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Նախաբան

Հարգելի գործընկերներ,
ԱՐԱՐԱՏ, «Համալսարան-գործատու» հայկական համակարգող 

գոր ծակալություն (530321-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-SMHES) ծրագ -
րի գերնպատակն է հաղթահարել բարձրագույն կրթության փոփոխ-
վող հա մակարգի առջև ծառացած մարտահրավերները և զարգանալ՝ 
կառավարելով այդ փոփոխությունները:

ԱՐԱՐԱՏ ծրագիրը նպատակ ունի բարելավելու Հայաստանում 
բարձ րագույն կրթության ոլորտը, համալսարան-աշխատաշուկա համա-
գործակցության ցանցի ստեղծման և գործարկման միջոցով:

Ծրագրի գերնպատակին հասնելու համար անհրածժշտ է ապահովել 
հետևյալ նպատակների իրականացումը.

Ստեղ ծել հա մալ սա րան-աշ խա տա շու կա հա մա գոր ծակ ցու թյան 	
ցանց՝ գոր ծըն կեր հա մալ սա րան նե րի և տա րա ծաշր ջա նա յին գոր-
ծա տու նե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցու թյան խթան ման նպա տա կով,
Առա ջարկ վող որա կա վո րումն ե րի շրջա նակ նե րում հա մալ սա րան նե-	
րի և աշ խա տա շու կա յի մի ջև հաս տա տել ակ տիվ երկ խո սու թյուն, 
Գոր ծար կել Որա կա վո րումն ե րի ազ գա յին շրջա նա կը /ՈԱՇ/-ը և 	
ապա հո վել կրթա կան ծրագ րե րի ու սումն ա ռու թյան ընդ հան րա-
կան վերջ նար դյունք նե րի՝ ժա մա նա կին ար դի ա կա նա ցու մը,
Ձև ա վո րել կա րո ղու թյուն ներ՝ հա մալ սա րան նե րում կա րի ե րա յի 	
կենտ րոն նե րը, հա մալ սա րան-աշ խա տա շու կա գոր ծակ ցու թյան 
մի ա վոր նե րը և շրջա նա վարտ նե րի մի ու թյուն նե րը ար դյու նա վետ 
կա ռա վա րե լու հա մար: 

Մենք ներ կա յաց նում ենք վե րա պատ րաստ ման այս փա թե թը, որը 
պետք է աջակ ցի Հա յաս տա նի բու հե րում Հա մալ սա րան-աշ խա տա շու կա 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ներ հա մալ սա րա նա կան մի ա վոր նե րի ստեղծ մա-
նը: Փա թե թը մշակ վել է Հա մալ սա րան-աշ խա տա շու կա հա մա գոր ծակ-
ցու թյան մի ա վոր նե րի անձ նա կազ մի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման 
հա մար՝ հաշ վի առ նե լով գոր ծըն կեր հա մալ սա րան նե րի կա րիք նե րը: 
Վե րա պատ րաստ ման մո դուլ նե րում ներ կա յաց ված են նմա նա տիպ մի-
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ա վոր նե րի կա ռա վար ման սկզբունք նե րը, մո տե ցումն ե րը, գոր ծիք ներն 
ու մե խա նիզմն ե րը: Կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վո րու մը կա պա հո վի գոր-
ծըն կեր նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը և զար գաց ման օրի նա կա նու թյու-
նը: Բազ մարկ չի ար դյունք ապա հո վե լու նպա տա կով վե րա պատ րաստ ված 
աշ խա տա կազ մը կի րա կա նաց նի ներ հա մալ սա րա նա կան վե րա պատ-
րաս տումն եր վար չա կան աշ խա տող նե րի, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
անձ նա կազ մի և ու սա նող նե րի շրջա նում: Հա մալ սա րան նե րը կզբաղ վեն 
ՀԱՀՄ-նե րի ստեղծ մամբ՝ ձեռք բե րե լով անհ րա ժեշտ սար քա վո րումն եր, 
մշա կե լով կա նո նա կար գեր, սահ մա նե լով աշ խա տան քա յին պար տա կա-
նու թյուն ներ և ձև ա վո րե լով ՀԱՀՄ-նե րի գոր ծու նե ու թյան պլան ներ: Տվյալ-
նե րի բա զա յի և հա մա պա տաս պան գոր ծիք նե րի ար դյու նա վետ կի րառ-
ման հա մար ՀԱՀՄ-նե րը ապա հով ված կլի նեն հա մա պա տաս խան սար-
քա վո րումն ե րով, ին չը եր կա րա ժամ կե տում կնպաս տի հա մա տեղ աշ խա-
տան քին և շա հա կից նե րի մի ջև ար դյու նա վետ կա պե րի հաս տատ մա նը: 

ՀԱՀՄ-նե րը պա տաս խա նա տու կլի նեն ու սումն ա ռու թյան վերջ նար-
դյունք նե րի շա րու նա կա կան ար դի ա կա նաց ման և զար գաց ման գոր-
ծըն թա ցում դա սա խոս նե րին, ու սա նող նե րին և շրջա նա վարտ նե րին 
ներգ րա վե լու հա մար:

ԱՐԱ ՐԱՏ ծրագ րի հի մա կան նպա տակն է ամ րապն դել հա մալ սա-
րան-աշ խա տա շու կա կա պը, որը թույլ կտա մշա կել ժա մա նա կի պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ու սումն ա կան ծրագ րեր, դրանք և ու-
սումն ա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել որա կա-
վո րումն ե րի ազ գա յին և եվ րո պա կան շրջա նակ նե րին: Սա իս կա պես 
ու սա նո ղա կենտ րոն մո տե ցում է: 

Հու սով եմ, որ հա մա տեղ ջան քե րով մեզ կհա ջող վի փոքր, բայց շատ 
կա րև որ ներդ րում ու նե նալ բարձ րա գույն կրթու թյան ապա գա հա մա-
կար գի ձև ա վոր ման գոր ծում: 

Ներ սես Գև որ գյան
«Հա մալ սա րան-գոր ծա տու» հայ կա կան հա մա կար գող  

գոր ծա կա լու թյուն ծրագ րի հա մա կար գող
Հա յաս տա նի պե տա կան տնտե սա գի տա կան հա մալ սա րան (ՀՊՏՀ)
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ԱՐԱ ՐԱՏ ծրա գիր. Հա մալ սա րան-աշ խա տա շու կա 
հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ա վոր նե րի ստեղծ ման  

անհ րա ժեշ տու թյու նը և բո վան դա կու թյու նը

Հա մալ սա րան-աշ խա տա շու կա հա մա գոր ծակ ցու թյան  
մի ա վոր ներ /ՀԱՀՄ/

Բարձ րա գույն կրթու թյան ոլոր տում 2012թ. Տեմ պու սի ծրագ րե րի 
առա վե լու թյուն նե րից մե կը գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
զար գա ցումն է: Ու սա նող, գոր ծա տու և բուհ եռա կող մա նի հա րա բե րու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ շատ քիչ պատ կե րա ցումն եր են մնա ցել վի ճա-
հա րույց Եվ րո պա յի և գոր ծըն կեր երկր նե րի կրթու թյան հա մա կար գում: 

Շատ բան կա րե լի է ձեռք բե րել հա մալ սա րան նե րի և գոր ծա տու նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով` հան ձինս ՀԱՀՄ-նե րի: Այս եռա կողմ 
հա րա բե րու թյու նը հզոր հա մա գոր ծակ ցու թյուն է, որն առնչ վում է ու սումն ա-
ռու թյան ար դի ա կա նաց ման, աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին հա մա պա-
տաս խա նե լու, ու սա նող նե րին աշ խա տան քի տե ղա վո րե լու և այլ խնդիր նե րի 
հետ: Ու սա նո ղը ապա հով վում է որա կա վոր մամբ, որը պատ շաճ կա րի ե րա-
յին և գոր ծատ վու թյան հա մար, իսկ գոր ծա տուն հա մոզ ված է, որ հա  մա տեղ 
ու սումն ա կան ծրա գի րը միտ ված է ըն կե րու թյան զար գաց մա նը և առա վե-
լա գույն շա հույթ ստա նա լուն: Գոր ծա տե ու նե րը քննա դա տում են կրթա կան 
ծրագ րե րը, քա նի որ դրանք չեն հա մա պա տաս խա նում իրենց պա հանջ նե-
րին և դժգո հում են, որ հա մալ սա րան նե րը չու նեն հա մա պա տաս խան գոր-
ծո ղու թյուն ներ գոր ծա տու նե րի պա հանջ նե րը բա ցա հայ տե լու, ար դյու նա վետ 
ար ձա գան քե լու և ու սուց ման մո տեց ման մեջ ճկուն լի նե լու հա մար: 

Ահա և ԱՐԱ ՐԱՏ-ի ան հա րա ժեշ տու թյու նը:
ՀԱՀՄ-նե րը պա տաս խա նա տու կլի նեն գի տա կան աշ խա տա կազ-

մին, գոր ծա տու նե րին, շրջա նա վարտ նե րին և ու սա նող նե րին ներգ րա-
վե լու ու սումն ա ռու թյան զար գաց ման շա րու նա կա կան ար դի ա կա նաց-
մա նը, որը խթա նում է երկ րի տնտե սա կան զար գաց մա նը: 

Այն պի սի ոլորտ ներ, ինչ պի սիք են տնտե սա գի տու թյու նը, ճար տա-
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րա գի տու թյու նը և ման կա վար ժու թյու նը կհա մար վեն փորձն կան, քա նի 
որ դրանք Հա յաս տա նում ամե նա պա հանջ ված վե րա նայ ման կա րիք ու-
նե ցող մաս նա գի տու թյուն ներն են: 

Հա մալ սա րան-գոր ծա տու հա մա գոր ծակ ցու թյան կենտ րո նի հիմ-
նա կան առա քե լու թյուն նե րից մե կը հա մալ սա րան նե րում առա ջարկ-
վող որա կա վո րումն ե րը հա մա պա տաս խա նեց նելն է աշ խա տա շու կա յի 
պա հանջ նե րին: Ուս տի, ՀԱՀՄ-նե րը ԱՐԱ ՐԱՏ ծրագ րի շրջա նակ նե-
րում կնա խագ ծեն հա մա պա տաս խան մե թո դի կա և գոր ծըն թաց որա-
կա ո րումն ե րի շրջա նա կի զար գաց ման հա մար ՝ հիմք ըն դու նե լով Հա-
յաս տա նի Ազ գա յին Որա կա վո րումն ե րի Շրջա նա կը, ԵՄ երկր նե րի լավ 
փոր ձը: Ու սոմն ա ռու թյան ար դյունք նե րը այն նպա տակ ներն են, որոնք 
նկա րագ րում են, թե ու սա նող նե րը ինչ պետք է սո վո րեն և ինչ կա րո-
ղա նան անել ու սումն ա սի րու թյան որո շա կի ոլոր տում՝ կախ ված տվյալ 
երկ րի հա սա րա կու թյան պա հանջ նե րից: Ըստ ընդ հա նուր հա յե ցա կար-
գի յու րա քան չյուր եր կիր հե տա զո տի կոնկ րետ երկ րի կա րիք նե րը և 
դրա նից դուրս բե րի ո լոր տա յին որա կա վո րումն ե րի նկա րագ րե րը:

8 ՀԱՀՄ-նե րը կհա մա կարգ վեն հա տուկ ստեղծ ված մարմն ի կող մից` 
Ազ գա յին Հա մալ սա րահ Աշ խա տա շու կա Հա մա կարգ, որի քար տու ղա-
րու թյու նը կլի նի ՈԱ ԱԿ-ում: ԱՀԱՀ-ն կհա մա կար գի ՀԱՀՄ-նե րի գոր ծո-
ղու թյուն նե րը, կխթա նի շա հագր գիռ կող մե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցու թյա-
նը` մի ա վո րե լով գոր ծա տու նե րին, ու սա նող նե րին, ՀՀ Պե տա կան կա ռա-
վար ման մար մին նե րին և ՈԱ ԱԿ-ին, որը նպաս տում է մաս նա գի տա կան 
կրթու թյան դրույթ նե րի բա րե լավ մա նը և աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րի 
հա մապ տաս խա նու թյա նը: Ու սա նող նե րը կա պա հով վեն աշ խա տա շու կա յի 
պա հանջ նե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րով 
ու հմտու թյուն նե րով: Ստեղծ ված ցան ցը կամ րապն դի շա հագր գիռ կող մե-
րի մի ջը ակ տիվ երկ խո սու թյու նը, որը կլու ծի Հա յաս տա նում բարձ րա գույն 
կրթու թյան զար գաց մա նը խո չըն դո տող մաս նատ վա ծու թյան խնդիր նե րը: 

