
Հոգեբանություն բակալավր առկա 2րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ 104 Երևանի «Ապագա» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն, ՀՀ արդարադատության նախարարության «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ, Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն,«Բանալի» ընտանիքի կենտրոն09.02.2023 25.05.2023 Մանկավարժական պրակտիկա

Հոգեբանություն բակալավր առկա 3-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 98 դպրոց,Երևանի Պ. Յավորովի  անվան թիվ 131 հիմնական դպրոց,Երևանի թիվ 104  դպրոց,Երևանի «Ապագա» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն,Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն,«Բանալի» ընտանիքի կենտրոն15.09.2022 22.12.2022 Մանկավարժական պրակտիկա

Հոգեբանություն բակալավր առկա 3-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ 98 դպրոց,Երևանի Պ. Յավորովի  անվան թիվ 131 հիմնական դպրոց,Երևանի թիվ 104  դպրոց,Երևանի «Ապագա» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն,Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն,«Բանալի» ընտանիքի կենտրոն13.04.2023 25.05.2023 Մանկավարժական պրակտիկա

Հոգեբանություն բակալավր առկա 4-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 80 Երևանի «Ապագա» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն, ՀՀ արդարադատության նախարարության «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ, Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն,«Բանալի» ընտանիքի կենտրոն03.11.2022 15.12.2022 Մանկավարժական պրակտիկա

Հոգեբանություն բակալավր հեռակա 3-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ 51 դպրոց,Երևանի Պ. Յավորովի  անվան թիվ 131 հիմնական դպրոց,Երևանի թիվ 104  դպրոց,Երևանի «Ապագա» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն,Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն,«Բանալի» ընտանիքի կենտրոն16.02.2023 16.03.2023 Մանկավարժական պրակտիկա

Հոգեբանություն բակալավր հեռակա 4-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 65 դպրոց,Երևանի Պ. Յավորովի  անվան թիվ 131 հիմնական դպրոց,Երևանի թիվ 104  դպրոց,Երևանի «Ապագա» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն,Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն,«Բանալի» ընտանիքի կենտրոն13.10.2022 10.11.2022 Մանկավարժական պրակտիկա

Հոգեբանություն բակալավր հեռակա 5-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 52 դպրոց,Երևանի Պ. Յավորովի  անվան թիվ 131 հիմնական դպրոց,Երևանի թիվ 104  դպրոց,Երևանի «Ապագա» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն,Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն,«Բանալի» ընտանիքի կենտրոն13.10.2022 10.11.2022 Մանկավարժական պրակտիկա

Սոցիոլոգիա բակալավր առկա 2րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ 17 Շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտ09.02.2023 25.05.2023 ուսումնական պրակտիկա

Սոցիոլոգիա բակալավր առկա 3-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 20 Գործատուների միություն12.09.2022 19.12.2022 ուսումնական պրակտիկա

Սոցիոլոգիա բակալավր առկա 3-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ 20 Գործատուների միություն13.04.2023 25.05.2023 ուսումնական պրակտիկա

Սոցիոլոգիա բակալավր առկա 4-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 8 Շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտ03.11.2022 15.12.2022 ուսումնական պրակտիկա

Սոցիոլոգիա բակալավր հեռակա 3-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ՝ 12 ՀՊՄՀ որակի վարչություն16.02.2023 16.03.2023 ուսումնական պրակտիկա

Սոցիոլոգիա բակալավր հեռակա 4-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 5 Արինսայթս՚ ՍՊԸ13.10.2022 10.11.2022 ուսումնական պրակտիկա

Սոցիոլոգիա բակալավր հեռակա 5-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 5 Արինսայթս՚ՍՊԸ13.10.2022 10.11.2022 ուսումնական պրակտիկա

Սոց աշխատանք բակալավր առկա 2րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ 27 Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ09.02.2023 25.05.2023 ուսումնական պրակտիկա

Սոց աշխատանք բակալավր առկա 3-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 14 Աջափնյակ երեխաների հոգածության կենտրոն12.09.2022 19.12.2022 ուսումնական պրակտիկա

Սոց աշխատանք բակալավր առկա 3-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ 14 Աջափնյակ երեխաների հոգածության կենտրոն13.04.2023 25.05.2023 ուսումնական պրակտիկա

Սոց աշխատանք բակալավր առկա 4-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 20 ՍՈՍ մանկական գյուղեր բարեգործական հիմնադրամ03.11.2022 15.12.2022 ուսումնական պրակտիկա

Սոց աշխատանք բակալավր հեռակա 3-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ 14 Աջափնյակ երեխաների հոգածության կենտրոն16.02.2023 16.03.2023 ուսումնական պրակտիկա

սոց աշխատանք բակալավր հեռակա 4-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 17 Աջափնյակ երեխաների հոգածության կենտրոն13.10.2022 10.11.2022 ուսումնական պրակտիկա

Սոց աշխատանք բակալավր հեռակա 5-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 10 ՍՈՍ մանկական գյուղեր բարեգործական հիմնադրամ13.10.2022 10.11.2022 ուսումնական պրակտիկա

