի և ու սա նող նե րի 
հետ
Immanuel Wallerstein with our staff 
members and students

Թոմաս Լուկ մա նը ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի հետ 
(Կոնս տանց, Գեր մա նի ա)
Thomas Luckmann with YSU Faculty of Sociology staff members and students (Konstanz, Germany)
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Ամ բի ոն նե րի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-
կան ան ձնա կազմի վեր ջին տաս նա-
մյա կի ակ տիվ գի տա հե տա զո տա կան և 
ու սում ա մե թո դա կան գոր ծու նե ու թյան 
ար դյուն քում հրա տա րակ վել են շուրջ 
50 դա սագր քեր և ու սում ա կան ձեռ-
նարկ ներ, տաս նյակ մե նագ րու թյուն-
ներ, 500-ից ա վե լի գի տա կան հոդ ված-
ներ:

Actively engaged in various research 
and teaching activities, the staff of 
the faculty has produced up to 50 
textbooks and teaching manuals, dozens 
of monographies and more than 500 
scientific articles.

« Հայ սո ցի ո լո գի ա կան մտ քի ան թո լո գի ա» գր քի շնոր հան դե սը The presentation of The Anthology of Armenian Sociological Thought 
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 Ու սա նո ղա կան մի ջա վայր
 Ֆա կուլ տե տում գոր ծում է եր կու ու սա նո ղա կան կա ռույց՝ Ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե-
րու թյու նը (ՈՒ ԳԸ) և Ու սա նո ղա կան խոր հուր դը (ՈՒ Խ)։ 

ՈՒ ԳԸ
 Սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի ՈՒ ԳԸ-ն գի տու թյամբ և ի նք նա զար գաց մամբ հե տաքրքր վող 
ու սա նող նե րին հա մախմ բող հար թակ է: Այն նպա տակ ու նի նպաս տել ֆա կուլ տե տի ու-
սա նո ղու թյան կր թա կան, գի տա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա-
նը՝ կազ մա կեր պե լով ու սա նո ղա կան գի տա ժո ղով եր, սե մի նար ներ, ֆիլ մե րի դի տում եր, 
քն նար կում եր, մր ցույթ ներ և այլ ձևա չա փե րի մի ջո ցա ռում եր: 
ՈՒ ԳԸ-ի կող մից կազ մա կերպ վող մի ջո ցա ռում ե րից  հատ կան շա կան նե րն են ա մե նա մյա 
ե րի տա սար դա կան գի տա ժո ղովը և « Սոց Քեմփ» ոչ ֆոր մալ սո ցի ո լո գի ա կան գի տա ժո-
ղո վը։ Ա մե նա մյա երիտասարդական գի տա ժո ղո վը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ե րի տա-
սարդ մաս նա գետ նե րին ա կա դե մի ա կան լսա րա նին ներ կա յաց նել ի րենց հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե րը։ Ի սկ «Սոց Քեմփ»-ը խթա նում է հա սա րա կա գետ նե-
րի միջև մաս նա գի տա կան ցան ցի ամ րապն դու մը՝ զար գաց նե լով սո ցի ա լա կան տար բեր 
հիմ ախն դիր նե րի շուրջ դիս կուր սը ոչ ֆոր մալ մի ջա վայ րում: 

Student environment
The faculty has two student unions: the Student Scientific Society (SSS) and the Student 
Council (SC).

Student Scientific Society
The Student Scientific Society is a platform for students interested in science and self-
development. The faculty SSS aims at promoting the educational, scientific and creative 
skills of the faculty’s students by organizing student conferences, seminars, film screenings, 
discussions, competitions and other informal learning activities.
The most significant events organized by the faculty SSS are the Annual Youth Conference and 
an informal sociological conference called SocCamp. The Annual Youth Conference serves 
as a platform for young professionals to present the results of their research to academic 
audiences. SocCamp strengthens the social scientists’ professional network by fostering the 
development of a discourse on various social issues in an informal environment. 

 Հատ ված ներ Սոց Քեմփ ոչ ֆոր մալ գի տա ժո ղո վից 
Captures from the SocCamp: an informal sociological conference



THE FACULTY OF SOCIOLOGY 
OF THE YEREVAN STATE UNIVERSITY 

IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

71

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ

70

ՈՒԽ
 Սոցիոլոգիայի ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղա կան խոր հուր դը զբաղ վում է ու սա նո ղու թյան շա-
հե րի ու ի րա վունք նե րի մա սին ի րա զեկ մամբ և դրանց պաշտ պա նու թյամբ՝ ա պա հո վե լով 
ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյու նը հա մալ սա րա նի կա ռա վար մա նը։ 
ՈՒԽ-ն կազ մա կեր պում է ու սա նող նե րի հիմ ախն դիր նե րին ա ռնչ վող հան դի պում եր, 
բա նա վե ճի ա կումբ ներ և մի շարք մշա կու թային, սպոր տային ու ժա ման ցային մի ջո ցա-
ռում եր։
 Կա ռույ ցի հիմ ա կան մի ջո ցա ռում ե րից մե կը «Ե րի տա սար դա կան մի ջազ գային հա մա-
ժո ղով»-ն է, ո րի նպա տակն է տար բեր ե րկր նե րի ու սա նո ղա կան կա ռույց նե րի հետ փոր-
ձի փո խա նա կու մը։

The faculty’s Student Council is responsible for the raising awareness of and protecting students’ 
interests and rights, and ensuring the participation of students in the faculty management. 
The SC organizes meetings and discussions on student issues, debate clubs, cultural, sports 
and entertainment events.
One of the main events organized by the SC is the Youth International Gathering that aims at 
experience exchange amongst various international student unions.

«I Լove Sociology» միջոցառման ժամանակ
During the annual ‘I love Sociology’ party

Պատրաստություններ մշակութային ծրագրի համար
Preparations for a cultural program

Ֆակուլտետի տասնամյակին նվիրված միջոցառման 
ընթացքում
During an event dedicated to the faculty’s tenth 
anniversary

Ուսանողական ուրախ սելֆի
A happy student selfie

Student Council
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 Ֆա կուլ տե տի շր ջա նա վարտ նե րը
 Ֆա կուլ տե տի տար բեր տա րի նե րի շր ջա նա վարտ ներն աշ խա տում են Հա յաս տա նի և ար-
տերկ րի գի տա հե տա զո տա կան, կր թա կան, հան րային քա ղա քա կա նու թյան և կա ռա վար-
ման, հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պե րի, միգ րա ցի ոն ո լոր տի և սո ցի ա լա կան աշ խա-
տան քի պաշ տոն նե րում, այդ թվում.

