
«Երևանի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի 

պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Երևանի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջը 

հայտարարում է մրցույթ մանկավարժական աշխատողի թափուր տեղի համար  

Թափուր տեղերի անվանումները՝  

 

1. «Երգեցողություն» մասնագիտության «Մասնագիտություն և կատարողական պրակտիկա» 

առարկայի նվագակցող: 

 

Մանկավարժի թափուր տեղի համապատասխանության նկատմամբ պետական 

կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները. 

Դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող բարձրագույն 

կամ միջին մասնագիտական կրթության որակավորում: Մասնագիտական աշխատանքի 

փորձի առկայությունը ցանկալի է: 

 

Մրցույթի անցկացման օր՝ 03.02.2023թ.  

Մրցույթի անցկացման ժամ՝ 13:00 

Մրցույթի անցկացման վայր՝ «Երևանի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի 

պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ 

 

2. «Գործիքային կատարողական արվեստ» մասնագիտության «Մասնագիտություն և կատարողական 

պրակտիկա» /Բաս -կիթառ/  առարկա դասավանդող դասախոս: 

 

Մանկավարժի թափուր տեղի համապատասխանության նկատմամբ պետական 

կրթական չափորոշիչով սահմանված պահանջները. 

Դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող բարձրագույն 

կամ միջին մասնագիտական կրթության «Գործիքային կատարողական արվեստ» /Բաս-

կիթառ/ մասնագիտացման որակավորում: Մասնագիտական աշխատանքի փորձի 

առկայությունը ցանկալի է:  

      

    Մրցույթի անցկացման օր՝ 03.02.2023թ.  

Մրցույթի անցկացման ժամ՝ 15:00 

Մրցույթի անցկացման վայր՝ «Երևանի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի 

պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ 

 

3.«Գործիքային կատարողական արվեստ» մասնագիտության «Մասնագիտություն և կատարողական 

պրակտիկա» /Դաշնամուր/  առարկա դասավանդող դասախոս: 

 

Մանկավարժի թափուր տեղի համապատասխանության նկատմամբ պետական 

կրթական չափորոշիչով սահմանված պահանջները. 



Դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության «Գործիքային կատարողական արվեստ» /Բաս-կիթառ/ 

մասնագիտացման որակավորում: Մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը 

ցանկալի է:  

 

     Մրցույթի անցկացման օր՝ 03.02.2023թ.  

Մրցույթի անցկացման ժամ՝ 17:00 

Մրցույթի անցկացման վայր՝ «Երևանի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի 

պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ 

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը` 

1) դիմում (Ձև 1), 

2) կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և 

պատճենը), 

3) անձնագիր (բնօրինակը և պատճենը), 

4) աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք, 

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4), 

6) մեկ լուսանկար` 3x4 չափի, 

7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում 

աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ` Հայաստանի 

Հանրապետության համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով 

աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների, 

8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում 

են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը), 

9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը 

հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում): 

Փաստաթղթերը ընդունվում են 2023թ. հունվարի 18-ից մինչև 2023թ. հունվարի  31-ը 

ներառյալ:  

Փաստաթղթերի ընդունման վայր՝ ք. Երևան, Բագրատունյաց 37, «Երևանի Շառլ 

Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ: 

 

 

 


