
Исполнение университетом представленного количества мест приема за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета РФ будет зависеть от утверждения Министерством науки и 
высшего образования РФ заявки на контрольные цифры приема. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Российско-Армянский университет (РАУ) объявляет прием в аспирантуру на 2022/23 учебный год 
для обучения в очной аспирантуре по следующим научным специальностям: 

 
По местам, выделенным  Министерством науки и высшего образования РФ 
 
1.3.11.Физика полупроводников 
1.4.3.Органическая химия 
1.5.4 Биохимия 
1.5.8.Математическая биология, биоинформатика 
1.2.3.Теоретическая информатика, кибернетика 
1.2.2.Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 
 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных    
           сетей 
2.3.6.Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки  
5.1.2  Публично-правовые (государственно-правовые) науки 
5.1.3 Частно-правовые ((цивилистические науки)  
5.1.4 Уголовно-правовые науки  
5.1.5 Международно-правовые науки 
5.2.1.Экономическая теория  
5.2.3.Региональная и отраслевая экономика  
5.2.4.Финансы 
5.2.5.Мировая экономика  
5.2.6.Менеджмент 
5.5.1.История и теория политики  
5.5.2.Политические институты, процессы и технологии 
5.5.4.Международные отношения 
5.9.1.Русская литература и литературы народов Российской Федерации 
5.9.2.Литературы народов мира  
5.9.9.Медиакоммуникации и журналистика 
 
По местам, выделенным  Министерством образования, науки, культуры и спорта  РА 
 
Ա.01.05 Теория вероятности и математическая статистика 
Բ.00.03 Органическая химия 
º.12.01 Радиотехника, радиочастотные устройства, системы и технологии 
է. 00.04 Этнография 
ԺԹ.00.01Общая психология, теория и история психологии, психология личности 
Ժ.02.06 Древние и новые языки Азии 
 
 

 
С правилами приема  можно ознакомиться на официальном сайте РАУ www.rau.am  

 
Прием документов в аспирантуру проводится с 20 мая до 15июня (до 12.00) 2022 года. 

 
 
Адрес: Ереван, ул. Овсепа Эмина, 123, отдел аспирантуры и докторантуры,   кабинет 225, тел. 26-28-11  
e-mail: postgraduate_study@rau.am  
 
 

http://www.rau.am/
mailto:postgraduate_study@rau.am


 
 
 

Հայտարարություն 
 
Հայ-Ռուսական համալսարանը (ՀՌՀ) հայտարարում է ասպիրանտուրայի 2022/23 թթ 

ուսումնական տարվա ընդունելություն (առկա ուսուցում) հետևյալ գիտական մասնագիտություններով 
 

ՌԴ գիտության և բարձրագույն կրթության նախարարության կողմից հատկացրած տեղերով 
 
1.3.11Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա 
1.4.3. Օրգանական քիմիա 
1.5.4 Կենսաքիմիա 
1.5.8.Մաթեմատիկական կենսաբանություն , կենսաինֆորմատիկա 
1.2.3.Տեսական համակարգչային գիտություն, կիբեռնետիկա  
1.2.2.Մաթեմատիկական մոդելավորում և թվային մեթոդներ, ծրագրային համալիրներ 
2.3.5. Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային 
ապահովում 
2.3.6.Ինֆորմացիայի պաշտպանության համակարգեր և մեթոդներ, ինֆորմացիոն անվտանգություն  
5.1.1. Տեսական և պատմաիրավական գիտություններ 
5.1.2. Հանրային իրավունք (պետաիրավական) գիտություններ 
5.1.3. Մասնավոր իրավունք ((քաղաքացիական գիտություններ) 
5.1.4. Քրեական իրավունքի գիտություններ 
5.1.5 Միջազգային իրավաբանական գիտություններ 
5.2.1 Տնտեսական տեսություն 
5.2.3. Տարածաշրջանային և ոլորտային տնտեսություն 
5.2. 4. Ֆինանսներ 
5.2.5.Համաշխարհային տնտեսագիտություն 
5.2.6 Կառավարում  
5.5.1 Քաղաքականության պատմություն և տեսություն 
5.5.2 Քաղաքական ինստիտուտներ,գործընթացներ և տեխնոլոգիաներ 
5.5.4.Միջազգային հարաբերություններ  
5.9.1.Ռուս գրականություն և Ռուսաստանի Դաշնության ժողովուրդների գրականություն  
5.9.2.Աշխարհի ժողովուրդների գրականություն 
5.9.9.Մեդիա հաղորդակցություն և լրագրություն 
 
ՀՀ  կրթության,  գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարության կողմից  հատկացրած 
տեղերով 
 
Ա.01.05 Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն 
Բ.00.03 Օրգանական քիմիա 
Ե.12.01 Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր,     
              տեխնոլոգիաներ 
Է.00.04 Ազգագրություն (ազգաբանություն) 
ԺԹ.00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբամության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն 
Ժ.02.06 Ասիայի հին և նոր լեզուներ 

 
Ասպիրանտուրայի ընդունելության պայմաններին կարող եք ծանոթանալ ՀՌՀ-ի  կայքում  www.rau.am  

            
Գործերն ընդունվում են  մայիսի 20-ից  մինչև   հունիսի 15-ը  ժ.12.00, 2022թ.: 
 
Հասցե՝  ք.Երևան,  Հովսեփ Էմինի 123,  ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին 
 225 աշխատասենյակ , հեռ. 26-28-11 
e-mail: postgraduate_study@rau.am  

http://www.rau.am/
mailto:postgraduate_study@rau.am
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