Որա կի ապա հո վու մը կհե տևի ու կա ջակ ցի ՀԱՀՄ-նե րին իրենց գոր-
ծո ղու թյուն նե րում ապա հո վել հե տա դարձ կապ գոր ծա տու նե րի, աշ խա-
տա կազ մի և ընդ հա նուր առ մամբ բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի հետ: 
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Այս նպա տա կի հիմն ա կան գոր ծի քը կլի նի տվյալ նե րի բա զա յի և 
հա մա պա տաս խան գոր ծիք նե րի ստեղ ծու մը, որը կա պա հո վի տար բեր 
կող մե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը հա մալ սա րան-աշ խա տա շու կա հա մա-
գոր ծակ ցու թյա նը:

Տվյալ նե րի բա զան կվե րահսկ վի ՈԱ ԱԿ-ում գտնվող քար տու ղա-
րու թյան կող մից տե ղայ նաց ված ՀԱՀՄ-նե րում: Տվյալ նե րի բա զա յին 
վե  րա բե րող ման րա մաս նու թյուն նե րը կձև ա վո և վեն, կզար գաց վեն և 
կփոր ձարկ վեն` դրանց կի րա ռե լի ու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով: Հե-
տո դրանք կկա տա րե լա գործ վեն և կկի րառ վեն գործ նա կա նում: 

Անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն ներ 
հար ցա թեր թիկ ներ՝ ուղղ ված ու սա նող նե րին, շրջա նա վարտ նե-•	
րին, գոր ծա տու նե րին 
հար ցա թեր թիկ ներ ու սա նող նե րի, շրջա նա վարտ նե րի, գոր ծա-•	
տու նե րի վի ճա կագ ճա կան տվյալ նե րը հա վա քագ րե լու հա մար
Ֆո կուս-խմբեր՝ դա սա խո նե րի ակա դե մի ա կան կա րո ղու թյուն նե-•	
րը ու սումն ա սի րե լու հա մար

Հա յաս տա նում բարձ րա գույն կրթու թյան կա ռա վար ման վե րա բե րյալ 
գրա կա նու թյան վեր ջին նյու թե րում նշված է.

Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցի և Տեմ պու սի աջակ ցու թյամբ հայ կա կան հա մալ
սա րան նե րին հա ջող վել է զար գաց նել իրենց վար չա կան և կազ մա կերպ
չա կան հա մա կար գը, հե տա զո տա կան ծրագ րե րը: ՛(...)Հա մալ սա րան նե րը 
հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել մի ա նալ մի ջազ գա յին ակա դե մի ա կան մի
աս նու թյա նը՝ մո տե նա լով Եվ րո պա կան Բարձ րա գույն Կրթա կան Տա րած
քին: Նրանք զար գաց րել են կա րո ղու թյուն նե րը աշ խա տան քա յին թի մե րի 
ստեղծ ման, նոր կա պե րի հաս տատ ման և մո տե ցում ե րի փո փոխ ման մի
ջո ցով՝ կենտ րո նա նա լով դա սա խոս նե րի երի տա սարդ սե րուն դի վրա:

՛(...)Գրե թե ոչ մի ան մի ջա կան կապ չկա հա մալ սա րան նե րի տար բեր 
ֆա կուլ տետ նե րի և բա ժին նե րի մի ջև: Կա ռուց վածքն ինք նին մաս նատ ված 
է: Որ պես ար դյունք, կա ռա վար ման, կազ մա կերպ չա կան, մաս նա գի տա
կան եւ ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րը կոգ տա գործ վեն ավե լի ար դյու նա վետ, 
որին հե տև ում է այն փաս տը, որ հա մա կար գը կա րիք ու նի կա ռա վար ման 
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կենտ րո նաց ման: Ֆա կուլ տետ նե րում նա խա ձեռ նու թյուն նե րի բա ցա կա յու
թյան խնդիրն ավարտ վում է որո շում կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցով, որի մա
սին նա խա պես խորհր դակ ցու թյուն չի լի նում, ինչն էլ հան գեց նում է մի 
շարք խնդիր նե րի իրա կա նաց ման փու լում: Այս իրա վի ճա կը խո չըն դո տում 
է նո րա րա րա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան մտքին, որն անհ րա ժեշտ է բարձ
րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի ար դի ա կա նաց ման հա մար: 

Հա յաս տա նում ԲՈՒՀերի, հե տա զո տա կան ինս տի տուտ նե րի, ան
հատ ձեռ նե րեց նե րի կամ պե տա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի մի ջև կա պը 
դե ռևս հազ վա գյուտ երև ույթ է: Այս իրա վի ճա կը հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
կա ռա վա րող հա մա կար գե րի բա ցա կա յու թյան ար դյունք է, ինչ պես նաև 
ԲՈՒՀերում նմա նա տիպ կա պեր ստեղ ծող վե րա պատ րաստ ված մաս նա
գետ նե րի պա կաս: Սա նաև կապ ված է գի տա հե տա զո տա կան ինս տի
տուտ նե րի կող մից առա ջարկ վող աշ խա տան քա յին պա հան ջար կի հետ: 

2009թ. Հա մալ սա րան նե րի մի այն 20-25% էր ներգ րավ ված հա մա տեղ 
ծրագ րե րին: Բո լոր փու լե րում ճկուն վե րա պատ րաստ ման փա թեթ նե-
րը, որոնք պա հան ջում էին միջ ֆա կուլ տե տա յին հա մա գոր ծակ ցու թյուն, 
սահ մա նա փակ քա նա կով էին, իսկ հա մա տեղ ծրագ րի ընդ հա նուր մա-
կար դա կը դե ռևս ցածր էր: Ավե լին, ակա դե մի ա կան աշ խա տա կազ մի 
փոր ձի բա ցա կա յու թյու նը և ոչ բա վա րար կա րո ղու թյուն նե րը` կա տա-
րյալ տե սա կան գի տե լիք նե րը իրա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նեց-
նե լու, նույն պես խո չըն դո տող տարր է: 

2013թ հա մա տեղ ծրագ րե րը թույ լատր վում են բարձ րա գույն ու սումն ա-
կան հաս տա տու թյուն նե րում: Գոր ծըն կեր նե րը ընդգ ծում են կար գա վոր ված 
Մե թո դա բա նու թյան հա ջող փոր ձը, որը ձև ա վո րեց մո դել իրա կա նաց նամ 
ծրա գիր մի այմ մեկ կամ 2 և ավե լի հա մալ սա րան նե րի հա մար, այ սինքն՝ 
ձեռ նար կու թյուն նե րը մի ա վո րում են բիզ նե սը և բու հե րը, որ պես զի ձև ա-
վո րեն նոր ծրագ րեր, որոնք կլրաց նեն կա րո ղու թյուն նե րի բա ցը և կզար-
գաց նեն դրանք աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: 
Սա կայն հա մա տեղ աս տի ճան նե րը նա խա տես ված չեն օրենսդ րու թյամբ: 

Լու ի զա Ար տի ցո նե, 
CESIE, Իտա լիա
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Կա ռա վար ման սկզբունք ներ 

Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան տա րածք (ԵԲԿՏ) և Բո լո-
նի ա յի գոր ծըն թաց

Եվ րո պա յի 29 երկր նե րի կրթու թյան նա խա րար նե րի և հա մալ սա-
րան նե րի ղե կա վար նե րի կող մից 1999թ. ստո րագր ված հռչա կագ րի 
հա մա ձայն՝ Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցը նպա տակ ու նի մին չև 2010թ. 
ստեղ ծե լու Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան տա րածք: Հե-
տա գա յում այն վե րա նայ վեց և վե րած վեց բա րե փո խումն ե րի կա րև որ 
ծրագ րի, որին մի ա ցավ 46 եր կիր: Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցին մաս նակ-
ցե լը կա մա վոր է ամեն երկ րի և դրա բարձ րա գույն կրթու թյան հա մար, 
որը կա րող է որ դեգ րել Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան տա րած-
քում ըն դուն ված սկզբունք նե րը:

Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցի նպա տա կը ոչ թե ազ գա յին կրթա կան 
հա մա կար գե րի նույ նա ցումն է, այլ դրանց մի ջև ընդ հա նուր կապ 
ստեղ ծե լու հա մար գոր ծիք նե րով ապա հո վու մը: Հիմն ա կան գա ղա-
փարն այն է, որ ազ գա յին հա մա կար գե րին ու հա մալ սա րան նե րին հնա-
րա վո րու թյուն տրվի պահ պա նե լու իրենց առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Ընդ որում՝ Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան տա րած քը պետք է 
ապա հո վի բարձ րա գույն կրթու թյան հա մա կար գե րի մի ջև թա փան ցի-
կու թյու նը, ինչ պես նաև ձև ա վո րի աս տի ճան նե րի, որա կա վո րումն ե րի 
փոխ ճա նաչ ման, շար ժու նու թյան և հա մալ սա րան նե րի մի ջև փո խա-
նա կումն ապա հո վող գոր ծիք ներ: Բա րե փո խումն երն իրա կա նաց վում 
են 10 պարզ ուղ ղու թյուն նե րով, որոնք ներ կա յումս իրա կա նաց վում են 
կա ռա վա րու թյան և հա մալ սա րան նե րի կող մից: Առաջ նա հերթն այն է, 
որ բո լոր մաս նա կից երկր նե րը հա մա ձայ նել են անց նել եռաս տի ճան 
հա մադ րե լի հա մա կար գի (բա կա լավ րի, մա գիստ րո սի և աս պի րան տի/
հե տա զո տո ղի (PhD) որա կա վոր ման աս տի ճան ներ): 

Բո լո նի ա յի հռչա կագ րի հիմն ա կան տար րերն են՝ 

 Եռաս տի ճան հա մա կարգ. Ներ կա յումս եր կու հիմն ա կան աս -
տիճանն (բա կա լավր և մա գիստ րա տու րա) ըն դուն ված է մաս նա կից բո-
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լոր երկր նե րի կող մից՝ ան ցու մա յին շրջա նում որոշ դեպ քե րում զու գա-
հե ռա բար իրա կա նաց վող աս տի ճան նե րի հետ մի ա ժա մա նակ, եր բեմն 
էլ ամ բող ջու թյամբ դրանց փո խա րեն: Եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րը 
ներ կա յումս ան ցու մա յին փու լում են: Նոր հա մա կար գում, որ պես կա նոն, 
բա կա լավ րի աս տի ճա նում պա հանջ վում է 180-240 ECTS կրե դիտ, իսկ 
մա գիստ րո սի աս տի ճա նում՝ 90-120 ECTS, ընդ որում՝ տա րե կան ծան-
րա բեռն վա ծու թյու նը պետք է լի նի նվա զա գույ նը 60 կրե դիտ: Սա ճկու-
նու թյան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս թե՛ բա կա լավ րի, և թե՛ մա գիստ րա-
տու րա յի ծրագ րե րի տև ո ղու թյան սահ ման ման ժա մա նակ: Մաս նա կից 
շատ երկր ներ զգա լի փո փո խու թյուն ներ են կա տա րել իրենց կրթա կան 
հա մա կար գե րում: Նոր աս տի ճան նե րին անց ման հա մար հսկա յա կան 
ջան քեր են պա հանջ վել կրթա կան ծրագ րե րի վե րա նայ ման և ու սա նող-
նե րի ակն կա լիք նե րի ու սումն ա սի րու թյան հա մար: Եվ րո պա կան հա մալ-
սա րան նե րի գրե թե կեսն ամ բող ջու թյամբ վե րա նա յել է իր կրթա կան 
ծրագ րե րը՝ հաշ վի առ նե լով Բո լո նի ա յի բա րե փո խումն ե րը, այն է՝ ավե լի 
ու սա նո ղա կենտ րոն մո տե ցում ձև ա վո րե լը և որա կի ապա հով ման նոր 
գոր ծըն թաց նե րի իրա կա նա ցու մը: Եր րորդ աս տի ճա նում հե տա զո տո ղի/
դոկ տո րա կան եվ րո պա կան ծրագ րե րում կրե դիտ ներ չեն սահ ման վում: 
Այս աս տի ճա նի հա մար ընդ հա նուր սկզբունք նե րը դե ռևս քննարկ ման 
փու լում են: 

