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Գիտական աստիճան
Գիտական կոչում

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
Կարմեն Գրիգորյան Համլետի
21.01.1974թ.
cgrigoryan@mail.ru
1. 1991-1996թթ. - Երևանի ժողովրդական տնտեսության
ինստիտուտի ինժեներա-տնտեսագիտական ֆակուլտետ
«Թեթև և տեքստիլ արդյունաբերության էկոնոմիկա»
մասնագիտություն/ գերազանցությամբ:
2. 1996-ին - Հայաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարանի
Տնտեսության
կարգավորման
և
միջազգային տնտեսական հարաբերություններ ֆակուլտետի ասպիրանտուրա Ը.00.01 – «Տնտեսագիտության
տեսություն» մասնագիտությամբ:
3. 2014թ. – շնորհվել է տ.գ.թ.-ի որակավորում Ը.00.06 «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ:
Ատենախոսության
թեմա՝
«Կրթական
համակարգի
միջազգայնացման ինովացիոն հիմնախնդիրները (ՀՀ
օրինակով)»:
տ.գ.թ.
ասիստենտ

Պաշտոն

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի
փոխդեկան

Աշխատանքային փորձ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Մասնագիտական անդամակցություն

1995-1996թթ.-ին - Նոր Նորքի տարածքային հարկային
տեսչություն:
1997-2001թթ.-ին - «Կրեդիտ Երևան» բանկ:
1998-2000թթ.-ին - ՀՊՏՀ «Տնտեսագիտության տեսության»
ամբիոն:
2001թ.-ից
ՀՊՏՀ
«Միջազգային
տնտեսական
հարաբերություններ» ամբիոն:
2006-2008թթ..-ին - Համաշխարհային Բանկի հայաստանյան
գրասենյակ:
2014թ.-ից – ՀՊՏՀ Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման
ֆակուլտետի փոխդեկան:
Կրթական ծառայությունների միջազգայնացում, որակի
բարելավում, կրթություն-աշխատաշուկա կապի ստեղծում,
ամրապնդում;
Համաշխարհային տնտեսության տնտեսական և քաղաքական
զարգացման ուղիները;
Արժութավարկային հարաբերություններ;
Լիզինգային գործառնությունների, գյուղատնտեսական
վարկավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում:

-

Գիտական հրապարակումների թիվ
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Վերջին հինգ տարվա գիտական
հրապարակումների ցանկ (նշել նաև

1. К. Григорян, Интеграция в сфере образования в рамках
ЕАЭС:
Трансформация
системы
мирохозяйственного
взаимодействия в контексте современных глобальных вызовов:

ինտերնետային հղումները)

материалы Международной научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава, молодых учёных,
аспирантов, магистрантов, студентеов, 17-18 мая 2016г. – Ростов
н/Д: изд-во ООО <Азов Печать>, 2016. – 328 с., стр. 110-113 (3.5
стр.)
2. Կ. Գրիգորյան, Իսրայելի կրթական ծառայությունների
միջազգային փորձի կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում:
ԳԻՏԵԼԻՔ, ՆՈՐԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ: ՀՊՏՀ 25րդ գիտաժողովի նյութեր, Գ 606 II/ ՀՊՏՀ: -Եր.: Տնտեսագետ, 2015,
714 էջ, էջ 81-87, (6 էջ)
http://media.asue.am/upload/gitajoxov/II_Baj._tarmacvac.pdf
3. Կ. Գրիգորյան, Կրթական ծառայությունների զարգացման

համաշխարհային
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ

միտումները,
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ:
ՀՊՏՀ
25-րդ
գիտաժողովի նյութեր, Տ 770 II / ՀՊՏՀ: -Եր.: Տնտեսագետ, 2015,
536 էջ, էջ 77-82 (5 էջ)
http://media.asue.am/upload/4_bajanmunq.pdf
4. Կ. Գրիգորյան, Ա. Փախլյան, ՀՀ կրթական ծառայությունների և
աշխատանքի շուկայի համադրական հետազոտություն,
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ:
Գիտաժողովի նյությեր, II / ՀՊՏՀ: -Եր.: Տնտեսագետ, 2015,
536
էջ,
էջ
82-88
(6
էջ)
http://media.asue.am/upload/4_bajanmunq.pdf
5. Կ. Գրիգորյան, Կրթական ծառայությունների միջազգայնացման
ազդեցությունը ՀՀ տնտեսական ակտիվության վրա, Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: Գիտական
աշխատանքների
ժողովածու/
Տնտեսագիտության
և
կառավարման ինստիտուտ: Երևան «Օր-Դար» հրատարակչություն, 2014. Գիրք 7., էջ 266-275, (10 էջ)

http://www.iem.am/pages.php?al=publications&d=1
6. Կ.

