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Ծննդյան վայրը, տարին – ՀՀ, ք. Գյումրի, 25.11.1958թ. 

 

Կրթությունը 

2002թ. – Դոցենտ 

1985թ. – Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Երևանի Խ. Աբովյանի անվան 

հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

1980-1983թ.թ. – Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի ասպիրանտ «Հայոց լեզու» մասնագիտության գծով 

1976-1980թ.թ. – Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտի (ԳՊՄԻ) 

բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժնի ուսանող 

 

Այլ վերապատրաստումներ 

2014-2016թ.թ. – Մասնակցություն Էրազմուս Մունդուս ծրագրի աշխատանքներին 

Լիսաբոնի համալսարանում (Պորտուգալիա) 

2013թ. – Մասնակցություն կրթության որակի ապահովման հարցերին նվիրված 

դասընթացին (Հայաստան) 

2009թ. - «Բարձրագույն կրթության եվրոպական չափայնության խթանումը» թեմայով 

ձմեռային դպրոցի դասընթաց (Հայաստան) 

2007թ. - «Կրթության որակի ապահովման ներբուհական մեխանիզմների մշակումն ու 

ներդրումը Հայաստանում» թեմայով ամառային դպրոցի դասընթաց (Հայաստան) 

2007թ. - «Համալսարանի ռազմավարական պլանավորում» թեմայով դասընթաց 

(Հայաստան) 

1999թ. Եվրոմիության ծրագրերի ղեկավարների վերապատրաստման սեմինար 

(Հայաստան) 

1997-99թ.թ., 2001-2003թ.թ. – Հեռաուսուցման և սոցիալական աշխատանքի գծով 

վերապատրաստման դասընթացներ Տեմպուս ծրագրի շրջանակներում 

(Հայաստան, Մեծ Բրիտանիա) 

 

Աշխատանքային գործունեություն 

2018 թվականից մինչև այժմ – Շիրակի պետական համալսարանի (ՇՊՀ) արտաքին 

համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի տնօրեն 

2005-2014թ.թ. – ԳՊՄԻ արտաքին կապերի և բարեփոխումների բաժնի հիմնադիր-վարիչ 

1996-2005թ.թ. – ԳՊՄԻ սոցիալական աշխատանքի կրթական կենտրոնի հիմնադիր-վարիչ 

1994-1999թ.թ. – ԳՊՄԻ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան: Այդ ընթացքում 

ֆակուլտետում ներդրվել են հինգ նոր մասնագիտություններ՝ «Սոցիալական 

աշխատանք», «Սոցիալական մանկավարժություն», «Մանկավարժություն և 

հոգեբանություն», «Կերպարվեստ», «Երաժշտական կրթություն» 
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1997-2003թ.թ., 2007-2014թ.թ. – Տեմպուս, Էրազմուս Մունդուս եվրոպական ծրագրերի 

ԳՊՄԻ համակարգող: Այդ ընթացքում ԳՊՄԻ-ում հիմնվել է Երևանի պետական 

համալսարանի հեռաուսուցման լաբորատորիայի Գյումրիի մասնաճյուղը, որի 

հիմնադիր-վարիչ եմ եղել 

1983 թվականից մինչև օրս – ՇՊՀ հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս 

 

Գիտահետազոտական աշխատանքների շրջանակը 

Հայոց լեզվի ոճաբանության, գեղարվեստական լեզվի հարցեր 

Սոցիալական աշխատանք, հաղորդակցումը որպես սոցիալական փոփոխության միջոց 

Կրթության կառավարում, բուհական համակարգի բարեփոխումներ, Բոլոնիայի 

գործընթաց 

 

Մասնակցությունը դրամաշնորհային ծրագրերին 

2017-2019թ.թ. – Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի «Կրթության 

բարելավում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում իրականացված «ՆՈՐԿԵՆՏ» 

ծրագրի ղեկավար 

2014-2016թ.թ. – Էրազմուս Մունդուս INFINITY ծրագիր 

2012-2014թ.թ – Տեմպուսի 2 ծրագրերի ԳՊՄԻ համակարգող, HEN-GEAR, ARMENQA 

2010-2011թ.թ. – Տեմպուսի 2 ծրագրերի ԳՊՄԻ համակարգող, DIUS, PICQA 

2007-2011թ.թ. - Էրազմուս Մունդուս «Արտաքին համագործակցության պատուհան» 

ծրագրի ԳՊՄԻ համակարգող 

2001-2003թ.թ. – Տեմպուս ծրագրի ԳՊՄԻ համակարգող (JEP-21133-2000) 

1997-1999թ.թ. – Տեմպուս ծրագրի ԳՊՄԻ համակարգող (JEP-10202-96) 

 

Պարգևներ 

2014թ.- ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Շնորհակալագիր 

2009թ. – ՀՀ Վարչապետի Շնորհակալագիր 

1994թ. – ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Վաստակագիր 

 

Լեզուների իմացություն և համակարգչային գիտելիքներ 

Հայերեն – մայրենի 

Ռուսերեն (գրել, կարդալ, խոսել) – լավ 

Անգլերեն (գրել, կարդալ, խոսել) – բավարար 

MS Office, WORD, Excel, Power Point, Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