 Որա կա վո րումն ե րի շրջա նա կը դար ձել է Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա-
ցի և Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան տա րած քի կա րև ո րա գույն 
մաս: Էդին բուր գում կա յա ցած պաշ տո նա կան դա սըն թա ցի ժա մա նակ 
«ու սումն ա ռու թյան վերջ նար դյունք ներ» հաս կա ցու թյու նը ներ կա յաց վել 
է հե տև յալ կերպ. «Բո լո նի ա յի կրթա կան բա րե փո խումն ե րի փա թե թի 
հիմն ա կան կա ռուց ված քա յին մա սեր» և ընդգծ վում է, որ այս մե թո դա-
բա նա կան մո տե ցու մը դա սա խո սա մե տից դե պի ու սա նո ղա կենտ րոն 
ու սումն ա ռու թյան հա րա ցույ ցի անց ման հա մար գլխա վոր աղ բյուրն է: 
Հայտ նի է, որ որա կա վո րումն ե րի շրջա նակ նե րը առանց քա յին դեր են 
խա ղում ԵԲԿՏ-ի տար բեր տար րե րի մի ա վոր ման գոր ծում` նե րա ռյալ 
ու սումն ա ռու թյան վերջ նար դյունք ներն ու ECTS կրե դիտ նե րը: Որա կա-
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վո րումն ե րի ազ գա յին շրջա նակ նե րը (ՈԱՇ) ու նեն առանց քա յին դեր՝ 
որ պես ցան ցեր, որ տեղ ազ գա յին բա րե փո խումն ե րը ձև ա վոր վում են 
Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցին/ԵԲԿՏ-ին հա մա հունչ: Նույն կերպ, ՈԱՇ-ներն 
ապա հո վում են հա մալ սա րան նե րի տե ղա կան ու ազ գա յին զար գա ցում-
նե րի և իրա վի ճա կի հա մա պա տաս խա նե ցու մը: 2003թ. Բեռ լի նում տե-
ղի ու նե ցած նա խա րա րա կան գա գաթ նա ժո ղո վի ժա մա նակ մաս նա կից 
երկր նե րին կոչ արե ցին մշա կել որա կա վո րումն ե րի ազ գա յին շրջա նակ-
ներ իրենց բարձ րա գույն կրթու թյան հա մա կար գե րի հա մար: Նա խա-
տես վեց նաև մշա կել Որա կա վո րումն ե րի եվ րո պա կան հա մա կա պակ ցող 
շրջա նակ ներ Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան տա րած քի հա մար: 
Հա ջորդ նա խա րա րա կան գա գաթ նա ժո ղո վը տե ղի ու նե ցավ 2005թ. 
Բեր գե նում, որ տեղ և հաս տատ վե ցին Որա կա վո րումն ե րի եվ րո պա կան 
հա մա կա պակ ցող շրջա նակ նե րը: Մին չև 2010թ. որ պես գե րա կա յու-
թյուն սահ ման վեց ԵԲԿՏ-ում ՈԱՇ-նե րի և հա մա կա պակ ցող շրջա նակ-
նե րի հա մադ րե լի ու թյան ապա հո վու մը: 2007թ. Լոն դո նի գա գաթ նա ժո-
ղո վում այս գոր ծըն թա ցը հա մար վեց բա վա կա նին բարդ, հրա վիր վե ցին 
Եվ րո պա կան Հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ աջակ ցե լու ազ գա յին 
որա կա վո րումն ե րի շրջա նակ նե րի մշակ ման փոր ձի ներ կա յաց մամբ: 
ԵՀ-ը Բո լո նի ա յի գոր ծո ղու թյուն նե րի հե տա մուտ խմբի (BFUG) և Բո լո-
նի ա յի քար տու ղա րու թյան հետ հա մա տեղ ստեղ ծեց որա կա վո րումն ե րի 
շրջա նակ նե րին վե րա բե րող տե ղե կատ վա կան կայք Եվ րո պա կան հա-
մալ սա րա նա կան ասո ցի ա ցի ա յի շրջա նակ նե րում (EUA):

 Կրե դիտ նե րի կու տակ ման և փո խանց ման եվ րո պա կան հա-
մա կարգ, ԿԿՓԵՀ (ECTS). որ պես կրե դիտ նե րի փո խանց ման կա րև որ 
գոր ծիք՝ էա կան դեր է խա ղում կրթա կան ծրագ րե րի ձև ա վոր ման և ու-
սումն ա կան առա ջըն թա ցի գնա հատ ման հա մար: Այս հա մա կար գում 
կրե դիտ ներն ար տա ցո լում են ամ բող ջա կան բեռն վա ծու թյու նը, որն 
անհ րա ժեշտ է ծրագ րի նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար: Նպա տակ-
նե րը ամ փոփ ված են ու սումն ա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի և կա րո ղու-
թյուն նե րի մեջ, ընդ որում՝ չեն սահ մա նա փակ վում դա սա խո սու թյուն-
նե րի ժա մա քա նա կով: Բո լոր ու սա նող նե րի հա մար այն հեշ տաց նում 
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է ծրագ րե րի ու սու մա սի րու թյու նը և հա մե մա տու թյու նը և, հե տև ա բար, 
նպաս տում շար ժու նա կու նու թյանն ու որա կա վո րումն ե րի ճա նաչ մա նը: 
 Դիպ լո մի հա վել ված. Սկսած 2005թ.-ից յու րա քան չյուր շրջա նա-

վար տի հա մար դիպ լո մի հա վել վա ծը գոր ծիք է, որը պար տա դիր կցվում 
է դիպ լո մին և բա վա կա նին պարզ ու հաս կա նա լի նկա րագ րում տվյալ 
աս տի ճա նի որա կա վո րու մը: Այն ստան դար տաց ված կեր պով նկա րագ-
րում է ավար տած ու սումն ա ռու թյան բնույ թը, մա կար դա կը, հա մա տեքս-
տը, բո վան դա կու թյու նը և կար գա վի ճա կը: Այն ռե զյու մե չէ և ոչ էլ կա-
րող է ըն դուն վել որ պես դիպ լո մի բնօ րի նա կի փո խա րի նող, այլ ման րա-
մասն տե ղե կատ վու թյուն է ցան կա ցած ակա դե մի ա կան կամ մաս նա գի-
տա կան որա կա վոր ման մա սին: 
 Որա կի ապա հո վու մը Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցում.Եվ րո պա կան 

հա մա գոր ծակ ցու թյու նը որա կի ապա հով ման շրջա նակ նե րում Բո լո նի ա-
յի գոր ծըն թա ցի 10 ուղ ղու թյուն նե րից մեկն է: Գոր ծող կա ռուց ված քա յին 
և ծրագ րա յին բա րե փո խու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա մալ սա րան-
նե րին անդ րա դառ նա լու կա ռա վար ման փոր ձին, վե րա նա յե լու ծրագ րե-
րը և ու սուց ման ու գնա հատ ման մե թոդ նե րը՝ դրանց որակն ապա հո վե-
լու նպա տա կով: Զու գա հե ռա բար, եվ րո պա կան մա կար դա կով ազ գա յին 
հա մա կար գե րի հա մար սահ ման վել են ընդ հա նուր պա հանջ ներ որա կի 
ապա հով ման սխե մա նե րի կա յու նու թյու նը բա րե լա վե լու հա մար: Որա-
կի ներ քին և ար տա քին ապա հով ման հա մար մշակ վել են նաև Եվ րո-
պա կան չա փա նիշ ներ և ու ղեց նիշ ներ (ԵՉՈՒ) հա մալ սա րան նե րին և 
որա կի ապա հով ման գոր ծա կա լու թյուն նե րին տրա մադ րե լու հա մար: 
Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան որա կի ապա հով ման ռե գիստ րը 
(EQAR) ձև ա վոր վել է որա կի ապա հո վան թա փան ցի կու թյան աս տի ճա-
նի բարձ րաց ման, հե տև ա բար նաև եվ րո պա կան բարձ րա գուն կրթու-
թյան նկատ մամբ վստա հու թյու նը մե ծաց նե լու նպա տա կով: 
 Փոխ ճա նա չում. Որա կա վո րումն ե րի փոխ ճա նա չումն ու նի էա կան 

դեր, քա նի որ այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու սա նող նե րին սո վո րե լու 
տար բեր երկր նե րի հա մալ սա րան նե րում: Որա կա վո րումն ե րի ճա նաչ-
ման հա մար հա մա ձայ նեց ման աշ խա տանք նե րը նա խոր դել են Բո լո նի-
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ա յի գոր ծըն թա ցի մեկ նար կը, բայց օրի նա կան ճա նաչ ման ու վար չա-
կան խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հա րու մը բա րե փո խումն ե րի գոր ծըն թա ցի 
10 նպա տակ նե րից մեկն է և շար ժու նու թյու նը խթա նող կա րև ո րա գույն 
տարր: 
 Եվ րա խորհր դի «Եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նում բարձ րա-

գույն կրթու թյա նը վե րա բե րող որա կա վո րումն ե րի ճա նաչ ման մա-
սին կոն վեն ցի ան» /Լի սա բո նի կոն վեն ցիա/ ու ժի մեջ է մտել 1999թ. 
փետր վա րի 1-ին: Այն հաս տա տում է, որ եվ րո պա կան ցան կա ցած երկ-
րի շրջա նա վար տի որա կա վո րու մը կճա նաչ վի այլ երկր նե րում, ին չում 
որո շա կի դեր ու նի նաև դիպ լո մի հա վել վա ծը: Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցին 
մաս նակ ցող երկր նե րի մե ծա մաս նու թյունն ստո րագ րել է Լի սա բո նի 
կոն վեն ցի ան, իսկ մնա ցած 45 երկր նե րը կստո րագ րեն մին չև 2007թ: 
 Հա մա տեղ աս տի ճան ներ. Հա մա տեղ աս տի ճան նե րը (մաս նա գի-

տա կան ծրագ րեր, որոնք նե րա ռում են մի քա նի հաս տա տու թյուն նե րում 
ու սումն ա ռու թյան ժա մա նա կա հատ ված ներ) միջ հա մալ սա րա նա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան նո րա րա րա կան օրի նակ ներ են և կա րող են հա-
մար վել Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան զար գաց ման հիմք: Եվ-
րո պա յում հա մա տեղ ծրագ րե րի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը աճում 
է, և ծրագ րա յին աշ խա տան քը (որն սկսվել է Եվ րո պա կան հա մալ սա-
րա նա կան ասո ցի ա ցի ա յի և այլ շա հա կից նե րի կող մից) հա ջող ված փոր-
ձի հի ման վրա պետք է տրա մադ րի տե ղե կատ վու թյուն և կենտ րո նա նա 
հա մա տեղ ծրագ րե րում առաջ եկած հիմն ա կան խնդիր նե րի վրա, ինչ-
պի սիք են, օրի նակ, որա կի ապա հով մանն առնչ վող խնդիր նե րը: Վեր-
ջին տա րի նե րին շատ երկր ներ փո փո խել են իրենց օրենսդ րու թյու նը 
հա մա տեղ ծրագ րե րին մաս նակ ցե լու նպա տա կով: Եվ րո պա կան մա-
կար դա կով Լի սա բո նի ճա նաչ ման մա սին կոն վեն ցի ա յում (տե՛ս «Փոխ-
ճա նա չում» հատ վա ծում) կա տար ված փո փո խու թյուն ներն ըն դուն վել են 
2005թ. հա մա տեղ ծրագ րե րում որա կա վո րումն ե րի ճա նա չու մը դյու րի-
նաց նե լու հա մար: 

Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցը շատ իմաստ նե րով հե ղա փո խա կան է եղել 
եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան մեջ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա-
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մար: Փա րի զի հա մալ սա րա նի 800-րդ տա րե դար ձի տո նա կա տա րու-
թյան ժա մա նակ (1998թ. Սոր բո նի հռչա կա գիր) մաս նա կից կրթու թյան 
և գի տու թյան 4 նա խա րար նե րը որա կել են եվ րո պա կան բարձ րա գույն 
կրթու թյան մաս նատ վա ծու թյու նը որ պես հնա ցած և բա ցա սա կան երև-
ույթ: Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան տա րածք ստեղ ծե լու կա-
մա վոր մաս նակ ցու թյան որո շու մը պաշ տո նա կա նաց վել է 1 տա րի անց 
Բո լո նի ա յում 30 երկր նե րի կող մից (1999թ. Բո լո նի ա յի հռչա կա գիր): 
Ակն հայտ է, որ սա յու րօ րի նակ նա խա ձեռ նու թյուն է, քա նի որ այն նե-
րա ռում է 47 եր կիր այն 49 երկր նե րից, որոնք վա վե րաց րել են Եվ րո-
պա կան Խորհր դի 1954թ. մշա կու թա յին կոն վեն ցի ան: 

