
 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն Ժանիետա Վազգենի Հարությունյան 

2 Ծննդյան տարեթիվ /օր, ամիս, տարի/ 21.02.1980 

3 Հասցե ք. Գյումրի, Եղիշե Չարենցի փ., 10/5  

4 Հեռախոսահամար (+374) 91-43-57-40 

5 Էլ. հասցե jannet.harutyunyan@gmail.com 

6 
Աշխատանքային սոցիալական կայքեր 

(Linkedin, Facebook, YouTubeև այլն) 
Facebook 

7 Կրթություն 
Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ 1997 - 

2002 անգլերենի, ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի 

8 Գիտական աստիճան Գիտական աստիճան – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու(2016) 

9 Գիտական կոչում --- 

10 Աշխատանքային փորձ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ 

/ռուսերեն լեզվի դասախոս/- 2002 – մինչ օրս 

«Գյումրու թիվ 37 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ  /անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի/ - 2002 – մինչ 

օրս 

11 Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ “Паронимическая лексика в терминосистеме экономики”. 

12 Մասնագիտական անդամակցություն --- 

13 Գիտական հրապարակումների թիվ 9 /ինը/ 

14 
Վերջին հինգ տարիների գիտական 

հրապարակումների ցանկ 

“О путях появления паронимов в терминосистеме экономики”. 

“Русский язык- гарант диалога культур, научного сотрудничества, 

межнационального и межличностного общения в XXI веке. / Материалы 

международной научно-практической конференции 

преподавателей и учителей русского языка, литературы, студентов, 

магистрантов и аспирантов”/Ереван 2016г. 

mailto:jannet.harutyunyan@gmail.com
https://www.facebook.com/mikaconessa


 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

15 
Վերջին հինգ տարիներին գիտաժողովների 

մասնակցություն 

“Международная научно-практической конференция 

преподавателей и учителей русского языка, литературы, студентов, 

магистрантов и аспирантов”/ Ереван 2016г. 

16 
Վերջին հինգ տարիներին վերապատրաստումների 

մասնակցություն 

«Семинар специалистов  по филологии, лингвистике и языковому обучению» /г. 

Краснодар 2019г.  

17 Դասընթացներ բակալավրիատիում (թվարկել) «Русский язык и культура речи» 

18 Դասընթացներ մագիստրատուրայում(թվարկել) --- 

19 Դասընթացներ ասպիրանտուրայում(թվարկել) --- 

20 Տպագիր դասախոսությունների առկայություն Այո Մասամբ Ոչ 

21 
Էլեկտրոնային դասախոսությունների 

առկայություն(ընդգծել) 
Այո Մասամբ Ոչ 

22 
Շնորհանդեսով դասախոսությունների առկայություն 

(ընդգծել) 
Այո Մասամբ Ոչ 

23 

Մասնագիտական որակավորումը հավաստող 

միջազգայնորեն ճանաչված աստիճանի 

առկայություն (օրինակ՝ CFA, PMP և այլն) 

--- 

24 
Համակարգչային հմտություններ(MSOffice –փաթեթի 

ազատ տիրապետում՝Word, Excel, Power-Point ) 
MS Office (Word, Excel, PPoint, Access) 

25 
Վիճակագրական որևէ փաթեթի տիրապետում(SPSS, 

STATA, EViews և այլն) 
--- 

26 
Արտերկրում դասավանդման փորձառություն(նշել 

երկիրը, ուսումնական 
--- 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

հաստատությունը,դասընթացը, ժամկետը, 

տևողությունը) 

27 

Օտար լեզուների իմացության մակարդակի 

նկարագիր (նշել օտար լեզվով դասավանդելու մասին, 

եթե կա նման փորձառություն, նաև՝հաստատության 

անվանումը, դասավանդման տևողությունը, 

դասընթացի անվանումը) 

--- 

28 

Լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ 

(TOEFL, IELTS , BEC, DELF/DALF, TCF/TEF)  

քննության միավորը և հանձնման ժամկետը) 

--- 