Our Alumni
The faculty’s alumni take up posts in Armenia and abroad in the spheres of science, research, 
education, public policy, management and governance, public relations, migration and social 
work:

 Մա րի նա Լա լա յանց
 Նյու Յոր քի քա ղա քային հա մալ սա րա նում Հան թեր քո լե ջի՝ Զիլ բեր մա նի 
սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի դպ րո ցի դո ցենտ, «Ե րե խա նե րի բա րե կե ցու-
թյուն. ե րե խա ներ, ե րի տա սարդ ներ և ըն տա նիք» մաս նա գի տաց ման ղե-
կա վար։
Կր թու թյուն՝ 

•	 Աս պի րան տու րա, սո ցի ա լա կան բարե կե ցու թյուն, Ռատ գերս, Նյու 
Յոր քի քա ղա քային հա մալ սա րան (2010)

•	  Մա գիստ րա տու րա, հան րային քա ղա քա կա նու թյուն, Նեբ րաս կայի 
հա մալ սա րան, Ա ՄՆ (2001)

•	 Բարձրագույն կրթություն (5-ամյա), սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րան (1998)

Marina Lalayants
Associate Professor and Chair of Child Welfare: Children, Youth and Families 
Field of Practice at the Silberman School of Social Work at Hunter College, 
The City University of New York. 
Degrees:

•	 PhD in Social Welfare, The City University of New York (2010)
•	 Masters in Public Administration, University of Nebraska at Omaha 

(2001)
•	 Diploma in Sociology, Yerevan State University (1998)

mlalayan@hunter.cuny.edu

 Մա րի ա Խա խա մյան
« Փոք րիկ իշ խան» կր թա հա մա լի րի հիմ ա դիր-տ նօ րեն, Բնա պահ պա նա-
կան կր թա կան ցան ցի (ԲԿՑ) ան դամ, «Ան մի ջա կան օգ նու թյուն ըն կե րակ-
ցու թյուն» կազ մա կեր պու թյան կա ռա վար ման խորհր դի ան դամ, « Մաս-
նա վոր դպ րոց նե րի ա սո ցի ա ցի ա» ՀԿ ան դամ: Մի շարք հոդ ված նե րի, ու-
սում ա կան ձեռ նարկ նե րի հե ղի նակ և հա մա հե ղի նակ: ՀՀ ԿԳՆ կող մից 
պարգ ևատր վել է հու շա մե դա լով` կր թու թյան և գի տու թյան ո լոր տում ներդ-
րած ա վան դի հա մար: 
Կր թու թյուն՝

•	  Բարձրագույն կրթություն (5-ամյա), սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րան (1998) 

Maria Khakhamyan
Founding Director of Poqrik Ishkhan Educational Complex; member of 
the Environmental Education Network /EEN/; board member of Direct Aid 
Association and member of Private Schools Association.  An author and co-
author of several educational articles and manuals. She has been awarded by 
a medal for outstanding achivements in the sphere of science and education 
by the Ministry of Education and Science of Armenia.
Degrees:

•	 Diploma in Sociology, Yerevan State University (1998)

mailto:mlalayan@hunter.cuny.edu
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 Սա թե նիկ Մար գա րյան
 Նյու Յոր քի քա ղա քային հա մալ սա րա նում Ման հե թե նի հա մայն քային քո-
լե ջի՝ սո ցի ա լա կան գի տու թյուն նե րի, սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի և 
քրե ա կան ի րա վուն քի ֆա կուլ տե տի դո ցենտ։ Նախ կի նում դա սա վան դել է 
Ջեր սի Սի թի ի Սուրբ Պետ րո սի հա մալ սա րա նում և Մոնթք լե րի պե տա կան 
հա մալ սա րա նում։
Կր թու թյուն՝ 

•	 Աս պի րան տու րա, քրե ա կան ար դա րա դա տու թյուն, Ռատ գերս, Նյու 
Ջեր սի ի պե տա կան հա մալ սա րան (2007)

•	  Մա գիստ րա տու րա, քրե ա կան ար դա րա դա տու թյուն, Ռատ գերս, 
Նյու Ջեր սի ի պե տա կան հա մալ սա րան (2003)

•	  Մա գիստ րա տու րա, հան րային քա ղա քա կա նու թյուն, Նյու Յոր քի 
քա ղա քային հա մալ սա րան (2000)

•	 Բարձրագույն կրթություն (5-ամյա), սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րան (1998)

Satenik Margaryan
Assistant Professor at the City University of New York, Borough of Manhattan 
Community College, Department of Social Sciences, Human Services and 
Criminal Justice. Prior to joining BMCC, she taught at Saint Peters University in 
Jersey City and Montclair State University.
Degrees:

•	 PhD in Criminal Justice, Rutgers The State University of New Jersey 
(2007)

•	 MA in Criminal Justice, Rutgers The State University of New Jersey 
(2003)

•	 MPA in The City University of New York (2000)
•	 Diploma in Sociology, Yerevan State University (1998)

satenikm@gmail.com

 Վա հե Սա հա կյան
 Մի չի գա նի հա մալ սա րա նի Դիր բոր նի մաս նա ճյու ղի հա յա գի տա կան ու-
սում ա սի րու թյուն նե րի կենտ րո նի ա վագ գի տաշ խա տող, Հայ սփյուռ քի 
ու սում ա սի րու թյուն նե րի (Armenian Diaspora Survey) խորհր դատ վա կան 
խորհր դի ան դամ և Ա ՄՆ-ու մ գոր ծող Հա յա գի տա կան ու ս մանց ըն կե րու-
թյան (SAS) գոր ծա դիր կո մի տե ի ան դամ։ Մինչ այդ ե ղել է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան սփյուռ քի նա խա րա րի խորհր դա կան, դա սա վան դել է 
Մի չի գա նի հա մալ սա րա նի Մի ջին Ար ևել քի ու սում ա սի րու թյուն նե րի ֆա-
կուլ տե տում և Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ամ բի ո նում։ 
Կր թու թյուն՝ 

•	 Աս պի րան տու րա, Մեր ձա վոր ար ևե լյան ու սում ա սի րու թյուն ներ, 
Մի չի գա նի հա մալ սա րան, Ա ՄՆ (2015) 

•	 Աս պի րան տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2003)

•	  Բարձրագույն կրթություն (5-ամյա), սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րան (1999) 

Vahe Sahakyan
Senior researcher at the Armenian Research Center at the University of 
Michigan Dearborn; Advisory Committee member at Armenian Diaspora 
Survey; Executive Council member at the Society for Armenian Studies (SAS), 
USA. Previous jobs include Advisor to Armenia’s Minister of Diaspora. Lecturer 
at the Department of Near Eastern Studies at the University of Michigan and 
Chair of Sociology at the Yerevan State University.
Degrees:

•	 PhD in Near Eastern Studies, University of Michigan (2015)
•	 PhD in Sociology, Yerevan State University (2003)
•	 Diploma in Sociology, Yerevan State University (1999)

vsahakyan@gmail.com

mailto:satenikm@gmail.com
mailto:vsahakyan@gmail.com
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 Լի լիթ Գևոր գյան
AMX (Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան դե պո զի տա րի ա և Հա յաս տա նի ֆոն-
դային բոր սա) մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և կազ մա կեր-
պու թյան զար գաց ման ղե կա վար, «Skill.am» ըն կե րու թյու նում ՄՌԿ, հա-
ճա խորդ նե րի սպա սարկ ման բիզ նես դա սըն թա ցա վար, ան հատ ՄՌԿ 
խորհրդա տու։
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, եվ րո պա կան գի տու թյուն նե րի, Գրա ցի հա մալ-
սա րան, Զագ րե բի հա մալ սա րան, Բար սե լո նայի հա մալ սա րան, 
Հան րային կա ռա վար ման եվ րո պա կան ի նս տի տուտ և Բոլ զա նոյի 
եվ րո պա կան ա կա դե մի ա (2010)

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2007)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2005)

Lilit Gevorgyan
Chief Human Resources and Organizational Development Officer at AMX 
(Armenia Securities Exchange and Central Depository of Armenia); HR, 
сustomer service and other business topics trainer at Skill.am; individual HR 
consultant. 
Degrees:

•	 MA in European Studies, Joint master’s in European Integration 
and Regionalism University of Graz, University of Zagreb and the 
Autonomous University of Barcelona in cooperation with the European 
Institute for Public Administration and the European Academy of 
Bolzano (2010)

•	 MA in Sociology, Yerevan State University (2007)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2005)

lilit.v.gevorgyan@gmail.com

 Դի ա նա Ղա զա րյան 
«Ա րԻն սայթս» (R-Insights) հե տա զո տա կան ըն կե րու թյան հիմ ա դիր:
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2006)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2004)

Diana Ghazaryan 
Founder of the R-Insights research company. 
Degrees:

•	 MA in Sociology, Yerevan State University (2006)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2004)

diana.ghazaryan@r-insights.am

mailto:lilit.v.gevorgyan@gmail.com
mailto:diana.ghazaryan@r-insights.am
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Ար տակ Օր դյան
ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ Հա յաս տա նում ռե սուրս նե րի մո բի լի զա ցի այի խորհր դա տու:
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, բիզ նես կա ռա վա րում, Նի են րոդ բիզ նես հա-
մալ սա րան, Նի դեռ լանդ ներ (2015) 

•	 Աս պի րան տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2002)

•	  Բարձրագույն կրթություն (5-ամյա), սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րան (1999)

Artak Ordyan
Resource Mobilization Consultant at UNICEF Armenia
Degrees:

•	 MBA, Nyenrode Business University, the Netherlands (2015)
•	 PhD in Sociology, Yerevan State University (2002)
•	 Diploma in Sociology, Yerevan State University (1999) 

aordyan@yahoo.com

 Հով հան նես Գրի գո րյան 
Քա ղա քա կան և սո ցի ո լո գի ա կան խորհր դատ վու թյուն նե րի ի նս տի տու տի 
(2006, ներ կա յումս՝ Բրե վիս) հիմ ա դիր և գլ խա վոր տնօ րեն: Իր գոր ծու-
նե ու թյան ըն թաց քում այն դար ձել է ա ռա ջա տար և ա մե նա փոր ձա ռու ըն-
կե րու թյուն նե րից մե կը՝ հան րային կար ծի քի ու սում ա սի րու թյան և հա ղոր-
դակ ցու թյան ո լորտ նե րում։ Ըն կե րու թյունն ա ռա ջար կում է նաև հան րային 
կար ծի քի հե տա զո տու թյան սե փա կան մե թոդ ներ՝ «ElectRA», «GS Index», 
«QL Index», «CNA» և «BCC» և այլն։
Կր թու թյուն՝

•	 Ասպիրանտուրա, սոցիոլոգիայի տեսություն, Ֆ րանկ ֆուր տի՝ Վ. 
Գյո թե ի ան վան  հա մալ սա րան (2007)

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2004)

•	 Մագիստրատուրա, սոցիոլոգիա,  Մ. Լո մո նո սո վի ան վան Մոսկվայի 
պետական հա մալ սա րան (2003)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2002)

Hovhannes Grigoryan
Founder and CEO of the Institute for Political and Sociological Consulting 
(2006, currently Breavis). During the past years, it has become one of the 
leading and most experienced companies in the field of public opinion research 
and communication. The company also offers its own methods of public opinion 
polling - ElectRA, GS Index, QL Index, CNA, and BCC.
Degrees:

•	 PhD in Theory of Sociology, W. Goethe University Frankfurt (2007)
•	 MA in Sociology, Yerevan State University (2004)
•	 MA in Sociology, Lomonosov Moscow State University (2003) 
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2002)

hovhannes.grigoryan@breavis.com

mailto:aordyan@yahoo.com
mailto:hovhannes.grigoryan@breavis.com


THE FACULTY OF SOCIOLOGY 
OF THE YEREVAN STATE UNIVERSITY 

IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

81

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ

80

 Մա րի նա Գալս տյան
Կր թա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և խորհր դատ վու թյան կենտ րո նի հիմ-
նա դիր տնօ րեն։ Մար դու զար գաց ման ազ գային զե կույ ցի (ՄԱԶԾ) ե րի տա-
սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան փոր ձա գետ, Հա յաս տա նի պե տա կան 
տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րա նի դա սա խոս, Ե րի տա սար դու թյան ո լոր-
տի հե տա զո տող նե րի եվ րո պա կան ցան ցի ան դամ։ Նախ կի նում ե ղել է Ե րի-
տա սար դա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րի ի նս տի տու տի ղե կա վա րը։ Նա հե-
ղի նակ է ա վե լի քան 30 հե տա զո տա կան    հոդ ված նե րի և զե կույց նե րի:
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2009)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2007)

Marina Galstyan 
Founder and Director of the Center for Educational Research and Consulting; 
Youth Policy Expert for National Human Development Report (UNDP); Lecturer 
at the Armenian State University of Economy; member of the Pool of European 
Youth Researchers. She is the former head of Youth Studies Institute in Armenia. 
She authored over 30 research articles and reports.
Degrees:

•	 MA in Sociology, Yerevan State University (2009)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2007) 

galstyanmarina@gmail.com

Գո հար Խա չատ րյան
 Հա կախտ րա կան ծրագ րե րի հա մա կար գող Հան րային քա ղա քա կա նու-
թյան ի նս տի տու տում: Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի սո ցի ո լո գի այի 
ֆա կուլ տե տի աս պի րանտ։
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ա լա կան աշ խա տանք, Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րան (2019) 

•	 Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ա լա կան աշ խա տանք, Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րան (2017)

Gohar Khachatryan
Anti-Discrimination Programs Coordinator at the Institute of Public Policy. PhD 
student at the Faculty of Sociology at the Yerevan State University. 
Degrees.

•	 MA, Social Work, Yerevan State University (2019) 
•	 BA, Social Work, Yerevan State University (2017)

goharaknkhachatryan@gmail.com

http://www.e-research.am
mailto:galstyanmarina@gmail.com
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Աստ ղիկ Չա լո յան
 Գեր մա նի այի Ռե գենս բուր գի հա մալ սա րա նի ա վագ գի տաշ խա տող և դա-
սա խոս: Մինչ այդ ե ղել է Գեր մա նի այի Գյո թին գեն քա ղա քի Գե որգ Աու գուս-
տի ան վան հա մալ սա րա նի սո ցի ո լո գի այի ի նս տի տու տի գի տաշ խա տող, 
ի նչ պես նաև նույն քա ղա քի՝ « Բազ մակ րոն և բազ մէթ նիկ հա սա րա կու թյուն-
նե րի ու սում ա սի րու թյան Մաքս Փլանք ի նս տի տու տի» հե տա զո տող՝ լի նե-
լով DAAD կր թա թո շա կա ռու: Ա վե լի վաղ Ա ստ ղիկ Չա լո յա նը դա սա վան դել է 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի սո ցի ո լո գի այի բաժ նում:
Կր թու թյուն՝ 

•	 Աս պի րան տու րա, հա սա րա կա կան գի տու թյուն ներ, Գե որգ Աու-
գուս տի ան վան Գյո թին գե նի հա մալ սա րան, Գեր մա նի ա (2017)

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2007)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սոցիոլոգիա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2005)

