
 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն Լիլիթ Մանուկյան Արամի 

2 Ծննդյան տարեթիվ /օր, ամիս, տարի/ 07.03.1994 

3 Հասցե ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շիրազի փողոց, նրբ. 1, տուն 90 

4 Հեռախոսահամար +37443036699 

5 Էլ. հասցե lilit.manukyan03@gmail.com 

6 
Աշխատանքային սոցիալական կայքեր 

(Linkedin, Facebook, YouTube և այլն) 

Twitter 

 Linkedin  

Facebook  

7 
 

Կրթություն 

2016-2018թ. – Շիրակի պետական համալսարան - կառավարման 

մագիստրոսի աստիճան 

2012-2016թ. – Գյումրի պետական մանկավարժական ինստիտուտ –

կառավարման բակալավր 

8 Գիտական աստիճան - 

9 Գիտական կոչում - 

10 
Աշխատանքային փորձ 

 

2020թ. «Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների» 

ամբիոնի դասախոս 

2019 թ.- առ այսօր ՀՊՏՀ ԳՄ «Ընդհանուր տնտեսագիտության և 

բնագիտական առարկաների» ամբիոնի լաբորանտ 

2019-2020թ.- Շիրակի պետական համալսարան- Գործարարության և 

վարչարարության ամբիոնի դասախոս 

11 Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ - 

12 Մասնագիտական անդամակցություն - 

https://twitter.com/Lilit68612391
https://www.linkedin.com/in/lilit-manukyan-4a4657196/
https://www.facebook.com/lilit.ghazaryan.99/


 

* 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 
- 

17 

Դասընթացներ բակալավրիատիում (թվարկել) 

 

 

1. Ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգ 

2. Հյուրընկալության մենեջմենթ 

3. Հյուրանոցային մենեջմենթ 

4.  Կառավարման համակարգերի ընդհանուր տեսություն 

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 

- 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

24 

Համակարգչային հմտություններ (MS Office -

փաթեթի ազատ տիրապետում՝  Word, Excel, 

Power-Point ) 

MS Office -փաթեթի ազատ տիրապետում 

25 
Վիճակագրական որևէ փաթեթի տիրապետում 

(SPSS, STATA, EViews և այլն) 
- 

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) 

Գյումրու լեզուների տուն – B1 level 

AUA 4 level 

28 

Լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ  

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

քննության միավորը և հանձնման ժամկետը) 

Գյումրու լեզուների տուն – B1 level 

AUA 4 level 