Ի սկզբա նե Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցը նպա տակ ու ներ բարձ րաց նե լու 
եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան մրցու նա կու թյունն ու գրավ չու-
թյու նը և նպաս տել ու սա նո ղի շար ժու նու թյանն ու ծա ռա յո ղու նա կու թյա-
նը՝ բա կա լավ րի և մա գիստ րա տու րա յի դյու ըմբռ նե լի ծրագ րե րի ու աս-
տի ճան նե րի վրա հիմն ված հա մա կար գի ներ մուծ ման մի ջո ցով: Որա կի 
ապա հո վումն էլ ի սկզբա նե շատ կա րև որ դեր է ու նե ցել: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, 1999թ.-ից սկսած տե ղի ու նե ցած նա խա րա րա-
կան տար բեր հան դի պումն ե րի ար դյուն քում այս նա խագ ծի շրջա նակ-
ներն ընդ լայն վել են, ինչ պես նաև ճշգրտվել են մշակ ված գոր ծիք նե-
րը: Բարձ րա գույն կրթու թյան աս տի ճան նե րի կա ռուց ված քը վե րած վել 
է եռաս տի ճան հա մա կար գի, որը ներ կա յումս նե րա ռում է որա կա վո-
րումն ե րի շրջա նա կի գա ղա փա րը՝ շեշ տը դնե լով ու սումն ա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րի վրա: Բարձ րա գույն կրթու թյան մեջ ներդր վել է 
սո ցի ա լա կան ուղղ վա ծու թյան հա յե ցա կար գը, և որա կա վո րումն ե րի ճա-
նա չու մը ներ կա յումս ըն դուն վում է որ պես եվ րո պա կան բարձ րա գույն 
կրթու թյան քա ղա քա կա նու թյան առանց քա յին տարր: Ստո րև ներ կա-
յաց ված է Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցի նպա տակ նե րի զար գաց ման հա կիրճ 
պատ մու թյու նը:

Սոր բո նի հռչա կա գի րը ստո րագր վել է 1988թ 4 երկր նե րի կող մից /Ֆրան-
սիա, Գեր մա նիա, Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյուն և Իտա լիա/: Հռչա կագ րի 
նպա տակն էր ստեղ ծել տե ղե կատ վու թյան ընդ հա նուր շրջա նակ Եվ րո-
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պա կան բար ձա գույն կրթա կան մի ջա վայ րի ներ սում, որ տեղ շար ժու-
նա կու թյու նը պետք է նպաս տեր ոսա նող նե րին, շրջա նա վարտ նե րի, 
ինչ պես նաև աշ խա տա կազ մին: Բա ցի այդ, այն կոչ ված էր ապա հո վե-
լու որա կա վո րումն ե րի զար գա ցու մը աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան: 

Սոր բո նի հռչա կագ րի նպա տակ նե րը հաս տատ վել են 1999 է Բո լո նի-
ա յի հռչա կագ րի մի ջո ցով, որ տեղ 29-30 երկր ներ իրենց ցան կու թյունն 
են հայտ նել բարձ րաց նե լու Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան մի-
ջա վայ րի մրցու նա կու թյու նը՝ ընդգ ծե լով բու հե րի ան կա խու թյան և ինք-
նա վա րու թյան կա րև ո րու թյու նը: Բո լո նի ա յի հռճա կագ րի բո լոր դրույթ-
նե րը հա մար վում են կա մա վոր գոր ծո ղու թյուն ներ, այլ ոչ թե պար տա-
դիր պայ մա նագ րա յին կե տեր: 

Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում յու րա քան չյուր 2 տա րին 
մեկ ան գամ կազ մա կերպ վել են Նա խա րա րա կան հա մա ժո ղով եր, որ-
տեղ նա խա րար նե րը ներ կա յաց րել են իրենց առա ջարկ նե րը:

2001թ Պրա հա յի հռչա կագ րով երկր նե րի թի վը ընդ լայն վեց մին-
չև 33: Խնդիր նե րի թի վը նույն պես ըն լայն վեց՝ նե րա ռե լով ցկյանս ու-
սումն ա ռու թյուն, ու սա նող նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն, Եվ րո պա կան 
բարձ րա գույն կրթու թյան մի ջա վայ րի մրցու նա կու թյուն և գրավ չու թյուն: 
Բա ցի այդ, մաս նա կից նա խա րար նե րը պար տա վոր վե ցին ապա հո վել 
որա կի ապա հով ման և ազ գա յի որա կա վո րումն ե րի շրջա նա կի հե տա-
գա զար գա ցու մը: Այս խնդի րը կապ ված է ցկյանս ու սումն ա ռու թյան 
հետ, որը բարձ րա գույն կրթու թյան կա րև ո րա գույն մաս նիկ է և պետք է 
ան պայ ման հաշ վի առ նել նոր հա մա կար գեր ձև ա վո րե լիս: Հարկ է նաև 
նշել, որ social dimension ն -ի մա սին առա ջին ան գամ խոս վել է Պրա-
հա յի կո մյու նի կեի ժա մա նակ: 

2003թ Բեռ լի նում տե ղի ուն ցավ հա մա ժո ղով, որ տեղ երկր նե րի թի վը 
հա սավ 40-ի: Հիմն ա կան դրույթ ներն առնչ վում էին խնդիր նե րի ընդ-
լայն մա նը՝ նե րա ռյալ Բարձ րա գույն Տա րած քի և Գի տա հե տա զե տա կան 
Եվ րո պա կան Տա րա ած քի մի ջև կա պի ստեղծ մա նը, ինչ պես նաև որա-
կի ապա հով մա նը: Մեկ այլ կա րև որ հարց, որին անդ րա դար ձավ Բեռ-
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լի նի հռչա կա գի րը գա գա թա ժո ղով ե րի ըն թաց քում գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կար գա վոր ման կա ռույց ներ ստեղ ծելն էր: 

Այս հռչա կագ րով նա խա րան նե րը հաս տա տե ցին, որ յու րա քան չյուր 
ան դամ երկ րում պետք է ստեղծ վեն նաև ազ գա յին վե րահս կող կա-
ռույց ներ: 

2005թ Բեր գե նի հռչա կա գի րը ընդգ ծում էր շա հագր գիռ կող մե րի՝ու-
սա նող նե րի, բու հե րի, դա սա խոս նե րի և գոր ծա տու նե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցու թյան կա րև ո րու թյու նը, հատ կա պես եր րորդ աս տի ճա նի՝ դոկ տո-
րան տու րա յի ծրագ րե րում: Այս տեղ նաև նա խա րար նե րի կող մից նշվեց 
ավե լի մատ չե լի բարձ րա գույն կրթու թյուն ապա հո վե լու նպա տա կը: 

Լոն դո նի հան դիպ մա նը Բո լո նի ա յի ան դամ երկր նե րի թի վը ավե-
լա ցավ և հա սավ 46-ի: Այս հռչա կա գի րը կենտ րո նա ցել էր մինչ այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծը ու նե ցած առա ջըն թա ցի գնա հատ ման վրա՝ նե-
րա ռե լով շար ժու նու թյու նը, կրթա կան աս տի ճան նե րի հա մա կար գը, ճա-
նա չու մը, որա կա վո րումն ե րի շրջա նա կը, հա րա տև կրթու թյու նը, որա կի 
ապա հո վու մը, ինչ պես նաև 2009թ-ի գե րա կա յու թյուն նե րի վրա՝ հի մա-
նա կա նում շար ժու նու թյուն, տվյալ նե րի հա վա քագ րում, ծա ռա յո ղա կա-
նու թյուն: 

2009թ. Լյու վեն-լյը-Նյով-ի հռչա կագ րի ընդգր կու մը հե տև յալն էր$
Սո ցի ա լա կա նան ուղ վա ծու թյուն, հա րա տև ու սումն ա ռու թյուն, ծա-

ռա յո ղու նա կու թյուն, ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու ցում, մի ջազ գայ նա ցում, 
շար ժու նու թյուն, կրթու թյուն, հե տա զո տու թյուն և նո րա րա րու թյուն 
եռան կյու նին, տվյալ նե րի հա վա քագ րու մը, բարձ րա գույն կրթու թյան 
ֆի նան սա վո րումն ու բազ մա չափ թա փան ցի կու թյան գոր ծիք նե րը:

Վե րը նշված ուղ ղու թյուն նե րը Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցի ամ բող ջա կան 
իրա կա նաց ման նոր կողմն ո րո շիչ ներ են: Մեկ այլ փո փո խու թյուն ևս 
կա տար վեց՝ կապ ված Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցի ներ քին հա մա ձայ նու-
թյուն նե րի հետ: Նախ կի նում երբ Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցը իրա կա նաց-
նում էր ԵՄ եր կի րը, այժմ այն այբ բե նա կան կար գով կի րա կա նաց նեն 2 
երկր ներ՝ և ԵՄ և ոչ ԵՄ երկր նե րը, սկսած 2010թ հու լի սի 1-ից:

Հա ջորդ հա մա ժո ղո վը կա յա ցավ 1 տա րի անց՝ 2010թ մա յի սին: Այն 
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Բու դա պեշտ-Վի են նա յի հան դի պումն էր, որը Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցի հո-
բե լյա նա կան հա մա ժո ղով էր: Այս տեղ պաշ տո նա պես հաս տատ վեց Եվ-
րո պա կան բար ձա գույն կրթա կան մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը, որը նշա նա կում 
էր, որ Բո լո նի ա յի հռչա կագ րի խնդիր նե րը հիմն ա կա նում լուծ ված էին: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթա կան մի ջա վայ րի 
առ կա յու թյու նը դե ռևս չէր վկա յում այն մա սին, որ Բո լո նի ա յի գոր ծըն-
թա ցում առա ջադր ված բո լոր նպա տակ նե րը իրա կա նաց վել են: Հե տև-
ա բար, կա րող ենք ասել, որ Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցը և Եվ րո պա կան 
բարձ րա գույն կրթա կան մի ջա վայ րը մտել են նոր՝ հա մախմբ ման և 
իրա կա նաց ման փուլ: 

Բու դա պեշտ-Վի են նա հա մա ժո ղո վը ընդ լայ նել է ան դամ երկր նե րի 
թի վը և հասց րել 47-ի: Բո լո րո վին վեր ջերս մի ա ցել է Ղա զախս տա նը: 

2012թ ապ րի լի 26-27-ին Բու դա պեշ տի հա մա ժո ղո վը հաս տա տում 
էր, որ բարձ րա գույն կրթա կան բա րե փո խու մը Եվ րո պա յին ճիշտ ու ղու 
վրա կդնի և կա պա հո վի կա յուն աճ և աշ խա տանք: 

Նա խա րար նե րը որո շե ցին տնտե սա կան ճգնա ժա մը հաղ թա հա րե լու 
հա մար կենտ րո նա նալ 3 հիմն ա կան նպա տա կի վրա՝ ավե լի շատ ու-
սա նող նե րի ապա հո վել որա կյալ բարձ րա գույն կրթու թյուն, վե րա զի նել 
ու սա նող նե րին կի րա ռե լի աշ խա տան քա յին կա րո ղու թյուն նե րով և մե-
ծաց նել ու սա նող նե րի շար ժու նու թյու նը: 

47 երկր ներ որ դեգ րե ցին շար ժու նու թյան մե ծաց ման Եվ րո պա կան 
նոր մար տա վա րու թյուն, որի նպա տա կը 2020թ Եվ րո պա յում շրջա նա-
վարտ նե րի ամե նա քի չը 20 տո կո սի ներգ րավ վա ծու թյունն է ար տա սահ-
մա նում հե տա զո տա կան կամ պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցին:

Բա ցի հա մա ժո ղով ե րից, կազ մա կերպ վում են նաև Բո լո նի ա յի քա-
ղա քա կա նու թյան ֆո րումն եր: 