Astghik Chaloyan
Scientific assistant (postdoctoral researcher) and lecturer at the University 
of Regensburg, Germany. Prior to that, she was a research assistant at the 
Institute of Sociology, Georg-August University of Goettingen, Germany, as well 
as a research fellow at the Max Planck Institute for the Study of Religious and 
Ethnic Diversity (holding a DAAD scholarship). Earlier, Astghik Chaloyan taught 
at the Faculty of Sociology, Yerevan State University.
Degrees:

•	 PhD in Social Sciences, Georg-August University of Göttingen, 
Germany (2017)

•	 MA in Sociology, Yerevan State University (2007)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2005)

astghik.chaloyan@gmail.com

 Գո հար Թադ ևո սյան
 Մա նի լա յում Ա սի ա կան զար գաց ման բան կի Ար ևե լյան Ա սի այի քա ղա քա-
կա նու թյան և սո ցի ա լա կան ո լոր տի վար չու թյան սո ցի ա լա կան զար գա-
ցում ե րի ա վագ մաս նա գետ։ Մինչ այդ՝ Ե ՊՀ կի րա ռա կան սո ցի ո լո գի այի 
ամ բի ո նի դո ցենտ: Մի շարք գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րի, այդ թվում՝ 
«Ո րա կա կան սո ցի ա լա կան հե տա զո տու թյուն ներ. տե սու թյուն, մե թո դա բա-
նու թյուն և մե թոդ» ձեռ նար կի հե ղի նակ։
Կր թու թյուն՝ 

•	 Աս պի րան տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2000)

•	  Բարձրագույն կրթություն (5-ամյա), սո ցի ո լո գա, Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րան (1996)

Gohar Tadevosyan
Senior Social Development Specialist at the Urban and Social Sectors’ Division 
of East Asia Department at the Asian Development Bank’s Headquarters in 
Manila, Philippines. Previously Dr. Tadevosyan was an Associate professor at 
the Chair of Applied Sociology of Yerevan State University. Her publications 
include a textbook on “Qualitative Social Studies: Theory, Methodology and 
Method.”
Degrees:

•	 PhD in Sociology, Yerevan State University (2002)
•	 Diploma in Sociology, Yerevan State University (1999) 

gtadevosyan@adb.org
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Ան նա Հա րու թյու նյան
«Ecorys UK Limited» կազ մա կեր պու թյան մո նի թո րին գի, գնա հատ ման և 
գի տե լի քի փոր ձա գետ (Հա յաս տան), Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա-
նուր մի ու թյան մո նի թո րին գի և գնա հատ ման փոր ձա գետ, Մո նի թո րին գի 
և գնա հատ ման հայ կա կան ա սո ցի ա ցի այի նա խա գահ, EvalYouthECA նա-
խա ձեռ նու թյան հա մա նա խա գահ։ Նախ կի նում ղե կա վա րել է Գնա հատ ման 
ազ գային ա սո ցի ա ցի ա նե րի եվ րա սի ա կան ա լի ան սը:
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա-
րա գի տա կան հա մալ սա րան (2004)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2001)

Anna Harutyunyan
MEL Country Lead Armenia at Ecorys UK Limited; Monitoring and Evaluation 
expert at AGBU; Chair of Armenian Monitoring and Evaluation Association; Co-
chair of EvalYouthECA. Previously she was the Chair of the Coordination Board 
of the Eurasian Alliance of National Evaluation Associations.
Degrees:

•	 MA in Sociology, National Polytechnic University of Armenia (2004)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2001) 

haranna2000@yahoo.com

Ան նա Մալ խա սյան
 «Դի-Վի-Վի Ին թեր նեյշ նա լ»-ի հա յաս տա նյան գրա սե նյա կի ծրագ րե րի հա-
մա կար գող, սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի դա սա խոս, Բան տային կր թու թյան 
մի ջազ գային ցան ցի հա մա հիմ ա դիր։ Մաս նակ ցել է Եվ րո մի ու թյան, ԳԴՀ-ի 
տն տե սա կան  զար գաց ման և հա մա գոր ծակ ցու թյան նա խա րա րու թյան, 
ԳԴՀ-ի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան, Շվեյ ցա րի այի զար գաց ման 
և հա մա գոր ծակ ցու թյան ծրագ րե րին:
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2003)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2001)

Anna Malkhasyan
Programs Coordinator, DVV International Armenian Country Office; Lecturer 
at Faculty of Sociology, Yerevan State University; Co-founder of International 
Network of Penitentiary Education. She participated in various projects 
in cooperation with the European Union, The Federal Ministry of Economic 
Cooperation and Development of Germany, The Federal Ministry for Foreign 
Affairs of Germany and Swiss Cooperation office.
Degrees:

•	 MA in Sociology, Yerevan State University (2003)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2001)

annamalkhasyan@yahoo.com
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 Հաս միկ Թա մա մյան 
Ան կախ փոր ձա գետ/ հե տա զո տող, ծրագ րե րի կա ռա վար ման, մշ տա դի-
տարկ ման և գնա հատ ման մաս նա գետ։ Հա մա գոր ծակ ցել է հա յաս տա-
նյան և մի ջազ գային հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ի նչ պես 
նաև այն պի սի մի ջազ գային դո նոր կազ մա կեր պու թյու նե րի հետ, ի նչ պի սիք 
են Ֆին լան դի այի և Դա նի այի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու ննե րը, 
Ա ՄՆ մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծա կա լու թյու նը, Եվ րո պայի խոր հուր-
դը, ՄԱԿ-ը, Հա մաշ խար հային բան կը և այլն:
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Օ քս ֆոր դի հա մալ սա րան, Մի ա-
ցյալ Թա գա վո րու թյուն (2009)

•	  Մա գիստ րա տու րա, քա ղա քա գի տու թյուն, Հա յաս տա նի ա մե րի կյան 
հա մալ սա րան (2003)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2001)

Hasmik Tamamyan
Independent expert/researcher, project management and monitoring and 
evaluation specialist. Hasmik has collaborated with various Armenian and 
international civil society organizations and participated in projects funded by 
the Ministries of Foreign Affairs of Denmark and Finland, the USAID, the CoE, 
the UN, World Bank, etc.
Degrees:

•	 MSc in Sociology, University of Oxford, UK (2009)
•	 MA in Political Science, American University of Armenia (2003)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2001)

htamamyan@yahoo.com

 Լի լիթ Ղա բա նյան 
«Ա րԻն սայթս» (R-Insights) հե տա զո տա կան ըն կե րու թյան տնօ րեն:
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2012)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2010)

Lilit Ghabanyan
Director, R-Insights research center
Degrees:

•	 MA in Sociology, Yerevan State University (2012)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2010)

lili.ghabanyan@gmail.com

 Մար թա Մա մյան 
«Ա րԻն սայթս» (R-Insights) հե տա զո տա կան ըն կե րու թյան վեր լու ծա բան:

•	  Մա գիստ րա տու րա, բիզ նե սի կա ռա վա րում, Հա յաս տա նի ա մե րի-
կյան հա մալ սա րան (2019)

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Ա ՄՆ Նևա դայի հա մալ սա րան 
(Ռե նո) (2018)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2016)

Marta Mamyan
Analyst at the R-Insights research center.
Degrees:

•	 MBA, American University of Armenia (2019)
•	 MA in Sociology, University of Nevada, Reno (2018)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2016)

mamyanmarrta@gmail.com

mailto:htamamyan@yahoo.com
mailto:lili.ghabanyan@gmail.com
mailto:mamyanmarrta@gmail.com


