
 

 

 

 

 

 

2021-2022  

ուսումնական տարվա ընդունելությունն 

Ակադեմիայում սկսվում է  

հունիսի 1-ից 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ 

 
1. Ավարտական փաստաթուղթ` վկայական, 

ատեստատ կամ դիպլոմ (դիպլոմի հետ պետք 
է ներկայացնել նաև միջուկը) 
 
 

2. 4 լուսանկար (3x4 սմ չափսի) 

3. Անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, 
զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, ՀՀ 
հատուկ անձնագիր, կացության վկայական) 
բնօրինակը և պատճենը 
 

4. Սոց. քարտ 
 
 

Դիմորդն ընդունելության փաստաթղթերը 
հանձնում է անձամբ 

 
Ակադեմիայի հիմնադիրը Հայաստանի 

Հանրապետությունն է՝  
ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 
 

Հիմնադրվել է 1992 թվականին 
 

www.cmsa.am 
 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար 

զանգահարել 
 

 Հեռախոս 060 69-10-00 

060 69-10-00/203 

060 69-10-00/601 

 

 Հասցե՝  

ք. Երևան, Ավան, Աճառյան 1, 

ք. Ստեփանավան, Թումանյան 18 
 

 Աշխատանքային օրերը՝ երկուշաբթի-ուրբաթ 

 Ժամերը՝ 830 – 1800 

 

 Էլ հասցե. info@cmsa.am 

 www.911tert.am 

 f/Crisis Management State Academy,  

  f/911  

 

 
         
 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ 
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

ՄԻԱԿՆ 

ԻՐ 

ՏԵՍԱԿԻ 

ՄԵՋ 
 

Ճգնաժամային կառավարման պետական 

ակադեմիայի գործունեությունը 

նպատակաուղղված է քաղաքացիական 

պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության պաշտպանության բնագավառում 

մասնագետների պատրաստմանը 
 

Գործունեության հիմնական ուղղություններն 

են՝ 
 

 բակալավրի կրթական ծրագիր 

 մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

 հետբուհական կրթական ծրագիր  

 միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր 

 

 

Ակադեմիան ունի համագործակցության լայն 

շրջանակ աշխարհի բազմաթիվ առաջատար 

երկրների բուհերի և միջազգային 

կազմակերպությունների հետ  

 
 
 
 
 

mailto:info@cmsa.am
http://www.911tert.am/


 

 

 

 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ 

կրթական ծրագիր 
 

Առկա և հեռակա ուսուցում  
 

Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի (առկա  
ուսուցում),  5 տարի (հեռակա ուսուցում) 

 

Ուսուցումն իրականացվում է 7 կրթական 
ծրագրով՝ 

 

1. Կառավարում 
 

Կառավարում 
 

2. Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակնե-
րում 

 

1) Հրդեհային պաշտպանություն 
2) Փրկարարական գործ 
3) Քաղաքացիական պաշտպանություն 
4) Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում 
5) Հրդեհային անվտանգություն 

 

3. Տրանսպորտային և հրշեջ փրկարար հատուկ 
տեխնիկայի շահագործում և սպասարկում 

 

Առկա ուսուցմամբ հրդեհային պաշտպանություն և 
փրկարարական գործ կրթական ծրագրերով 

ուսուցումն անվճար է, մյուս բոլոր դեպքերում՝ 
վճարովի 

 

Ընդունելության քննությունները. 
 

Մրցույթային՝  
 

 Հայոց լեզու (թելադրություն) 
 Երկրորդ մրցույթային և ոչ մրցույթային 

քննությունների գնահատականները փոխանցվում են 
միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ 
համապատասխան ավարտական փաստաթղթից 

 

 ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ  

կրթական ծրագիր 

Առկա ուսուցում (1 տարի 6 ամիս) 
 

1. Ճգնաժամային իրավունք 

2. Փրկարարական գործ 

3. Ճգնաժամային կառավարում  

 
Հեռակա ուսուցում (2 տարի) 

 

1. Փրկարարական գործ 

2. Ճգնաժամային կառավարում  

3. Հոգեբանություն (Աղետների  

հոգեբանություն) 

4. Կիրառական սեյսմոլոգիա 

5. Նախնական զինվորական 

պատրաստություն 

(Կենսագործունեության 

անվտանգություն) 

մասնագիտություններով (ընդունելությունը՝ 

հարցազրույց) 
 

 Ակադեմիայում իրականացվում է 

հետբուհական կրթություն  
(հայցորդություն) 

 

Մագիստրոսի և  հետազոտողի կրթական 

ծրագրերն իրականացվում են վճարովի 

հիմունքներով 

 

 ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

կրթական ծրագիր 
 

Հիմնական ընդհանուր (3 տարի), 
միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր (2 տարի) 

կրթության բազայի վրա 
 
Ուսուցումն իրականացվում է 3 կրթական 
ծրագրով՝ 

 

 

 Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի 

տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 

 Կառավարում արտակարգ 

իրավիճակներում 

 Հրդեհային պաշտպանություն  

 

Սահմանված են անվճար տեղեր 

Միջին մասնագիտական կրթական 

ծրագրով գերազանց և լավ 

գնահատականներով շրջանավարտները կարող 

են առանց ընդունելության քննությունների 

ուսումը շարունակել ճգնաժամային 

կառավարման պետական  ակադեմիայի 

բակալավրի կրթական ծրագրով 2-րդ կուրսում 

(հեռակա ուսուցում) 

 

Ակադեմիան ուսուցում է 

իրականացնում նաև Ստեփանավան 

քաղաքում 

 


