
* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

 

 

1 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Թորոյան Հայկ Ալեքսանի 

2 Ծննդյան տարեթիվ /օր, ամիս, տարի/ 
04․11․1991թ․ 

3 Հասցե 
ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան 

Ջրաշինարարների բանավան 2-րդ փող․ 24 տուն 

 

4 
 

Հեռախոսահամար 
 

098598745 

5 Էլ. հասցե 
toroyanhayklawer@gmail.com 

6 
Աշխատանքային սոցիալական կայքեր 

(Linkedin, Facebook, YouTube և այլն) 

Facebook 

 
7 

Կրթություն 
2008-2012թթ․ Գյումրու Մ Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ 

2012-2014թթ․ - ՀՀ ԳԱԱ ԳՄԿ։ Շնորհվել է իրավագիտության մագիստրոս 

mailto:toroyanhayklawer@gmail.com
https://www.facebook.com/hayk.toroyan.18


* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

8 Գիտական աստիճան - 

9 Գիտական կոչում - 

 

 

10 

 

 

Աշխատանքային փորձ 

2012-2019թթ․ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարան՝ որպես դատական նիստերի քարտուղար 

2015-մինչ օրս ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի քրեական 

արդարադատության ոլորտում իրավունքների պաշտպանության վարչության 

իրավաբան 

 

 

11 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Քրեական իրավունք (հանցագործությունների որակման 

առանձնահատկություններ), Քրեական դատավարություն, 

Քրեակատարողական իրավունք 

12 
Մասնագիտական անդամակցություն 

- 



* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

13 Գիտական հրապարակումների թիվ - 

14 
Վերջին հինգ տարիների գիտական 

հրապարակումների ցանկ 

 
- 

15 
Վերջին հինգ տարիներին գիտաժողովների 

մասնակցություն 

- 

16 Վերջին հինգ տարիներին վերապատրաստումների 

մասնակցություն 

Անցել եմ վերապատրաստման դասընթացներ ՀՀ դատական դպրոցում, ՀՀ 



* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

  արդարադատության ակադեմիայում և Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

աշխատակազմում 

 

 

17 

Դասընթացներ բակալավրիատիում (թվարկել) Պետության և իրավունքի տեսություն, Հայաստանի պետության և իրավունքի 

պատմություն, Հռոմեական իրավունք, Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում, 

Սահմանադրական իրավունք, Մարդու իրավունքի հիմունքներ, 

Քաղաքացիական իրավունք, Քրեական իրավունք, Քրեագիտություն, 

Աշխատանքային իրավունք 

18 Դասընթացներ մագիստրատուրայում (թվարկել) - 

19 Դասընթացներ ասպիրանտուրայում (թվարկել)  

20 Տպագիր դասախոսությունների առկայություն 
Այո Մասամբ  Ոչ 



* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

 

 

 
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 (MS Office - 

փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, 

Power-Point ) 

MS Office, Word, Power Point 

 

25 
Վիճակագրական որևէ փաթեթի տիրապետում 

(SPSS, STATA, EViews և այլն) 

 

- 



* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

26 Արտերկրում դասավանդման փորձառություն 

(նշել երկիրը, ուսումնական 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) 

 
Անգլերեն- upper intermediate 

Ռուսերեն 

 

28 
Լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ 

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

քննության միավորը և հանձնման ժամկետը) 

 

- 
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