THE FACULTY OF SOCIOLOGY 
OF THE YEREVAN STATE UNIVERSITY 

IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

89

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ

88

 Զա րու հի Ազ նաու րյան
 Հա յաս տան հա մա հայ կա կան հիմ ադ րա մի ծրագ րե րի մշ տա դի տարկ ման 
և գնա հատ ման մաս նա գետ։ Մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ-
նե րում հա մա գոր ծակ ցել է մի ջազ գային այն պի սի դո նոր ներ կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հետ ի նչ պի սիք ե ն՝ ԵՄ, Ա ՄՆ ՄԶԳ, ՄԱԿ, ի նչ պես նաև ան հատ 
բա րե րար նե րի հետ։ Զա րու հին ի րա կա նաց րել է բազ մա թիվ ո րա կա կան և 
քա նա կա կան հե տա զո տու թյուն ներ և հար ցում եր: Իր հե տա զո տա կան հե-
տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում են հա մայն քային զար գա ցու մը, ե րե-
խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը, գեն դե րային հիմ ախն դիր նե-
րը և այլն: 
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2012)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2010)

Zaruhi Aznauryan
Monitoring and Evaluation Specialist at Hayastan All-Armenian Fund. Zaruhi has 
an extensive experience of working with various international donors such as 
UN agencies, USAID, EU, and individual benefactors. During her professional 
career Zaruhi has implemented numerous surveys and studies on various 
topics. Her research interests vary from community development to child rights 
protection and gender issues, etc. 
Degrees:

•	 MA in Sociology, Yerevan State University (2012)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2010) 

zaruhi.aznauryan@gmail.com

Ար փի նե Հա կո բյան
ՔՀԿ փոր ձա գետ, «ՀԿ կենտ րոն» կազ մա կեր պու թյան նա խա գահ։ Ե ՊՀ մի-
ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի դա սա խոս, ՏՈՒԿ (Տու րիզ մի 
ու րույն կենտ րոն) սո ցի ա լա կան ձեռ նար կու թյան ղե կա վար։ Կր թու թյուն՝

•	  Բարձրագույն կրթություն (5-ամյա), սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րան (1999)

Arpine Hakobyan 
CSO specialist, Chairman of the NGO Center, Lecturer at the Faculty of 
International Relations, Yerevan State University, head of the TUC (Tourism 
Unique Center) social initiative.   
Degrees:

•	 Diploma in Sociology, Yerevan State University (1999) 
arp-hak@mail.ru

Աշխեն Բեգլարյան
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի անվտանգության խորհրդի գրասենյակի 
քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական անվտանգության վարչության 
պետ, քաղաքական գիտությունների թեկնածու: Կրթություն`

•	 Հայցորդ, քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամ-
բիոն, Երևանի պետական համալսարան (2017)

•	 Մագիստրատուրա, սոցիոլոգիա, Երևանի պետական համալսարան 
(2006)

•	 Բակալավրիատ, սոցիոլոգիա, Երևանի պետական համալսարան 
(2004)

Ashkhen Beglaryan
Head of Political, Social and Economic Security Department of the Security 
Council Bureau of the Office of the Prime Minister of the Republic of Armenia. 
Degrees:

•	 PhD in Political Sciences, Chair of Political Institutions and Processes, 
Yerevan State University (2017)

•	 MA in Sociology, Yerevan State University (2006)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2004)

beglaryana@gmail.com

mailto:zaruhi.aznauryan@gmail.com
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Ա նի Մու րա դյան
 Վիլ նյու սում Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի դես պա նա տան շր ջա կա 
մի ջա վայ րի, գի տու թյան և տեխ նո լո գի ա նե րի քա ղա քա կա նու թյան մաս նա-
գետ։ Նախ կի նում աշ խա տել է Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տում որ պես 
լա բո րանտ և դա սա խոս, ի նչ պես նաև «Ջա պո նի կա Ին թեր սեք թ»-ում որ-
պես հե տա զո տա կան վեր լու ծա բան։ Աշ խա տել է Թուրք մենս տա նում, Մեծ 
Բրի տա նի ա յում և Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում:
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն ներ, Ջորջ թաու-
նի հա մալ սա րան, Ա ՄՆ (2011)

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2003)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2001)

Ani Muradyan
Professional Associate at the U.S. Embassy in Vilnius, Lithuania. Prior to that 
she worked at the Yerevan State University, Faculty of Sociology as a lecturer 
and laboratory assistant and at Japonica Intersect as a research analyst. She 
worked in Turkmenistan, United Kingdom, and the United States. 
Degrees:

•	 MSc in International Relations, Georgetown University, USA (2011)
•	 MA in Sociology, Yerevan State University (2003)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2001)

muradyanani@yahoo.com

 Տա տյա նա Սարգ սյան
« Հա յաս տա նի զար գաց ման նա խա ձեռ նու թյուն ներ» (IDeA) հիմ ադ րա մի 
ծրագ րե րի կա ռա վար ման ղե կա վար։
Կր թու թյուն՝

•	  Մեծ Բրի տա նի այի ծրագ րե րի կա ռա վար ման ա սո ցի ա ցի այի կող-
մից հա վա տար մագր ված վտանգ նե րի կա ռա վար ման ղե կա վար, 
TAFAWOQ, Կա տա րի ծրագ րե րի կա ռա վար ման գե րա զան ցու թյան 
կենտ րոն (2019)

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2004)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2002)

Tatyana Sargsyan
Project Management Officer, Initiatives for Development of Armenia (IDeA) 
Charitable Foundation.
Degrees:

•	 Association for Project Management (APM) (UK) Accredited Risk 
Manager, TAFAWOQ, Qatar Project Management Center of Excellence 
(2019)

•	 MA in Sociology, Yerevan State University (2004)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2002)

tatyana.sargsyan@idea.am

mailto:muradyanani@yahoo.com
mailto:tatyana.sargsyan@idea.am
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 Գա յա նե Ղա րագյո զյան
«ShooGa» կա նա դա կան ՏՏ ըն կե րու թյան ղե կա վար, «SheevEvents » կոր պո-
րա տիվ մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կերպ մամբ զբաղ վող ըն կե րու թյան հիմ-
նա դիր։
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ա լա կան աշ խա տանք, Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րան (2007)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ա լա կան աշ խա տանք, Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րան (2005)

Gayane Gharagyozyan
Head of the ShooGa Canadian IT company, founder of SheevEvents corporate 
events organization company.
Degrees:

•	 MA in Social Work, Yerevan State University (2007)
•	 BA in Social Work, Yerevan State University (2005)

gaya.gharagyozyan@gmail.com

 Գա յա նե Վեր մի շյան
« Հայ փոստ» ՓԲԸ-ի մարդ կային ռե սուրս նե րի բաժ նի ա վագ մաս նա գետ և 
հաշ վետ վու թյուն նե րի ու հե տա զո տու թյուն նե րի պա տաս խա նա տու։
Կր թու թյուն՝

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2005)

Gayane Vermishyan
HR Manager, Reports and Research Responsible at HayPost LLC, Armenia.
Degrees:

•	 BA in Social Work, Yerevan State University (2005)
gayane.vermishyan@gmail.com

 Հաս միկ Ա ռա քե լյան
 ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմ ադ րա մում (UNICEF) ե րե խա նե րի պաշտ պա նու-
թյան ծրագ րի հա մա կար գող։
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2010)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2008)

Hasmik Arakelyan
Child Protection Project Manager, UNICEF Armenia.
Degrees:

•	 MA in Social Work, Yerevan State University (2010)
•	 BA in Social Work, Yerevan State University (2008)

harakelyan@unicef.org
Ք րիս տի նե Դավ թյան 
ԱՄՆ Մրթլ Բիչ քա ղա քում ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ ու նե ցողների հա մար գոր ծող 
բժշկա սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյու նում սո ցի ա լա կան դեպք վա րող։
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2007)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2005)

Kristine Davtyan
Social Cases Manager at Social and Healthcare Service for People with HIV/
AIDS in Myrtle Beach, USA.
Degrees:

•	 MA in Social Work, Yerevan State University (2007)
•	 BA in Social Work, Yerevan State University (2005)

kristinedavtyan@rambler.ru
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Մարգարիտա Թադևոսյան
Ջորջ Մեյսոնի համալսարանի հակամարտությունների վերլուծության 
և լուծման դպրոցի (S-CAR) և Ամերիկյան համալսարանի Միջազգային 
ծառայության դպրոցի դասախոս: S-CAR-ի խաղաղարար պրակտիկայի 
կենտրոնի աշխատակից: 
Կրթություն` 

•	 Ասպիրանտուրա, Ջորջ Մեյսոնի համալսարանի հակամարտություն-
ների վերլուծության և լուծման դպրոց (2019)

•	 Մագիստրատուրա, Խաղաղապահ գործողությունների քաղաքա-
կանություն, Շար քաղաքականության և կառավարման դպրոց, 
Ջորջ Մեյսոնի համալսարան (2010)

•	 Մագիստրատուրա, կոնֆլիկտաբանություն, Երևանի պետական 
համալսարան (2008)

•	 Բակալավրիատ, սոցիոլոգիա, Երևանի պետական համալսարան 
(2006)

Margarita Tadevosyan 
Adjunct faculty at the School for Conflict Analysis and Resolution (S-CAR) at 
George Mason University and the School of International Service at American 
University. Affiliate of the Center for Peacemaking Practice at S-CAR. 
Degrees: 

•	 PhD in Conflict Resolution, School for Conflict Analysis and Resolution, 
George Mason University (2019)

•	 MA in Peace Operation Policy, Schar School of Policy and Government, 
George Mason (2010)

•	 MA in Sociology with concentration in Conflict Resolution, Yerevan 
State University (2008)

•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2006)
mtadevos@gmu.edu

Լի լիթ Ավ դա լյան 
Հե տա զո տող «Ագ րո բիզ նե սի հե տա զո տու թյուն նե րի և կր թու թյան մի ջազ-
գային կենտ րոն» (ICARE) հիմ ադ րա մում։ Նախ կի նում աշ խա տել է Հա յաս-
տա նի ազ գային ագ րա րային հա մալ սա րա նի ո րա կի գնա հատ ման և ա պա-
հով ման կենտ րո նում, Ե րի տա սար դա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րի ի նս տի-
տու տում և « Մաս նա գի տա կան կր թու թյան ո րա կի ա պա հով ման ազ գային 
կենտ րոն» հիմ ադ րա մում։ 
Կր թու թյուն

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2013)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2011)

Lilit Avdalyan
Researcher at the International Center for Agribusiness Research and Education 
(ICARE). Previously Lilit worked at the Foundation for Quality Assessment and 
Assurance at the National Agrarian University of Armenia, the Institute for Youth 
Studies, and the National Center for Vocational Education Quality Assurance.
Degrees

•	 MA, Sociology, Yerevan State University (2013)
•	 BA, Sociology, Yerevan State University (2011)

lilithavdalyan@gmail.com 

mailto:mtadevos@gmu.edu
mailto:lilithavdalyan@gmail.com
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 Գա յա նե Հո վա կի մյան
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան ի րա վա կան կր թու թյան և վե-
րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման կենտ րո նի փոխտ նօ րեն։ 
Հա մա կար գում է ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան գոր ծու նե ու թյու-
նը, վե րա կան գո ղա կան ար դա րա դա տու թյան ծրագ րե րը։ Հե ղի նակ և հա-
մա հե ղի նակ է մոտ մեկ տաս նյակ մաս նա գի տա կան ձեռ նարկ նե րի։
Կր թու թյուն՝

•	  Հայ ցորդ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան (2010-
2016)

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2002)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2000)

Gayane Hovakimyan
Vice Director of the Centre for the Implementation of Legal Education and 
Rehabilitation Programmes of the Ministry of Justice of the Republic of Armenia. 
Cooridnated the projects of juvenile justice and rehabilitation justice. An author 
and coauthor of professional textbooks.
Degrees:

•	 External postgraduate student of Sociology, Yerevan State University 
(2010-2016)

•	 MA in Sociology, Yerevan State University (2002)
•	 BA in Sociology, Yerevan State University (2000)

ghovakimyan@yahoo.com

Ար ման Մել քո նյան
 Մո նի թո րին գի և գնա հատ ման մաս նա գետ «ԱՄ Փարթ նըրզ Քոն սալ թինգ 
Քամփ նի» ՍՊԸ-ու մ: «USAID RED-NEO» ծրագ րի մո նի տո րին գի մաս նա-
գետ և Հա մաշ խար հային բան կի պե տա կան հատ վա ծի ար դի ա կա նաց ման 
եր րորդ ծրագ րի մո նի թո րին գի մաս նա գետ: «Եվ րո պայի կա ռա վար ման և 
մշա կույ թի կենտ րո նի» (Սենթ Գա լե նի հա մալ սա րան, Շվեյ ցա րի ա) ան դամ: 
Նախ կի նում աշ խա տել է « Քա ղա քա կան և սո ցոի ո լո գի ա կան խորհր դատ-
վու թյուն նե րի ի նս տի տուտ», « Հե տա զո տա կան ռե սուրս նե րի կով կա սյան 
կենտ րոն ներ-Հա յաս տան», «Ե րի տա սար դա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րի 
ի նս տի տուտ», «Կր թա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և խորհր դատ վու թյուն-
նե րի կենտ րոն», «ԱՄ Փարթ նըրզ Քոն սալ թինգ Քամփ նի» կազ մա կեր պու-
թյուն նե րում: 
Կր թու թյուն

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2008)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2003)

Arman Melkonyan 
Monitoring and Evaluation Specialist at AM Partners Consulting LLC: USAID 
RED-NEO Project Monitoring Specialist and Third World Bank State Sector 
Modernization Project Monitoring Specialist. Member of the Center for 
European Governance and Culture (University of St. Gallen, Switzerland). 
Previously he worked at the Institute for Political and Sociological Consulting, 
Caucasus Research Resource Centers-Armenia, Institute for Youth Studies, 
Center for Educational Research and Consulting, AM Partners Consulting, etc.  
Degrees

•	 MA, Sociology, Yerevan State University (2008)
•	 BA, Sociology, Yerevan State University (2003)

melkonyanarman@gmail.com 

mailto:ghovakimyan@yahoo.com
mailto:melkonyanarman@gmail.com
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Ք րիս տի նե Տեր-Աբ րա հա մյան
«Պ րիզ մա» հե տա զո տա կան և վեր լու ծա կան կազ մա կեր պու թյան հա մա-
հիմ ա դիր և հե տա զո տու թյուն նե րի ղե կա վար: Մո նի թո րին գի և գնա հատ-
ման հայ կա կան ա սո ցի ա ցի այի հա մա հիմ ա դիր: Աշ խա տել է տե ղա կան 
և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րում՝ զբա ղեց նե լով մո նի թո րին գի և 
գնա հատ ման ո լոր տի տար բեր պաշ տոն ներ: Ե ղել է Գնա հատ ման վեց ազ-
գային ա սո ցի ա ցի ա նե րի եվ րա սի ա կան ա լի ան սի հա մա կար գող խոր հր դի 
ան դամ: 
Կր թու թյուն