Բո լո նի ա յի քա ղա քա կա նու թյան առա ջին ֆո րու մը կազ մա կերպ վել է 
Լյու վեն-լյը-Նյո վում 2009թ, որին մաս նակ ցում էին Բո լո նի ա յի գոր ծըն-
թա ցի 46 ան դամ երկր ներ, ոչ ան դամ երկր ներ ու ՀԿ-ներ: Մաս նա-
կից նե րի առա ջադ րած հիմն ա կան թե մա նե րը հե տև յալ ներն էին. բարձ-
րա գույն կրթու թյու նը՝ հա րա տև ու սումն ա ռու թյան և հա սա րա կու թյան 
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բո լոր մա կար դակ նե րի հա մար կրթու թյան հա սա նե լի ու թյան վրա հիմն-
ված, որը կա րև ո րա գույն դեր է խա ղում հա սա րա կու թյան զար գաց ման 
հա մար, հան րա յին ներդ րու մը բարձ րա գույն կրթու թյան մեջ: Չնա յած 
տնտե սա կան ճգնա ժա մին, բարձ րա գույն կրթու թյան ան ցու մա յին փո-
փո խու թյուն նե րը պետք է կրեն հե տև յալ հիմն ա կան տար րե րը. գի տա-
կան ար ժեք ներ, որոնք կա պա հո վեն ու սու ցիչ նե րի, հե տա զո տող նե րի և 
ու սա նող նե րի հա վա սա րակ շիռ փո խա նա կու մը տար բեր երկր նե րում, 
որը կխթա նի ար դար և ար դյու նա վետ «ու ղեղ նե րի շրջա նա ռու թյուն»:

Բո լո նի ա յի քա ղա քա կա նու թյան երկ րորդ ֆո րու մը կա յա ցավ Վի են-
նա յում 2010թ. մար տին, որին ներ կա էին 47 ան դամ երկր ներ, 8 խորհր-
դատ վա կան ան դամն եր, ինչ պես նաև ոչ ան դամ երկր ներ ու կրթու թյան 
ՀԿ-ներ: Երկ րորդ ֆո րու մի քննարկ ման հիմն ա կան թե մա նե ե րը վե րա-
բեր վում էին բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կար գե րին, որոնք ար ձա-
գան քում էին մի ջազ գա յին բարձ րա գույն կրթու թյան պա հանջ նե րին և 
հա մա գոր ծակ ցու թյան և մրցակ ցու թյան սպա սումն ե րին: Ֆո րու մը նաև 
պա հա ջում էր նաև առա ջադ րել ան դամ երկր նե րի կոն տակ տա յին ան-
ձանց, ով քեր կա պող օղակ ներ կլի նեն տե ղե կատ վու թյան և գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հա մար, նե րա ռյալ Բո լո նի ա յի քա ղա քա կա նու թյան հա ջորդ 
ֆո րու մի կազ մա կեր պու մը: Ընդգծ վեց նաև հա մաշ խար հա յին ու սա նո-
ղա կան երկ խո սու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

Ինչ վե րա բե րում է իրա կա նաց մա նը, կա րե լի է ասել, որ առա ջըն-
թա ցը տա րի նե րի ըն թաց քում ան հա մա չափ է եղել: Սա փաս տում է այն 
մա սին, որ Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցի բա րե փո խումն ե րը պետք է շա րու-
նա կա կան լի նեն Եվ րո պա յում բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կար գե րը 
հա մե մա տե լի, հա մա տե ղե լի և մի աս նա կան դարձ նե լու հա մար: 

 Եթե Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցի հիմն ա կան նպա տա կը մին չև 2010թ 
Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթա կան մի ջա վայր ու նե նալն էր, ապա 
հա ջորդ տաս նա մյա կի հիմն ա կան գե րա կա յու թյուն նե րը հե տև յալն են. 

Սո ցի ա լա կան ուղղ վա ծու թյուն •	
Հա րա տև աու սումն ա ռու թյուն•	
Աշ խա տու նա կու թյուն •	
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Ու սա նո ղա կենտ րոն ու սումն ա ռու թյուն•	
Կրթու թյուն, հե տա զո տու թյուն և նո րա րա րու թյուն•	
Շար ժու նու թյուն •	
Տվյալ նե րի հա վա քագ րում •	
Բազ մա չափ թա փան ցի կու թյան գոր ծիք ներ •	
Ֆի նան սա վո րում •	
Բո լո նի ա յի գոր ծո ղու թյուն նե րի հե տա մուտ խմբե րի ստեղ ծում.•	

Սո ցի ա լա կան ուղ վա ծու թյուն •	
Որա կա վո րումն ե րի շրջա նակ•	
Մի ջազ գայ նա ցում •	
Շար ժու նու թյուն •	
Փոխ ճա նա չում •	

Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցի իրա կա նաց ման հաշ վետ վու թյուն •	
Թա փան ցի կու թյան մե խա նիզմ •	
Ցան ցե րի ստեղ ծում.•	

ԵՄԿՄ տե ղե կատ վա կան և գո վազ դա յին ցանց•	
Եվ րո պա յում ու սա նող նե րի աջակց ման հա մար փոր ձա գետ-•	
նե րի ցանց
Ազ գա յին որա կա վո րումն ե րի շրջա նա կի թղթա կից նե րի ցանց•	

Այժմ, երբ ար դեն հաս տատ վել է Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթա-
կան մի ջա վայր, Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցը տե ղա փոխ վում է նոր փուլ՝ 
ուղղ ված իրա կա նաց ման հա կա սու թյուն նե րի նվա զեց մա նը:

ԵԲԿՄ-ի հա ջորդ քայ լը եղավ 2012թ ապ րի լի 26-27-ին Բու խա րես տի 
հա մա ժո ղո վը: 

Բո լո նի ա յի քա ղա քա կա նու թյան եր րորդ ֆո րու մը, որն անց կաց վեց 
կա ռա վա րա կան հան դիպ ման հետ հա մա տեղ, նպաս տեց ԵԲԿՄ-ի 
զար գաց ման վե րա բե րյալ բա նա վե ճին: Ֆո րու մին մաս նակ ցում էին 47 
ԵԲԿՀ-ի ան դամ և 19 ոչ ան դամ երկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ ու պատ-
վի րա կու թյուն ներ, ինչ պես նաև բարձ րա գույն կրթու թյան ոլոր տում մի-
ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 
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Բո լո նի ա յի քա ղա քա կա նու թյան եր րորդ ֆո րու մի հիմն ա կան թե ման 
հե տև յալն էր. «Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցի շնոր հիվ ստեղ ծել ազ գա յին, 
տա րա ծաշր ջա նա յին և ընդ հա նուր բաձ րա գույն կրթու թյան տա րածք-
ներ»: Այս ֆո րու մը կենտ րո նա նում էր ազ գա յին, տա րա ծաշր ջա նա յին և 
ընդ հա նուր բաձ րա գույն կրթու թյան տա րածք ներ ստեղ ծե լու գա ղա փա-
րի վրա, ինչ պես նաև հե տև յալ թե մա նե րի քննարկ ման վրա

Բարձ րա գույն կրթու թյան նկատ մամբ հան րա յին պա տաս խա-•	
նատ վու թյուն՝ ազ գա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա տեքս տում
Ընդ հա նուր ակա դե մի ա կան շար ժու նու թյուն՝ շար ժա ռիթ ներ և •	
ար գելք ներ, հա վա սա րակշ ռու թյուն և ան հա վա սա րակշ ռու թյուն 
 Շրջա նա վարտ նե րի աշ խա տու նա կու թյան բարձ րաց ման հա մար •	
ներդ րումն եր բու հե րի կող մից 

ՈԱից մին չև ռազ մա վա րու թյան կա ռու ցում
Ձեռ նար կա տի րա կան հա մա լա րան և նոր մար տահ րա վեր ներ
Հա մալ սա րան նե րը պետք է նա խագ ծեն իրենց մար տա վա րու թյու նը, 

ու սուց ման և հե տա զո տու թյան մեջ առանձ նաց նեն իրենց առաջ նայ-
նու թյուն նե րը, տրա մադ րեն ռե սուրս ներ, ներ կա յաց նեն ու սումն ա կան 
ծրագ րեր, սահ մա նեն ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի ըն դու նե լու թյան 
չա փա նիշ նե րը: Եվ րո պա կան բու հե րը ըն դու նում են մրցակ ցա յին մի ջա-
վայ րի մար տահ րա վեր նե րը, սա կայն դրա հա մար նրանց անհ րա ժեշտ 
է ան կախ կա ռա վա րում, ավե լի մեղմ կար գա վո րող շրջա նակ ներ և ար-
դար ֆի նան սա վո րում, այ լա պես կկանգ նեն ան բա րեն պաստ հա մա գոր-
ծակ ցու թյան և մրցակ ցու թյան փաս տի առաջ: 

Սա լա ման կա 2001 

ԵՄ հա մալ սա րան նե րի կա ռուց ված քի մի ա վոր ման գոր ծըն թա ցը 
նույ նաց ման նպա տակ չու նի: Հա վա սա րեց նել բարձ րա գույն կրթու թյու-
նը Եվ րո պա յում նշա նա կում է հա վա սա րեց նել հենց ին քը գոր ծըն թա ցը: 
Այս հնա րա վո րու թյու նը կօգ տա գո րեն ավե լի փոքր և ավե լի նոր հա-
մալ սա րան նե րը մրցակ ցա յին ավե լի բարձր դիր քի հաս նե լու հա մար: 
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Կի րա ռա կան գի տու թյուն նե րի հա մալ սա րան նե րը արագ, ճկուն և հա-
րա փոխ գոր ծո ղու թյուն նե րի օրի նակ են: 

Այս մի տումն ե րը նա խա տե սում են, որ հա մալ սա րան նե րը այ լևս մի-
այն ու ղա կի հան դես չեն գա իրենց գե րա զանց կա տա րած պար տա-
վոր վա ծու թյուն նե րով, այլ պետք է ակ տի վո րեն հե տև են իրենց գոր ծո-
ղու թյուն նե րին, զար գաց նեն առա ջարկ նե րը և ցույց տան իրենց որա կը 
տար բեր շա հա կից նե րին:

Եվ րո պա յում մեծ ավան դա կան հա մալ սա րան նե րի հետ մի ա սին, հա-
մալ սա րա նի զար գաց ման և կա ռա վար ման նոր ստան դարտ ներ են ըն-
դուն վել: Սա նոր եղա նակ է ժա մա նա կա կից կա ռա վար ման վրա հիմն-
ված հա մա կար գը ներ կա յաց նե լու հա մար: 

Հա մալ սա րան նե րում կի րառ վող հիմն ա կան սկզբունք ներն են՝

Ռազ մա վա րա կան կողմն ո րո շում•	
Վե րահս կո ղու թյուն և հաշ վետ վու թյուն •	
Ար տա քին հա րա բե րու թյուն ներ՝ հա սա րա կա կան ծա ռա յու թյուն-•	
ներ
Մրցույթ ներ ու սա նող նե րի, մարդ կա յին ռե սուրս նե րի, պե տա կան •	
և այլ ֆի նան սա վոր ման հա մար
Նոր պար տա կա նու թյուն ներ՝ մար տա վա րա կան դա շինք ներ, ֆի-•	
նանս նե րի կա ռա վա րում, մար քե թինգ 
Փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռա վա րում •	

Վեր ջին 10 տա րի նե րի ըն թաց քում Եվ րո պա յում հա մալ սա րան նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը մեծ առա ջըն թաց է ու նե ցել, քա նի որ հա մալ սա րա-
նա կան շու կան փոխ վել է հա մալ սա րան նե րի մեջ մեծ մրցակ ցու թյուն 
առա ջա նա լու հե տև ան քով: Հա մալ սա րան նե րի ներ քին կա ռուց ված քը 
փոխ վել է և օրի նակ նե րից մե կը բե րել է Հեն րի Մինց բեր գը.