Գրիգորյան,

Բարձրագույն

կրթության

մրցունակության

բարձրացման նորարարական ուղին ՀՀ-ում// Հայաստանի
Հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական
զարգացման
հիմնախնդիրները և առաջնահերթությունները Գիտաժողովի
նյութերի ժողովածու-/խմբ.խորհուրդ-Եր.: Եվրասիա միջազգային
համալսարան, Գիրք 3. 2013.- 336 էջ, էջ 7-14 (7 էջ)
http://eiu.am/wp/wp-content/uploads/2016/06/2461_EIU_Researchand-Development-Center.pdf
7. Կ. Գրիգորյան, ՀՀ կրթության ոլորտում իրականացվող վարկային
ծրագրերի կարգավորման ուղիները// «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա»
2013, #11-12 նոյեմբեր-դեկտեմբեր (161-162), էջ 83-84 (2 էջ)

http://www.fineco.am/?pg=view&vid=2804&sfx=_am
8. Կ.Գրիգորյան,

ՀՀ բարձրագույն կրթության զարգացման նոր
ուղի// «Ագրոգիտություն» գիտական ամսագիր, Երևան, 2013, թիվ
11-12 (663-664) (2 էջ)
9. Կ. Գրիգորյան, Միջազգային համագործակցությունը նորարարության ոլորտում// «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալտնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտական
հոդվածների ժողովածու, 3 (15) – Երևան, «Անանիա Շիրակացի»
համալս. հրատ. 2012, 304 էջ, էջ 88-93 (6 էջ)
10. Կ. Գրիգորյան, Ինովացիոն գործունեության զարգացման
միջազգային փորձը// «Ագրոգիտություն» գիտական ամսագիր,
Երևան, 2012, թիվ 5-6, էջ 409-412 (4 էջ)
11. Կ.Գրիգորյան, Ինովացիոն տնտեսության զարգացման հիմքերը//
«Ագրոգիտություն» գիտական ամսագիր, Երևան, 2012, թիվ 7-8,
էջ 488-491 (4 էջ)
12. К. Григорян, Глобализация в свете инноваций // «Հայաստանի
Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման հիմնախնդիրները», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, /ՀՊՏՀ, Ռոստովի ՊՏՀ (ՌԻՆԽ):
Խմբագրական խորհրդի համանախագահներ Կ.Լ.Աթոյան,
Ն.Գ.Կուզնեցով.-Եր.: Տնտեսագետ, 2011. 686 էջ, էջ 191-196 (6 էջ):

Վերջին հինգ տարում գիտաժողովների
մասնակցություն (նշել վայրը, տարեթիվը,

զեկուցման վերնագիրը)

Վերջին հինգ տարում վերապատրաստումների
մասնակցություն (նշել երկիրը,

վերապատրաստման տևողությունը, ժամկետը,
հաստատությունը, հավաստագրի առկայությունը)
Դասընթացներ բակալավրիատիում (թվարկել)

1. Գիտելիք, նորաստեղծություն եվ զարգացում: ՀՊՏՀ 25-րդ
գիտաժողով, 2015թ. / Իսրայելի կրթական ծառայությունների
միջազգային փորձի կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում;
2. Հայաստանի
Հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական
զարգացման հիմնախնդիրները և առաջնահերթությունները:
Գիտաժողով: Եվրասիա միջազգային համալսարան, 2013թ./
Բարձրագույն
կրթության
մրցունակության
բարձրացման
նորարարական ուղին ՀՀ-ում;
3. «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության
տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով Աղվերանում /ՀՊՏՀ, Ռոստովի ՊՏՀ (ՌԻՆԽ), 2011թ./ Глобализация в свете инноваций:

1. 31.03.2012թ.- ՀՊՏՀ անգլերեն լեզվի դասընթաց /4-րդ
մակարդակ/ հավաստագիրն առկա է
2. 10.02.2016թ.- Training on capacity building for implementing
Bologna reforms- Twinning project / ՀՊՏՀ հավաստագիրն
առկա է
3. 07.10.2016թ.- ISTC Think Day with Academia /ԵՊՀ,
Նորարարական լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոն
«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ»
«Արտաքին տնտեսական գործունեության
տրանսպորտային ապահովում»

Դասընթացներ մագիստրատուրայում (թվարկել)

-

Դասընթացներ ասպիրանտուրայում (թվարկել)

-

Տպագիր դասախոսությունների առկայություն
(ընդգծել)

Այո

Ոչ

Էլեկտրոնային դասախոսությունների առկայություն
(ընդգծել)
Լուսապատկերով դասախոսությունների
առկայություն (ընդգծել)
Արտերկրում դասավանդման փորձառություն

(նշել երկիրը, ուսումնական հաստատությունը,
դասընթացը, ժամկետը, տևողությունը)
Օտար լեզուների իմացության մակարդակի
նկարագիր (նշել օտար լեզվով դասավանդելու

մասին, եթե կա նման փորձառություն, նաև՝
հաստատության անվանումը, դասավանդման
տևողությունը, դասընթացի անվանումը)
Լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ

(TOEFL, IELTS , BEC, DELF/DALF, TCF/TEF
քննության միավորը և հանձնման ժամկետը)

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ
-

Ռուսերենի գորազանց իմացություն
Անգլերենի լավ իմացություն

-