•	  Մա գիստ րա տու րա, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան (2004)

•	  Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2002)

Kristine Ter-Abrahamyan
Co-Founder and Research Manager at Prisma LLC. Co-Founder of the 
Armenian Monitoring and Evaluation Association. She has worked at local and 
international organizations holding various positions related to monitoring and 
evaluation. She was a Coordinating Council Board Member at Eurasian Alliance 
of 6 Evaluation Associations.
Degrees

•	 MA, Sociology, Yerevan State University (2004)
•	 BA, Sociology, Yerevan State University (2002)

Kristine.terabrahamyan@gmail.com 

Վիկ տոր Են գի բա րյան
ՀՀ ԱԺ պատ գա մա վոր։ Եվ րո պա կան մի ու թյան ար տա քին հա րա բե րու-
թյուն նե րի ամ սագ րի խմ բագ րա կան խորհրդի ան դամ։ Նախ կի նում ե ղել է 
Մի ջազ գային եվ րո պա կան շարժ ման հա յաս տա նյան խորհր դի հիմ ա դիր 
նա խա գահ, Գեր մա նա կան մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան ըն կե րու-
թյան ծրագ րե րի ղե կա վար և Հայ ա կա դե մի ա կան նե րի մի ու թյան գոր ծա-
դիր խորհր դի ան դամ։
Կր թու թյուն՝

•	  Մա գիստ րա տու րա, եվ րո պա գի տու թյուն և մի ջազ գային կոր պո-
րա ցի ա նե րի կա ռա վա րում, Բո խու մի հա մալ սա րան (Գեր մա նի ա) 
(2004) 

•	 Բա կա լավ րի ատ, սո ցի ո լո գի ա, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան 
(2002)

Viktor Yengibaryan
Member of the National Assembly of the Republic of Armenia. Member 
of the editorial board of the Journal of Foreign Relations of the European 
Union. Previously he was the Founding Chairman of the Armenian Council 
of the International European Movement, Program Manager of the German 
Association for International Cooperation and Member of the Executive Council 
of the Union of Armenian Academicians.
Degrees.

•	 MA, European Studies and Management of International Corporations, 
University of Bochum (Germany) (2004) 

•	 BA, Sociology, Yerevan State University (2002)
viktor.yengibaryan@parliament.am
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«Բ րե վիս» ըն կե րու թյուն
Բ րե վի սը հիմ ադր վել է 2006 թ. (հիմ ա դիր և 
գլխա վոր տնօ րեն՝ Հով հան նես Գրի գո րյան): Այն 
հան րային կար ծի քի հե տա զո տու թյամբ, հա-
ղոր դակ ցա կան և կա րի ե րային կողմ ո րոշ ման 
խորհր դատ վու թյամբ զբաղ վող ա ռա ջա տար ըն-
կե րու թյուն նե րից է` օգ նե լով ո րո շում կա յաց նող նե-
րին և գոր ծա րար նե րին վե րա պատ րաս տում ե րի, 
հե տա զո տա կան տվյալ նե րի և հա ղոր դակ ցա կան 
գոր ծիք նե րի մի ջո ցով ստեղ ծել, գնա հա տել, զար-
գաց նել ու դրա կան հե ղի նա կու թյուն ձևա վո րել 
ի րենց կեր պա րի ու բրեն դի շուրջ։ 
Ու նե նա լով մոտ 15 տար վա հա րուստ մաս նա գի-
տա կան փոր ձա ռու թյուն՝ Բրե վի սը աշ խա տան քի 
հնա րա վո րու թյուն ներ է ստեղ ծել 1500-ից ա վե լի 
մաս նա գետ նե րի հա մար և հա ջո ղու թյամբ ի րա կա-
նաց րել է մոտ 400 ծրա գիր՝ պե տա կան կա ռա վար-
ման, սո ցի ալ-տն տե սա կան, ֆի նան սա բան կային, 
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան, կր թու թյան և հան րային 
ա ռող ջու թյան ո լորտ նե րում։
 Ման րա մաս նե րը՝ www.breavis.com

Breavis
Breavis was established in 2006 (Founder and CEO 
Hovhannes Grogoryan).The company does public 
opinion research and communication consulting, 
helping decision-makers and businessmen to 
establish, evaluate, develop, and build a positive 
reputation around their persona and brand. 
Having about 15 years of professional experience, 
Breavis has created job opportunities for more 
than 1500 professionals and has successfully 
implemented about 400 programs in the fields of 
public administration, socioeconomics, finance, 
telecommunications, education, and public health.
Details: www.breavis.com

Շր ջա նա վարտ նե րի հիմ ած կազ մա կեր պու թյուն ներ Companies established by our alumni

http://www.breavis.com
http://www.breavis.com
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«SPRING PR» ըն կե րու թյուն
«SPRING PR» հե տա զո տա կան ըն կե րու թյու նը Հա յաս տա-
նում հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ո լոր տի ա ռա ջա տար ըն կե րու-
թյուն նե րից է. հիմ ադր վել է 2009 թվա կա նին  սո ցի ո լո գի-
այի, PR-ի և կա ռա վար ման բնա գա վա ռի մաս նա գետ նե րի 
կող մից: «SPRING PR» ըն կե րու թյան  հիմ ա դիր ներ Նվարդ 
Մել քո նյա նը, Տաթ ևիկ Սի մո նյա նը և  Մա րի ան նա Մու սո յա նը՝ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի  սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ-
տե տի տար բեր տա րի նե րի  շր ջա նա վարտ ներ են: 
Ըն կե րու թյու նը ինչ պես Հա յաս տա նում, այն պես էլ  Ռու սա-
տա նում, Ո ւկ րաի նա յում, Ղա զախս տա նում, Վրաս տա նում, 
բալ թյան ու եվ րո պա կան մի շարք ե րկր նե րում ծա վա լում է 
գոր ծու նե ու թյուն ռազ մա վա րա կան հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման, PR-նա խագ ծե րի մշակ ման և ի րա կա նաց-
ման, հա սա րա կա կան կար ծի քի ու սում ա սի րու թյուն նե րի 
ո լորտ նե րում : Ըն կե րու թյու նը հա մա գոր ծակ ցում է մի շարք 
մի ջազ գային կա ռույց նե րի, ա սո ցի ա ցի ա նե րի ու ըն կե րու-
թյուն նե րի հետ։
«SPRING PR»-ը ան դա մակ ցում է մի ջազ գային այն պի սի հե-
ղի նա կա վոր կա ռույց նե րի, ի նչ պի սիք են PR-ի մի ջազ գային 
ա սո ցի ա ցի ան (IPRA), Հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պե րի 
կա նո նա կար գող ի նս տի տու տը (CIPR): 
Ման րա մաս նե րը՝ www.spring.am 