Այն բաղ կա ցած է ան հատ նե րի 5 տար բեր խմբե րից, որոնք պա տաս-
խա նա տու են հա մալ սա րա նի կա ռա վար ման 5 մայ կար դա կի նե րի հա-
մար:
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Տարր Խմբեր 
Ռազ մա վա րու թյուն Ռեկ տո րատ 
Գոր ծըն թաց Ֆա կուլ տետ 
Մի ջին օղակ Դե կա նատ ներ, ամ բի ոն ներ, 
Աջակ ցող անձ նա կազմ Վար չա կան աշ խա տա կազմ 
Տեխ նի կա կան
կա ռուց վածք

Կադ րե րի, բյու ջեի պլա նա վո րում, 
որա կի վե րահս կում

Հեն րի Մինց բեր գի կող մից մեկ նա բան ված պատ կե րը ճիշտ է, բայց 
նոր հար ցեր են ծա գում`

Ո՞վ ինչ կա տե գո րի ա յի է պատ կա նում հա մալ սա րա նում:
Ո՞ր կա տե գո րի ան է գե րիշ խող:

Կա ռա վար ման նոր հա մա կար գի ներ կա յաց ման ամե նա լավ գոր-
ծիք նե րից մե կը Որա կի Ապա հով ման/ՈԱ/ հա մա կար գի հաս տա տումն 
է՝ որ պես հա մալ սա րա նի կա ռա վար ման և զար գաց ման աջակ ցու թյուն: 
Մշակ ված հա մա կար գը նույնն է, ինչ պես որ հա մալ սա րա նի զար գաց-
ման հա մա կար գը: Օրի նակ ու սուց ման և հե տա զո տա կան ծրագ րե րի 
որա կի ապա հով ման մա կար դա կը, որը սո վո րա բար հա մա պա տաս խա-
նում է աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին: Այս ոլոր տում ավան դա կան և 
կի րա ռա կան բու հե րի հա մա տեղ ման մի տում կա: Որոշ դեպ քե րում, ու-
սումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րի գերխն դի րը ու սումն ա կան ծրագ րե րի 
զար գա ցումն է, իսկ այդ պի սի զար գա ցու մը իրա կա նաց վում է հա վա-
տար մագր ման մի ջո ցով: Սա հիմն ա կա նում զար գա ցած հա մալ սա րան-
նե րի դեպ քում է: Ավե լի քիչ զար գա ցած հա մալ սա րան նե րի դեպ քում 
ինս տի տու ցի ո նալ և ծրագ րա յին հա վա տար մագր ման կա րև ո րու թյու նը 
նույն մա կար դա կի վրա են, և ինս տի տու ցի ո նալ որա կի ապա հո վու մը 
ընդգծ վում է որ պես կա րև ո րա գույն գոր ծոն: 
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Ու սա նող նե րի դե րը հա մալ սա րա նի կա ռա վար ման գոր ծում և ներ
գրա վա ծու թյու նը ՈԱ հա մա կար գում 

Ու սա նող նե րը օգ տա տե րեր են թե՞ ար տադ րանք: Հա մալ սա րա նին 
բնո րոշ է այն փաս տը, որ ար տադ րան քը մի և նույն ժա մա նակ օգ տա-
տեր է: Այս պի սի բարդ հա մա կար գում ու սա նող նե րը ստանձ նում են 
իրենց դե րը հա մալ սա րա նի կա ռա վար ման և զար գաց ման գոր ծում, 
որով հե տև որ պես առաջ նա յին օգտ վող ներ՝ իրենց մաս նակ ցու թյամբ 
նպաս տում են փո փո խու թյուն նե րին: Վեր ջին 10 տա րի նե րի ըն թաց քում 
ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյու նը իրա կա նաց վել է Որա կի ապա հով ման 
/ՈԱ/ հա մա կար գի մի ջո ցով. որ տեղ ու սա նող նե րը ներ կա յաց ված են 
ինս տի տու ցի ո նալ մա կար դա կում, ինչ պես նաև ու սուց ման և ու սումն ա-
կան ծրագ րե րի որա կի ապա հով ման մեջ: 

Ու սա նող նե րը պետք է դիտ վեն որ պես գոր ծըն կեր ներ, որով հե տև 
նրանք հա ճախ ու նեն ու սում ա կան հաս տա տու թյան վե րա բե րյալ հա



25

վա սա րակշռ ված տե սա կետ. մշա կու թա յին, քա ղա քա կան, պատ մա կան 
աս պեկտ ներ, ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի դե րը հա սա րա կու
թյու նում և ակա դե մի ա կան ավան դույ թի ապա գան:

Վեր ջին տա րի նե րին ու սա նող նե րը ներգ րավ վա ծու թյու նը մե ծա ցել է 
իրենց ու սուց ման փոր ձի զար գաց ման և ընդ լայն ման մեջ՝ դա սըն թաց նե-
րի մա սին կար ծիք տրա մադ րե լով, ու սուց ման և ու սումն ա ռու թյան զար-
գաց մա նը նպաս տե լով, որո շումն եր կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցին մաս նակ-
ցե լով, ու սա նո ղա կան տե սա կե տը ներ կա յաց նե լով՝ ու սա նո ղա կան մի ու-
թյան կամ այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով: Ու սա նող նե րը մաս նակ ցում 
են և կա րող են նպաս տել հե տև յալ գոր ծիք նե րը կի րա ռե լով.

Դա սա խո սա կան անձ նա կազ մի որա կի գնա հա տում հա մալ սա-•	
րա նի մա կար դա կով
Ու սումն ա կան ծրագ րե րի գնա հա տում•	
Մաս նակ ցու թյուն ներ քին գնա հատ մա նը•	
Մաս նակ ցու թյուն ու սումն ա կան ծրագ րե րի ար տա քին գնա հատ-•	
ման հանձ նա ժո ղո վին

Սա հիմն ա կան նվա զա գույնն է այն եղա նակ նե րի, որոնց մի ջո ցով ու-
սա նող նե րը կա րող են նպաս տել և մաս նակ ցել ու սումն ա կան ծրագ րե րի և 
ու սումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րի որա կի զար գաց ման գոր ծըն թա ցին: 

Հայ ու սա նող նե րի հետ զրույ ցից ակն հայտ է, որ չկա կա ռա վար ման 
պարզ հա մա կարգ ված քա ղա քա կա նու թյուն ու սա նող նե րին ու սումն ա-
կան գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման մեջ ներգ րա վե լու հա մար: 

Բարձր է գնա հատ վում ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը գոր ծող 
ՈԱ հա մա կար գի մի ջո ցով: 

Դի նո Մույ կիչ, WUS, Ավստ րիա
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Հա մալ սա րան-աշ խա տա շու կա հա մա գոր ծակ ցու թյուն 

Հա մալ սա րա նը կենտ րո նում 

Հա մալ սա րան նե րի ին տեգ րու մը բարձ րա գույն կրթու թյան բա րե փո-
խումն ե րի հիմն ա կան գոր ծոնն է: Ի տար բե րու թյուն չին տեգր ված հա-
մալ սա րան նե րի, որոնք կազմ ված են առան ձին իրա վա բա նա կան ան ձի 
կար գա վի ճակ ու նե ցող ֆա կուլ տետ նե րից, ին տեգր ված հա մալ սա րան-
նե րը կենտ րո նաց ված են և հա մար վում են առան ձին իրա վա բա նա կան 
անձ: Հա մալ սա րան նե րի ին տեգ րու մը հնա րա վո րու թյուն կտա փո փո-
խել այն պի սի ընդ հա նուր գոր ծա ռույթ ներ, ինչ պի սիք են` իրա վա բա նա-
կան կար գա վի ճա կը, ստան դարտ նե րի ըն դու նու մը, ֆի նան սա կան հա-
մա կար գի հա մա տե ղե լի ու թյու նը, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
են թա կա ռուց վածք նե րի հա մա տե ղե լի ու թյու նը, ու սա նո ղա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րի և մարդ կա յին ռե սուրս նե րի հա մա կար գը, որա կի ապա հով-
ման քա ղա քա կա նու թյան հա մա կար գը, և այլն: Ին տեգր վե լով ու նե նում 
ենք հե տև յա լը. Կազ մա կեր պու թյան զար գա ցում, ու սուց ման և գի տա-
կան հե տա զո տու թյան որակ, ու սումն ա կան ծրագ րե րի զար գաց ման օպ-
տի մա լա ցում, հա մա տեղ հե տա զո տա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծում, 
անձ նա կազ մի ավե լի ար դյու նա վետ աշ խա տանք, տա րած քա յին, լա բո-
րա տուր և է այլ կա րև որ ռե սուրս ներ: Ին տեգ րու մը նաև նշա նա կում է, 
որ հա մալ սա րա նը դրվում է կենտ րո նում իր բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րով, 
որոնք շա րու նա կա բար հե տև ում են աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին:

 
Տեմ պու սի ԱՐԱ ՐԱՏ ծրագ րի խնդիր ներն են.

Ձև ա վո րել կա րո ղու թյուն ներ հա մալ սա րան-աշ խա տա շու կա հա-•	
մա գոր ծակ ցու թյան կենտ րոն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյու նա-
վետ իրա կա նաց ման հա մար 
Հաս տա տել Ազ գա յին Հա մալ սա րան-Աշ խա տա շու կա Կապ գոր-•	
ծըն կեր հա մալ սա րան նե րի և տա րա ծաշր ջա նա յին գոր ծա տու նե-
րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյա նը նպաս տե լու հա մար
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Հաս տա տել ակ տիվ երկ խո սու թյուն հա մալ սա րան նե րի և աշ-•	
խա տա շու կա յի մի ջև տվյալ նե րի բա զա յի և հա մա պա տաս խան 
գոր ծիք նե րի մի ջո ցով առա ջարկ ված որա կա վո րումն ե րի վե րա-
բե րյալ
Մշա կել ոլոր տա յին որա կա վո րումն ե րի շրջա նակ ներ •	

Հա մալ սա րան-աշ խա տա շու կա հա մա գոր ծակ ցու թյան կենտ րոն նե րը 
հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րի և նպա տակ նե րի հետ մի ա սին 
պետք է զար գաց նեն իրենց սե փա կան ծրագ րերն ու գոր ծո ղու թյուն-
նե րը, ինչ պես նաև կի րա ռեն հաս տա տու թյան զար գաց ման գոր ծի քա-
կազ մե րը: 

Ակ նարկ Զար գաց ման գոր ծիք նե րի մա սին 

Կոմ պե տեն ցի ա նե րի կենտ րոն •	

Կոմ պե տեն ցի ա նե րի կենտ րո նի ստեղ ծու մը ապա հո վում է բարձ րա-
գույն կրթու թյան և տնտե սու թյան մի ջև կա պը: Կոմ պե տեն ցի ա նե րի 
կենտ րո նե րը որո շա կի տնտե սա կան ոլոր տում հե տա զո տող և փո խան-
ցող օղակ ներ են, որ տեղ գոր ծա տու նե րը և հա մալ սա րա նի աշ խա տա-
կազ մը աշ խա տում են հա մա տեղ: 

Կենտ րո նի հիմն ա կան խնդի րը ըն թա ցա կար գե րի և գոր ծիք նե րի 
գնա հատ ման և կոմ պե տեն ցի ա նե րի հա մա պա տաս խա նեց ման զար-
գա ցու մը և առաջ խա ղա ցումն է, որոնք պա հանջ ված են աշ խա տա շու-
կա յում: 

Հե տա զո տու թյան և զար գաց ման կենտ րոն•	

Հե տա զո տու թյունն ու Զար գա ցու մը նո րա րա րու թյան խթան են, ինչ-
պես նաև աճի և զար գաց ման հիմք յու րա քան չյուր երկ րում: Հե տա զո-
տու թյուն նե րի գե րա զանց կա տա րու մը պա հան ջում է տեխ նո լո գի ա կան 
և բնա պահ պա նա կան փո փո խու թյուն նե րի արագ հար մար վո ղա կա նու-
թյուն, որը հան գեց նում է միջ սահ մա նա յին և ներ քին հե տա զո տա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ու ժեղ պա հան ջար կի: Ուս տի ԵՄ-ն նպա տակ ու-
նի ստեղ ծե լու Եվ րո պա կան հե տա զո տա կան մի ջա վայր /ԵՀՄ/ և Նո րա-
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րա րու թյան Մի ու թյուն՝ Եվ րո պա յում Հե տա զո տու թյան, Զար գաց ման և 
Նո րա րա րու թյան վե րա բե րյալ հա մա ձայ նեց ված և առա վել ար դյու նա-
վետ մո տե ցում ստեղ ծե լու նպա տա կով: 