Սոց մանկ բակալավր առկա 2րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ 25 Առաքելություն Հայաստան ՀԿ, Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ09.02.2023 25.05.2023 Մանկավարժական պրակտիկա

Սոց մանկ բակալավր առկա 3-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 17 «Երևանի թիվ 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ12.09.2022 19.12.2022 Մանկավարժական պրակտիկա

Սոց մանկ բակալավր առկա 3-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ 17 «Երևանի թիվ 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ13.04.2023 25.05.2023 Մանկավարժական պրակտիկա

Սոց մանկ բակալավր առկա 4-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 11 Երևանի թիվ 104  դպրոց,03.11.2022 15.12.2022 Մանկավարժական պրակտիկա

Սոց մանկ բակալավր հեռակա 3-րդ կուրս 2-րդ կիսամյակ 9 Երևանի թիվ 104  դպրոց,Երևանի Պ. Յավորովի  անվան թիվ 131 հիմնական դպրոց16.02.2023 16.03.2023 Մանկավարժական պրակտիկա

Սոց մանկ բակալավր հեռակա 4-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 11 «Երևանի թիվ 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ13.10.2022 10.11.2022 Մանկավարժական պրակտիկա

Սոց մանկ բակալավր հեռակա 5-րդ կուրս 1-ին կիսամյակ 7 Երևանի թիվ 104  դպրոց,Երևանի Պ. Յավորովի  անվան թիվ 131 հիմնական դպրոց13.10.2022 10.11.2022 Մանկավարժական պրակտիկա



Զինվորական հոգեբանություն մագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 3 ՀՀ ՊՆ  զարամաս, 05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Սոցիալական աշխատանք մագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 6 Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ, Աշխատակազմի սոցիալական աջակցության Շենգավիթի տարածքային բաժին05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Սոցիալական մանկավարժություն մագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 7 Բակալավրիատի հենքի վրա05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Հոգեբանություն մագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 6 Երևանի թիվ 104  դպրոց,Երևանի «Ապագա» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն,Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն,05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Սոցիոլոգիա մագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 2 ՀՊՄՀ որակի վարչություն05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիամագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 6 Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Իրավաբանական հոգեբանությունմագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 3  «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Գործնական հոգեբանությունմագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 3 Երևանի «Ապագա» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանությունմագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 1 Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Ընտանիքի հոգեբանությունմագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 5 «Բանալի» ընտանիքի կենտրոն05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Մանկվարժական հոգեբանությունմագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 4 «Երևանի թիվ 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Ճգնաժամային կառավարման հոգեբանությունմագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 3 «Երևանի թիվ 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Անձի հոգեբանություն և հոգեվաբանական խորհրդատվությունմագիստրատուրաառկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 7 Երևանի Պ. Յավորովի  անվան թիվ 131 հիմնական դպրոց, Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Կառավարման հոգեբանությունմագիստրատուրաԱռկա 1-ին կուրս 2-րդ կիսմայակ 5 Բակալավրիատի հենքի վրա05.04.2023 26.04.2023 մասնագիտական պրակտիկա

Զինվորական հոգեբանություն մագիստրատուրաառկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 4 ՀՀ ՊՆ  զարամաս, 20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Սոցիալական աշխատանք մագիստրատուրաառկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 5 Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ, Աշխատակազմի սոցիալական աջակցության Շենգավիթի տարածքային բաժին20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Սոցիալական մանկավարժություն մագիստրատուրաառկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 2 Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Հոգեբանություն մագիստրատուրաառկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 6  «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Սոցիոլոգիա մագիստրատուրաառկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 2 Երևանի «Ապագա» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիամագիստրատուրաառկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 6 Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Իրավաբանական հոգեբանությունմագիստրատուրաառկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 3 «Բանալի» ընտանիքի կենտրոն20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Գործնական հոգեբանությունմագիստրատուրաառկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 2 Երևանի Պ. Յավորովի  անվան թիվ 131 հիմնական դպրոց, Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանությունմագիստրատուրաառկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 2 Բակալավրիատի հենքի վրա20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Ընտանիքի հոգեբանությունմագիստրատուրաառկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 2 «Բանալի» ընտանիքի կենտրոն20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Անձի հոգեբանություն և հոգեվաբանական խորհրդատվությունմագիստրատուրաառկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 2 Երևանի Պ. Յավորովի  անվան թիվ 131 հիմնական դպրոց20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Կառավարման հոգեբանությունմագիստրատուրաԱռկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 3 Երևանի Պ. Յավորովի  անվան թիվ 131 հիմնական դպրոց20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Մանկվարժական հոգեբանությունմագիստրատուրաառկա 2-րդ կուրս 1-ին կիսմայակ 4 Ավրորա քիդս կենտրոն «Երևանի թիվ 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ20.10.2022 10.11.2022 մասնագիտական պրակտիկա

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի

 Ֆակուլտետի  դեկան                                                     Ռ.Հ. Պետրոսյան       


