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1.
Մոտիվացիայի
բարձրացման
հիմնախնդիրները
բարձրագույն
կրթության ոլորտում, Կոլեկտիվ մենագրություն)
Երևան «Տնտեսագետ», 2015, Մ. Բադալյան (գիտական ղեկավար), Մ.
Նիկողոսյան, Լ. Դադայան
2. Աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետության գնահատումը
բուհերում, Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում ՀՊՏՀ 25-րդ
գիտաժողով (միջազգային), Երևան, 2015, Մ. Բադալյան
3. Բուհի անձնակազմի կառավարման գենդերային հիմնախնդիրների
շուրջ, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N9-10 (181-182), Երևան, 2015, էջ 18-21,
Մ. Բադալյան, Լ. Կարապետյան
4.
Բուհի
պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
մասնագիտական
գործունեության շահադրդման խնդիրները, «Բանբեր» ՀՊՏՀ 2(38), էջ 2015
44-55, Մ. Բադալյան, Մ. Նիկողոսյան, Լ. Դադայան
5. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բարելավման մոդելը
բուհում, «Բանբեր» ՀՊՏՀ 4(36), էջ 2014 45-55
6.
ՀՀ
բուհերում
ՊԴԿ-ի
աշխատանքի
մոտիվացիան
որպես

կառավարչական հիմնախնդիր, ժամանակակից մարտահրավերներ ՀՊՏՀ
24-րդ գիտաժողով, Երևան, 2014
7. Требования к моделям оплаты труда в вузах РА, I Международный
форум
«Достойный труд: развитие кадрового потенциала», 15 -17 октября 2014
года, Екатеренбург
8. ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության շուկայի արդի վիճակը,
փոխհարաբերությունները աշխատանքի շուկայի հետ և գնագոյացման
հիմնախնդիրները, «Ամբերդ» մատենաշար 9/1, Երևան 2014, Ա. Ասլանյան
Մ.Բադալյան Ա. Հովհաննիսյան
9. Կրթական ծառայությունների շուկայի և աշխատանքի շուկայի
փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում,
Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողով, Երևան, հոկտեմբեր 22-25, 2013, էջ758-764
10. Мотивация профессиональной деятельности как ключевой элемент
системы управления персонала вузов.
«Äîñòîéíûé òðóä-îñíîâà ñòàáèëüíîãî îáùåñòâà» V очно-заочная
Международная научно-практическая конференция Екатеринбург, 14-16
ноября 2013 г., էջ 238-244
11. Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ու գիտակրթական համակարգի փոխազդեցության արդի միտումները,
Международная научно-практическая конференция: «Современные
проблемы инновационной экономики в развивающихся странах». 17-18
октября 2013, էջ 131-137
12. Կրթական ծառայությունների շուկայի և աշխատանքի շուկայի
փոխհարաբերություններ, «Զարգացում» ներհամալսարանական գիտաժողովի նյութեր, «Տնտեսագետ», Երևան, 2013թ.,էջ94-98
13. Կրթության որակի կառավարման համակարգը որոշող գործոնները
բուհերում, Ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման
հիմնախնդիրները ՀՊՏՀ 22-րդ գիտական նստաշրջանի նյութերը, 2012թ.,

նոյեմբեր 16-19, Երևան, էջ 399-405
14. Система управления персоналом современного вуза в Республике
Армения, Екатеренбург 2012ã.
15. Адаптация нормативных подходов к
управлению трудом,
«Человеческие ресурсы в координатах XXI века» թեմայով միջազգային
գիտապրակտիկ գիտաժողովի գիտական հոդվածների ժողովածու, РФ,
г.Саратов 2012Ã, էջ 3-9
16. Направления совершенствоания подходов к оплате труда персонала
высших учебных заведений Республики Армения, Сборник научных
статей по материалам международной научно-практической конференции «Социально-трудовая сфера на этапе посткризисной модернизации экономики» 24-25 ноября,2011, էջ 353-361
17.Աշխատանքային գործունեության մոտիվացիան բուհերում, «Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունների
նորամուծական զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով
2011թ., էջ 377-383
18. ՀՀ բանկային համակարգում աշխատավարձի կատարելագործման
հնարավորությունները,
«Տեղեկատվական
տեղնոլոգիաներ
և
կառավարում», թ. 1, 2011թ.
19. Կրթական գործընթացի որակի կառավարման հիմնախնդիրները
կրթական ծառայություններ սպառողների տեսանկյունից, ՀՊՏՀ-ի ՊԴԱ-ի և
ասպիրանտների 25-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, «Տնտեսագետ»,
2010թ.,էջ 303-308
20. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության գնահատման
համակարգի ներդրման հիմնախնդիրները, «Մանկավարժության և
հոգեբանության հիմնախնդիրներ» միջբուհական կոնսորցիումի գիտական
հանդես, 2010թ. N 2, էջ 39-46
21.Բարձրագույն կրթության որակի դերը շուկայական հասարակությունում, Մ. Ադոնցի 100-ամյակին նվիրված «Հայաստանի տնտեսության
զարգացման արդի հիմնախնդիրները» թեմայով հանրապետական

գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՏՀ 2010թ., էջ 106-115
23. Формирование общеевропейского образовательного пространства:
задачи для армянской высшей школы. I Международная научнопрактическая конференция. “Проблемы современной экономики”
НОВОСИБИРСК 2010
էջ 184-189
24. Ընդհանուր եվրոպական կրթական տարածքի ձևավորումը. Թյունինգ
նախագիծը, Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական
Մանկավարժական Համալսարան, «Հետբուհական և շարունակական
կրթության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտական կոնֆերանսի
հոդվածների ժողովածու (ապրիլի 26-28) 2010թ.էջ 108-11
Վերջին տարիներին գիտաժողովների մասնակ- 2016 – Խորհրդաժողով «Հանրակրթության գնահատման համակարգը.
ցություն
հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները», (ՀՀ Ջերմուկ, 2528 հոկտեմբեր) Հայաստան
2014 - Training for the office of academic affairs and registrar 13-15
November 2014 Palermo, Italy
2014 – Միջազգային գիտաժողով «Կրթություն առանց խտրականության.
Բոլոնիայի համատեքստում», (Ստեփանակերտ, ԼՂՀ 27-29 հունիս)
2013- Որակի ապահովման երկրորդ ֆորում. «Անցումային ժամանակաշրջանի մարտահրավերները ՀՀ մասնագիտական կրթության
որակի ապահովման համակարգում. Վստահաության ձևավորում»
(դեկտեմբերի 2, 2013թ.)
2012- Շահակիցների երկրորդ համաժողով «Որակի ապահովումը ՀՀ
մասնագիտական կրթության համակարգում» (հոկտեմբեր, 8-9,
2012թ..)
2011 - Կրթության որակի գնահատման փորձագետների առաջին սեմինար
(սեպտեմբեր, 28, 2011թ.)
2010 - Շահեկիցների առաջին համաժողով «Մասնագիտական կրթության
որակի ապահովման առկա խնդիրները և զարգացման հեռա-

նկարները ՀՀ-ում» (սեպտեմբեր, 22-23, 2010թ.)
2010-Միջազգային գիտական կոնֆերանս «Հետբուհական և շարունակական կրթության հիմնախնդիրները» (ապրիլ 26-28,2010թ.)
Վերջին տարիներին վերապատրաստումների
մասնակցություն
Օտար լեզուների իմացության մակարդակի
նկարագիր

անգլերեն լեզու 3-րդ մակարդակ