SPRING PR Company
SPRING PR Research Company is one of the leading 
communication companies in Armenia. It was established in 
2009 by sociology, PR and management professionals. The 
cofounders of SPRING PR Nvard Melkonyan, Tatevik Simonyan 
and Marianna Musoyan are alumni of the Faculty of Sociology. 
The company’s activities include strategic communication 
management, development and implementation of PR 
campaigns, opinion polls in Armenia and abroad, including 
Russia, Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Baltic and other European 
countries. The company cooperates with various  international 
bodies, organizations and associations.
SPRING PR is a member of such authoritative organizations 
as the International Public Relations Association (IPRA) and 
Chartered Institute of Public Relations (CIPR).
Details: www.spring.am

http://www.spring.am
http://www.spring.am
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« Սո ցի ոս կոպ» հա սա րա կա կան 
ու սում ա սի րու թյուն նե րի և խորհր դատ վու թյան 
կենտ րոն
 Դեռևս Փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և հո գե բա-
նու թյան ֆա կուլ տե տի կազ մում գոր ծող Սո ցի ո լո գի այի 
ամ բի ո նի շր ջա նա վարտ ներ Ան նա Ժա մա կո չյա նը, Է վե-
լի նա Գյուլ խան դա նյա նը և հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի 
շր ջա նա վարտ Սո նա Մա նու սյա նը 2008 թ. հիմ ե ցին 
« Սո ցի ոս կոպ» հա սա րա կա կան ու սում ա սի րու թյուն նե-
րի և խորհր դատ վու թյան կենտ րո նը։ Հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյան հիմ ադր ման նպա տակն էր զար-
գաց նել տե ղա կան հա սա րա կա գի տու թյու նը, մե ծաց նել 
հա յաս տա նյան հե տա զո տող նե րի գի տե լիքն ու փոր ձը, 
ի րա կա նաց նել հա մա կող մա նի ու հմուտ սո ցի ո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն ներ, խորհր դատ վա կան աշ խա տանք և 
ջա տա գո վու թյուն՝ նպաս տե լու Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյան զար գաց մա նը և ի րա վա պաշտ-
պա նա կան ու դի մադ րա կան շար ժում ե րին։ 
Հիմ ա դիր նե րը այժմ էլ մաս նակ ցում են «Սո ցի ոս կո պ»-ի 
գոր ծու նե ու թյա նը, ի սկ Ան նա Ժա մա կո չյա նը կազ մա կեր-
պու թյան գոր ծող նա խա գահն է։ 2013 թվականից առ այ-
սօր «Սո ցի ոս կո պ»-ի գոր ծու նե ու թյան մեջ ներգ րավ վել են 
Սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի մի շարք շր ջա նա վարտ ներ։

Socioscope Societal Research and 
Consultancy Center
In 2008, two alumni of the Chair of sociology of the 
Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology, Anna 
Zhamakochyan and Evelina Gyulkhandanyan, and one 
alumna of the same faculty’s Chair of Psychology established 
the Socioscope Societal Research and Consultancy Center. 
The aim of the center’s establishment was to foster the 
development of social sciences in Armenia, improve the 
Armenian researchers’ knowledge and experience, conduct  
professional sociological studies, consultancy and advocacy 
in order to promote the development of Armenia’s civil 
society, human rights movements and protests.
The founder still engages in Socioscope’s activities, and Anna 
Zhamakochyan is the current president of the company. 
Since 2013, a number of alumni of the Faculty of Sociology 
have been involved in the Socioscope’s activity. 
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«Ա րԻն սայթս» հե տա զո տա կան ըն կե րու թյուն 
«Ա րԻն սայթս» (R-Insights) հե տա զո տա կան ըն կե րու թյու նը հիմ ադր վել է ԵՊՀ սո ցի ո լո-
գի այի ֆա կուլ տե տի շր ջա նա վարտ Դի ա նա Ղա զա րյա նի կող մից 2010 թվա կա նին: Ըն կե-
րու թյան ա ռա քե լու թյու նը մաս նա վոր և հան րային ո լոր տում գոր ծող տե ղա կան և մի ջազ-
գային կազ մա կեր պու թյուն նե րին մար քե թին գային և սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում է, այդ պի սով՝ նպաս տե լով փաս տե րի վրա հիմ ված ո րո-
շում ե րի ընդունմանը և քա ղա քա կա նու թյան մշակ մա նը: 
Ըն կե րու թյու նը հա յաս տա նյան հե տա զո տա կան շու կա յում զբա ղեց նում է կա յուն դիրք՝ 
տա րե կան կտր ված քով ի րա կա նաց նե լով խո շո րա մասշ տաբ տաս նյակ հե տա զո տա կան 
նա խագ ծեր՝ քա նա կա կան և ո րա կա կան մե թո դա բա նու թյուն նե րի կի րառ մամբ: Ըն կե-
րու թյու նում աշ խա տում և ղե կա վար պաշ տոն ներ են զբա ղեց նում Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի 
ֆա կուլ տե տի բազ մա թիվ շր ջա նա վարտ ներ: Ըն կե րու թյան տնօ րենը Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի 
ֆա կուլ տե տի շր ջա նա վարտ Լի լիթ Ղա բա նյա նն է, վեր լու ծա բանը՝ Մար թա Մա մյա նը: 
Ման րա մաս նե րը՝ www.r-insights.am

R-Insights Research and Consulting Company
Diana Ghazaryan, an alumna of the Faculty of Sociology, established the R-Insights Research 
and Consulting Company in 2010. The mission of the company is to conduct marketing 
and sociological research for local and international companies, thus promoting fact-based 
decision- and policy-making. 
The company has its own niche in the competitive landscape of research services in Armenia. 
It conducts dozens qualitative and quantitative research projects annually. Many alumni of 
the Faculty of Sociology work and hold leading positions at the company. Lilit Ghabanyan, an 
alumna of the Faculty, is the current director of the company, while Marta Mamyan, another 
alumna, is the analyst.
Details: www.r-insights.am

http://www.r-insights.am
http://www.r-insights.am


ՀՏԴ 378:316
ԳՄԴ 74.58+60.5
Ե 813

Կազմող՝ Լ. Բաբայան
Հրատ. խմբագիր՝ Արթուր Աթանեսյան
Հրատ. սրբագիր՝ Լ. Հովհաննիսյան
Համակարգչային ձևավորող՝ Կ. Չալաբյան

Compiled by L. Babayan
Editor A. Atanesyan
Copy editor L. Hovhannisyan
Layout by K. Chalabyan

Ե 813  Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը եվրոպական 
 կրթական միջավայրում: Եր.:  ԵՊՀ հրատ., 2020 108 էջ:

 The Faculty of Sociology of the Yerevan State University in the European Educational Environment.   
 Yerevan, YSU Press, 2020, 108 p.

Ալբոմը նվիրված է ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի գործունեությանը, այդ թվում՝ ԵՄ աջակցությամբ իրակա-
նացված համագործակցային ծրագրերին։ Ներկայացվում է «ERASMUS+ PROMIG» ծրագրի համատեքստում 
ֆակուլտետում միգրացիոն հետազոտությունների զարգացումը։

The album is devoted to the profile and activities of the Faculty of Sociology, Yerevan State University of Armenia, 
in its partnership with the EU, including its most recent EU-funded projects in the field of Migration Studies. In 
particular, the Erasmus+ PROMIG project participation and scope of activities of the Faculty is described.

ՀՏԴ 378:316
ԳՄԴ 74.58+60.5

ISBN 978-5-8084-2424-1
© ԵՊՀ հրատ., 2020


	_GoBack