Հե տա զո տու թյան ու Զար գաց ման (Հ&Զ) Կենտ րոն նե րի հա ջող ված 
օրի նակ է Տեմ պուս ծրա գի րի շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ ված «Բարձ-
րա գույն կրթու թյան խթան ման հա մար Հե տա զո տու թյան ու Զար գաց-
ման գոր ծիքն րի և կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վո րում (2009-2012)» ծրա գի-
րը: Ծրագ րի հիմն ա կան նպա տակն էր ստեղ ծել Հ&Զ ծա ռա յու թյուն նե րի 
կենտ րոն ներ Հա րավ-արև ե լյան Եվ րո պա յի 4 հա մալ սա րան նե րում Հ&Զ 
մար տա վա րու թյուն նե րը, ծա ռա յու թյուն նե րը և գոր ծիք նե րը զար գաց նե-
լու հա մար: Առա ջին գոր ծո ղու թյու նը նե րա ռում էր ներ կա իրա վի ճա կի և 
հա մալ սա րան նե րում Հ&Զ մար տա վա րու թյուն նե րի զար գաց ման վի ճա-
կի վեր լու ծա կան գնա հա տում: Գնա հատ ման ար դյունք նե րի հի ման վրա 
պարզ ռազ մա վա րու թյուն է ձև ա վո և վել, որն ուղղ ված էր յու րա քան չյուր 
հա մալ սա րա նի հա տուկ կա րիք նե րին: Ծրագ րի այս քայ լե րին հե տև ե-
ցին Հ&Զ ծա ռա յու թյուն նե րի կենտ րոն նե րի հաս տա տու մը և դրա ծա ռա-
յու թյուն նե րի և գոր ծիք նե րի նույ նա կա նա վու մը: Մշակ ված մի ջո ցա ռում-
նե րը, որո րոնք կապ ված են բու հե րում Հ&Զ-ի հետ հա մա պա տաս խան 
կա րիք նե րի և խնդիր նե րի հետ, նպա տակ ու նեն մի կող մից սկսել գոր-
ծըն թա ցի փո փո խու թյուն նե րը, մյուս կող մից ձև ա վո րել Հ&Զ-ի հե տա-
գա կա րո ղու թյուն նե րը, որ պես զի հա մալ սա րան նե րը զբա ղեց նեն իրենց 
կա րև որ տե ղը ազ գա յին Հ&Զ հա մա կար գե ում և հե տև ա բար երկ րի տե-
ղա յին, տա րա ծաշր ջա նա յին և ազ գա յին զար գաց ման գոր ծըն թա ցում:: 

Բիզ նե սի գոր ծարկ ման կենտ րոն•	
Բիզ նե սի գոր ծարկ ման կենտ րո նի ընդ հա նուր նպա տակն է նա խա-

պատ րաս տել ու սա նող նե րին ու շրջա նա վարտ նե րին ձեռ նար կա տի րու-
թյան և հա մալ սա րա նում խթա նել ձեռ նար կա տի րա կան հիմն ախն դիր-
նե րի լուծ մա նը: Բիզ նե սի գոր ծարկ ման կենտ րո նը նպա տակ ու նի զար-
գաց նել և փո խան ցել ձեռ նար կու թյան գոր ծըն թա ցի մա սին գի տե լիք նե-
րը և աջակ ցել ու սա նող նե րին ու շրջա նա վարտ նե րին ու սումն ա սի րե լու 
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ձեռ նար կու թյու նը որ պես կա րի ե րա յի հնա րա վոր տար բե րակ: 
Նոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կի զա կե տը պետք է լի նի նո րո րա րու-

թյունն ու կա յու նու թյու նը:
Կենտ րո նի նպա տակն է ու սա նող նե րի շրջա նում խթա նել և զար-

գաց նել ձեռ նար կատ րի ու թյան գա ղա փա րը: Կենտ րո նը տրա մադ րում 
է ծա ռա յու թյուն ներ՝ աջակ ցե լու ու սա նող նե րի և շրջա նա վարտ նե րի գի-
տե լի քի վրա հիմն ված գա ղա փար նե րի ստեղծ մանն և զար գաց մա նը, 
սե փա կան նոր բիզ նես սկսե լուն: 

Բիզ նե սի գոր ծարկ ման կենտ րո նը տրա մադ րում է գործ նա կան գի-
տե լիք ներ բիզ նես աշ խար հի մա սին և օգ նում է սկսե լու փոքր ու մի ջին 
բիզ նես՝ գի տե լի քի վրա հիմն ված:

Հա րա տև ու սում ա ռու թյան կենտ րոն•	

Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում հա րա տև ու սումն ա ռու թյու նը շատ 
կա րև որ դեր է զբա ղեց րել կրթու թյան և վրա պատ րաստ ման ոլոր տում: 
Քա նի որ աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան գի տե-
լիք նե րը, կա րո ղու թյուն նե րը, հմտու թյուն նե րը արագ փոխ վում են, ավե-
լի ու ավե լի կա րև որ է, որ բո լորն էլ հնա րա վո րու թյուն ու նե նան շա րու-
նա կե լու բարձ րա գույն կրթու թյու նը աշ խա տու նա կու թյու նը բարձ րաց նե-
լու հա մար: 

Հա րա տև ու սումն ա ռու թյու նը պետք է հնա րա վո րու թյուն տա ան-
հատ նե րին կյան քի բո լոր փու լե րում շա րու նա կել խթա նել ու սուց ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Տնտե սա կան և սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րը, գի տե լի քի վրա 
հիմն ված հա սա րա կու թյան և ժո ղովր դա վա րու թյան ճնշումն ե րը, որոնք 
ծե րաց նում են Եվ րո պա կան հա սա րա կու թյու նը, մար տահ րա վեր ներ են, 
որոնք կրթու թյան նկատ մամբ նոր մո տե ցումն եր են հա րա տև ու սում-
նա ռու թյան բնա գա վա ռում: 

Բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կար գե րը պետք է կենտ րո նա նան հա-
րա տև կրթու թյան զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի, ծա ռա յու թյուն-
նե րի և ու սումն ա սի րու թյուն նե րի վրա, ինչ պես նաև խթա նեն հա մա-
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գոր ծակ ցու թյու նը շա հագր գիռ կող մե րի և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հետ: Այս տեղ մենք նաև խթա նում ենք ու սուց ման նոր մե թոդ նե րի ներ-
մու ծու մը, ինչ պես օրի նակ` հե ռա վար ու սու ցու մը, որը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս ու նե նա լու հա րա տև ու սումն ա ռու թյան ավե լի լայն լսա րան: 

Կի րա ռա կան ծրագ րե րի զար գա ցում 

 •	 Կա րի ե րա յի Կենտ րոն
Կա րի ե րա յի կենտ րո նի խնդիր ներն են՝ ու սա նող նե րին տրա մադ րել 

խորհր դատ վու թյուն իրենց մրցու նա կու թյան, գի տե լի քի և կա րո ղու-
թյուն նե րի զար գաց ման հա մար, որոնք անհ րա ժեշտ են ժա մա նա կա կից 
աշ խա տա շու կա յում, ինչ պես նաև կրթու թյու նը շա րու նա կե լու հա մար: 
Կենտ րո նը ծա ռա յում է որ պես կա պող օղակ գոր ծա րար և ակա դե մի-
ա կան կող մե րի մի ջև` ապա հո վե լով ու սա նող նե րին ու սումն ռու թյան ըն-
թաց քում աշ խա տան քա յին փոր ձով, իսկ գոր ծա տու նե րին` բարձ րո րակ 
մաս նա գետ նե րով: 

Կա րի ե րա յի Կենտ րո նի հա ջող օրի նակ է Ամե րի կյան UCLA Կա րի ե-
րա յի Կենտ րո նը (http://career.ucla.edu/): UCLA Կա րի ե րա յի Կենտ րո նը 
առա ջար կում է ծա ռա յու թյուն ներ և ռե սուրս ներ ու սա նող նե րին և շրջա-
նա վարտ նե րի հա մար: 
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Ավե լի լավ ճա նա չել սե փա կան կրո ղու թյուն նե րը, հե տաքրք րու-•	
թյուն նե րը և ան հա տա կան որակ նե րը և իմա նալ թե որ քա նով են 
դրանք հա մա պա տաս խա նում կա րի ե րա յի հնա րա վո րու թյուն նե-
րին:
Զար գաց նել աշ խա տան քի որոն ման գոր ծըն թա ցի մա սին գի տե-•	
լիք նե րը
Սո վո րել ինչ պես մաս նակ ցել պրակ տի կա յին•	
Գրել ար դյու նա վետ ռե զյու մե•	
Ձեռք բե րել հար ցազ րույ ցին ավե լի վստահ մաս նակ ցե լու հմտու-•	
թյուն ներ 
Սո վո րել աշ խա տան քի հա մար դի մե լու գոր ծըն թա ցի հմտու թյուն-•	
ներ 
Սո վո րել, թե ինչ պես գրել հիմն ա վո րում: •	

Հնա րա վոր մո տե ցում 

Գործ նա կա նի վրա հիմն ված կրթու թյու նը հա մա տե ղում է տե սա-
կան և գործ նա կան գի տե լի քը՝ որ պես զի բա վա րա րի աշ խա տա շու կա-
յում արագ փո փոխ վող կա րիք նե րը: Ու սա նող նե րը իրենց ու սումն ա կան 
ծրագ րե րի ար դյու նա վետ գործ նա կան մա սից ձեռք են բե րում ժա մա նա-
կա կից, մաս նա գի տա կան, իրա կան գի տե լիք ու հմտու թյուն ներ: Կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի, շա հույթ չհե տապն դող կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ իրա կա-
նաց րած պրակ տի կա նե րը, ծրագ րե րը և հա մա գոր ծակ ցու թյու նը գործ-
նա կա նա կենտ րոն ծրագ րի ին տեգր ման մի մասն են: Այս տեղ հիմն ա-
կան շեշ տը կի րա ռա կան ծրագ րե րի զար գաց ման, կա րո ղու թյուն նե րի 
վրա հիմն ված ու սուց ման ներդր ման, տնտե սու թյուն/հա սա րա կու թյուն 
և հա մալ սա րան հա մա գոր ծակ ցու թյան հաս տատ ման վրա է /ինչ պես 
օրի նակ՝ հե տա զո տա կան մրցույթ ներ և պրակ տի կա ներ/ կա րի ե րա յի 
կենտ րո նի և շրջա նա վարտ նե րի ցան ցե րի մի ջո ցով: 

Այս դեպ քում շատ լավ օրի նակ է Balkan Case Challenge (BCC)-ը: Այն 
ամե նա մյա մի ջազ գա յին մրցույթ է հա րավ-արև ե լյան Եվ րո պա յում: Այն 
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նպա տակ ու ներ ստեղ ծել նոր հե ռան կար ներ Հա րավ-արև ե լյան Եվ-
րո պա յի գե րա զանց ու սա նող նե րի հա մար՝կապ հաս տա տե լով բարծ-
րա գույն կրթու թյան և զբաղ վա ծու թյան մի ջև, ինչ պես նաև կոնկ րետ 
աշ խա տա տե ղե րի հնա րա վո րու թյուն նե րով: Բա ցի այդ, Balkan Case 
Challenge (BCC)-ը նպաս տում է իրա զե կու թայն աճին՝ Հա րավ-արևմ-
տյան Եվ րո պա յի/Բալ կան նե րի (որ պես Եվ րո պա յին ին տեգր վող մաս) 
հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին: 

Հա րավ-արև ե լյան Եվ րո պա յի և Ավստ րի ա յի գե րա զանց ու սա նող նե-
րը ու նե ին հնա րա վո րու թյուն մրցե լու հե տև յալ 4 առար կա նե րից ՝ Իրա-
վա գի տու թյուն, Բիզ նես, Եվ րո պա կան խոր հուրդ և ՏՀՏ /տե ղե կատ վա-
կան և հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գի ա ներ/: 

Դի նո Մույ կից, WUS, Ավստ րիա
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Հա մալ սա րան-Ձեռ նար կու թյուն կա յուն  
հա մա գոր ծակ ցու թյան ռազ մա վա րա կան ուղ ղու թյուն նե րը

Տա րա ծաշր ջա նա յին նո րա րա րու թյան ռազ մա վա րու թյան մշակ ման 
հա մար զգա լի աշ խա տանք է տար վել, որ տեղ հա մալ սա րան նե րը հազ-
վա դեպ են նշված. շեշ տը եռան կյան մի այն 1 կող մի վրա է եղել: 

Մինչ հա մալ սա րան նե րը կա տա րում են ու սումն ա սի րու թյուն և կա-
րող են նպաս տել դրա զար գաց մա նը, ու ղե ցույ ցը տե ղադ րում է այս 
գոր ծո ղու թյու նը հա մալ սա րա նի այլ գոր ծա ռույթ նե րի մեջ, մաս նա վո րա-
պես ու սուց ման: 

