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Ուսուցումը երկաստիճան է` բակալավրիատ և մագիստրատուրա: 

Բակալավրիատում ուսման տևողությունը չորս տարի է: Շրջանավարտն ստանում է 

արվեստագիտության բակալավրի որակավորում:  

Դիմորդը մասնագիտական բանավոր քննություն է հանձնում «Գեղարվեստական 

լուսանկարչության հիմունքներ» (ԳԼՀ) առարկայից:  

Դիմորդից պահանջվում է`  

 լուսանկարչական տեխնիկայի (օպտիկայի, ֆոտոտեխնիկայի, 

ֆոտոկոմպոզիցայի) վերաբերյալ տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ 

  պատկերացում բնական և արհեստական լույսի մասին:  

Դիմորդը քննության է ներկայանում իր լուսանկարահանած աշխատանքների 

ֆոտոալբոմով, որը պարտադիր պետք է պարունակի 20 լուսանկար` 13x18 կամ 

15x21 չափսի կամ դրանց էլեկտրոնային ֆայլերը սկավառակի վրա: 

Աշխատանքները քննարկվում են դիմորդի հետ, որը պատասխանում է 

հանձնաժողովի առաջադրած հարցերին: Առանց վերոնշյալ ալբոմի` դիմորդը 

քննության չի թույլատրվում: Դիմորդը պատասխանում է նաև քննատոմսի 

հարցերին, որից երրորդը վերաբերում է իր ներկայացրած աշխատանքներից 2-3-ի 

տեխնիկական վերլուծությանը: 
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1-7 միավոր է ստանում այն դիմորդը, որի պատասխանը և ներկայացրած ալբոմը չի 

համապատասխանում առաջադրված պահանջներին:  

8-12 միավոր ստանում է այն դիմորդը, որը հանդես է բերում տարրական իմացություն 

լուսանկարչական խցիկի կառուցվածքի, օպտիկայի, ֆոտոքիմիայի, սև-սպիտակ 

լուսանկարչության մշակման տեխնոլոգիայի վերաբերյալ:  

13-17 միավոր ստանում է այն դիմորդը, որը, բացի վերը նշված գիտելիքներից, 

տիրապետում է ֆոտոկոմպոզիցիայի, լույսի, գույնի, պատկերի հեռանկարի 

իմացությանը:  

18-20 միավոր ստանում է այն դիմորդը, որը, նշված բոլոր գիտելիքների իմացությունից 

բացի, ունի ստեղծագործական վառ երևակայություն, պատկերի յուրահատուկ 

ընկալում և արտակարգ մեկնաբանում: 
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