Ավե լին, գե րիշ խող հա րա ցույ ցը տեխ նո լո գի ա յի առա ջըն թացն էր, 
որը մե ծա պես ան տե սեց ար վես տի, հու մա նի տար և հա սա րա կա կան 
գի տու թյուն նե րի զար գաց ման և նո րա րա րու թյան հնա րա վոր ներդ րու-
մը: Նույ նիսկ նո րա րա րու թյան տեր մի նա բա նու թյու նը և են թա կա ռուց-
ված քը ու ժեղ կողմն ա կա լու թյուն է ու նե ցել գի տա կան և տեխ նո լո գի ա-
կան հիմ քի նկատ մամբ (օրի նակ՝ շատ հա մա լա րան ներ ու նեն “տեխ նո-
լո գի ա նե րի փո խանց ման գրա սե նյակ ներ”): Այս գրքի շատ օրի նակ ներ 
ներ կա յաց նում են հենց այս դո մի նանտ մո տե ցու մը: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
քա ղա քա կա նու թյուն իրա կա նաց նող նե րը պետք է հաշ վի առ նեն, թե 
ինչ պես կա րե լի է դա կի րա ռել և ներ մու ծել ոչ ավան դա կան խա ղա ցող-
նե րին նո րո րո րա կան գոր ծըն թաց նե րին հե տա գա ծրագ րե րում : 

Հա մալ սա րան նե րը առանց քա յին դեր են խա ղում իրենց տա րա ծաշր-
ջան նե րի սո ցի ալ-տնտե սա կան զար գաց ման մեջ: Դրանք տա րա ծաշր-
ջա նի հա մար շատ կա րև որ «ռե սուրս» են, նույ նիսկ շատ ավե լի կա րև որ 
ավե լի ան բա րեն պաստ շրջան նե րում, որ տեղ հե տա զո տու թյան և զար-
գաց ման գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա վա կան մա կար դա կը շատ ցածր է: 

Հա մալ սա րա նի ռե սուրս նե րի հա ջող մո բի լի զա ցու մը կա րող է շատ 
մեծ դրա կան ար դյունք ու նե նալ տա րա ծաշր րա նա յին տնտե սու թյան և 
հա մա պար փակ մար տա վա րու թյան ձեռք բեր ման հա մար: 

Հա մալ սա րան նե րին ար դյու նա վետ կեր պով ներգ րա վե լու հա մար 
պե տա կան մար մին նե րը պետք է սկզբուն քո րեն հաս կա նան, թե ինչ քան 
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կա րև որ է հա մալ սա րա նը տա րա ծաշր ջա նա յին զար գաց ման հա մար:
Կան նաև ներգ րավ մանն աջակ ցող մի շարք մե խա նիզմն եր, որոն-

ցից շա տե րը ար դեն գոր ծած վում են: Այ նու ա մե նայ նիվ, քա ղա քա կա նու-
թյան լայն հա մա տեքս տում ռազ մա վա րու թյան հա մա կար գումն է, որ 
կա պա հո վի առա վե լա գույն ազ դե ցու թյուն:

Շատ կա րև որ է գի տակ ցել, որ կլի նեն հաղ թա հա րե լու շատ խո չըն դոտ-
ներ և հա մալ սա րան նե րի ներ սում, և դրա նից դուրս` եթե քա ղա քա կան 
գոր ծիչ ներն ու տա րա ծաշր ջա նա յին գոր ծըն կեր նե րը գի տակ ցեն սկզբունք-
նե րը, փոր ձը և խոչն դոտ նե րը և դրանք հաղ թա հա րե լու մի ջոց նե րը: Սրան 
հաս նե լը եր կա րա տև խնդիր է և պա հան ջում է փու լա յին մո տե ցում՝ պարզ 
ծրագ րե րից դե պի ավե լի ին տեգր ված հա մա գոր ծակ ցու թյան ծրագ րեր: 

 
 Առա ջարկ ներ 

Հա մալ սա րան նե րի մո բի լի զա ցու մը պետք է ամ բող ջա կան լի նի, այլ 
ոչ թե մի այն կենտ րո նա նա գոր ծար քա յին մի ջամ տու թյուն նե րի վրա, 
ինչ պես օրի նակ՝ տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րի հա մար խորհր դատ-
վա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լը: Կա րև որ է թվում կենտ րո նա նալ 
գոր ծար քա յին մե խա նիզմն ե րի վրա, քա նի որ դրանք ու նեն հստակ ար-
դյունք ներ, ինչ պես օրի նակ՝ աջակց վող ըն կե րու թյուն նե րի թի վը: 

Փո խա կերպ ման և ամ բող ջա կան ծրագ րե րը դժվար է իրա կա նաց-
նել, ար դյունք նե րը հենց սկզբից պարզ չեն, ուս տի իրենց զար գա ցումն 
ապա հո վե լու հա մար հա մար պա հանջ վում է կան խա տես ման և հա մար-
ձա կու թյան ամուր գոր ծըն կե րու թյուն: Սա կա րող է իրա կա նաց վել հա-
մա պա տաս խան առաջ նոր դու թյան հմտու թյուն ներ ու նե ցող մարդ կանց 
հետ նե րա ռա կան, լի ա զոր ված գոր ծըն կե րու թյան մի ջո ցով: 

Պետք է լի նի հեր թա փո խի ակ տիվ փորձ՝ գոր ծար քա յին՝ մի ջամ տու-
թյուն նե րից դե պի ՝փո խա կերպ ման՝ մի ջամ տու թյուն ներ, ավե լի շատ 
շեշ տը դնե լով ոչ թե մի ան գա մյա առան ձին ծրագ րե րի, այլ եր կա րա տև 
ծրագ րե րի վրա:
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Հա մալ սա րան նե րում և տա րա ծաշր ջա նա յին գոր ծըն կեր նե րի շրջա-
նում մարդ կա յին կա պի տա լի զար գա ցու մը կա րև որ նշա նա կու թյուն 
ու նի, հաշ վի առ նե լով ան բա րեն պաստ շրջան նե րում մաս նա գետ նե րի 
պա կա սը:

Շատ կա րև որ են առաջ նոր դու թյան հմտու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 
գոր ծըն թա ցը գնա հա տե լու քննա դա տա կան կա րո ղու թյու նը (և ներ-
քուստ՝ ինք նագ նա հատ ման մի ջո ցով, և ար տա քուստ՝ փոր ձա գի տա կան 
վեր լու ծա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով):

Եվ րո պա կան ֆի նան սա վոր ման ծրագ րե րը հա ճախ գրա վիչ են հա-
մալ սա րան նե րի հա մար, քա նի որ կա րող են օգտ վել այլ աղ բյու նե րից 

Տա րա ծաշր ջա նում հաս տատ ված գոր ծըն կե րու թյու նը հիմն ա-
կա նում առնչ վում է հա մալ սա րան նե րի և տա րա ծաշր ջան նե րի 
ներգ րավ ման խնդիր նե րի հետ և մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ-
վում գոր ծըն կե րու թյան կա յու նու թյան ապա հով մա նը եր կա րա տև 
ժամ կե տով՝ ան կախ ֆի նան սա վոր ման փու լե րից: 

Կա ռա վար ման մար մին նե րը պետք է մի ջոց ներ հատ կաց նեն, 
իսկ հա մալ սա րան նե րը, բիզ նե սը և այլ պե տա կան մար մին նե րը 
պետք է մաս նակ ցեն՝ իրենց ներգ րավ վա ծու թյունն ապա հո վե լով 
սե փա կան զար գաց ման հա մար:

Տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա գոր ծակ ցու թյու նը են թադ րում է 
մաս նակ ցու թյուն ԵԱՀԿ ծրագ րին, որ պես զի բա ցա հայ տեն հնա-
րա վո րու թյուն նե րը և կա րո ղու թյուն նե րը: Կպա հաջ վի կա րո ղու-
թյուն նե րի ձև ա վո րում և EUA և ESMU ծրագ րե րի ար դյունք նե րի 
օգ տա գոր ծում:
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իրենց հե տա զո տու թյուն ներն իրա կա նաց նե լու հա մար: Ավե լին, ծախ-
սե րի գոր ծըն թաց նե րը կա րող են ըն կալ վել որ պես բյու րոկ րա տա կան և 
շատ բարդ, որը հա մալ սա րա նից պա հան ջում է ու նե նալ մաս նա գետ-
ներ, ով քեր կի րա կա նաց նեն դի մումն ե րի և ծրագ րե րի գոր ծո ղու թյուն-
նե րը՝ ըստ կա նո նա կար գի:

Այս ու ղե ցույ ցում ներ կա յաց ված սկզբունք նե րը լու սա բա նող մո տե-
ցումն ե րը վերց ված են ներ կա յումս գոր ծող մե խա նիզմն ե րից և հե տև ա-
բար կա կողմն ա կա լու թյուն գի տու թյան և տեխ նո լո գի այ կան նո րա րա-
րու թյան նկատ մամբ: Այ նու ա մե նայ նիվ, անհ րա ժեշ տու թյուն կա հա սա-
րա կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի, ինչ պես նաև տեխ նո լո գի ա կան նո րա րա-
րու թյուն նե րի մի ջազ գա յին մար տահ րա վեր նե րին դի մա կա յե լու հա մար: 

Ալեք սանդ րա Մեյ, Ալի կան տե յի հա մալ սա րան, Իս պա նիա
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Կրթա կան ծրագ րե րի հա մա պա տաս խա նե ցու մը  
աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին, օրի նա կի վեր լու ծու թյուն

Կոմ պե տեն ցի ա նե րի վրա հիմն ված ու սումն ա ռու թյան 
ռազ մա վա րու թյու նը հա մալ սա րա նի և ֆա կուլ տե տի մա կար դա կով, 
Ալի կան տեի հա մալ սա րան

Կոմ պե տեն ցի ա նե րի սահ մա նում
Մակ րո մա կար դա կի շրջա նակ 

Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցը և Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթա կան տա-
րած քի ստեղ ծու մը ներ կա յաց նում են կա րև որ մար տահ րա վեր ներ Եվ րո-
պա յի հա մալ սա րան նե րի հա մար, մաս նա վո րա պես ու սումն ա կան ծրագ րե-
րի հար մա րե ցու մը աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին, և կա րո ղու թյուն նե րի 
վրա հիմն ված ու սումն ա ռու թյան ին տեգ րու մը բո լոր դա սըն թաց նե րին:

Բո լո նի ա յի Գոր ծըն թա ցի և ԵԲԿՄՏ պա հանջ նե րին հե տա մուտ լի նե լու 
հա մար Իս պա նի ա յի կա ռա վա րու թյու նը ներ կա յաց րեց հա մալ սա րան նե րի 
հա մա կար գում մի շարք կա րև որ բա րե փո խումն եր (օրի նակ՝ Ley organic 
4/2007, 1393/2007), որոնք հա մալ սա րան նե րից պա հան ջում էին վե րա նա-
յել իրենց ու սումն ա կան ծրագ րե րը և հաս տա տել որա կի և հա վա տար մագր-
ման պաշ տո նա կան պա հանջ ներ նոր ու սումն ա կան ծրագ րե րի հա մար:

Այս գոր ծըն թա ցում հա մալ սա րան նե րին գործ նա կան ցու ցումն ե րով 
ապա հո վե լու հա մար Որա կի Գնա հատ ման և Հա վա տար մագր ման Իս-
պա նա կան Ազ գա յին Գոր ծա կա լու թյու նը մշա կել է մի շարք նյու թեր՝ այս-
պես կոչ ված «Սպի տակ Գրքեր» , ու սումն ա կան ծրագ րե րի վե րա փոխ ման 
վե րա բե րյալ գործ նա կան առա ջար կու թյուն նե րով: Սպի տակ գրքե րը իս-
պա նա կան հա մալ սա րան նե րի և այլ շա հագր գիռ կող մե րի կո մից իրա կա-
նաց ված հա մա տեղ աշ խա տան քի ար դյունք են, որոնք ու սումն ա սի րում 
և առա ջար կում են գործ նա կան ու ղե ցույց ներ ստան դարտ ավար տա կան 
ու սումն ա կան ծրագ րե րի հա մար՝ կա րո ղու թյուն ներ, նպա տակ ներ, մե թո-
դի կա ներ, գնա հատ ման չա փա նիշ ներ և այլն: Սպի տակ գրքե րի հիմ քում 
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ըն կած են հե տև յալ աս պեկտ նե րը. ԵՄ այլ երկր նե րի հա մալ սա րան նե րի 
կող մից առա ջարկ վող ու սումն ա կան ծրագ րե րի հա մա պա տաս խան վեր-
լու ծու թյուն, Եվ րո պա կան ստան դարտ նե րին հա մա պա տա խան հիմն ա-
կան բնու թագ րեր և պա հանջ ներ, շրջա նա վարտ նե րի աշ խա տա շու կա յում 
ընգրկ ման ու սումն ա սի րու թյան ար դյունք նե րը, մաս նա գի տա կան կա րո-
ղու թյուն նե րի և բնու թագ րե րի վեր լու ծու թյուն և այլ աս պեկտ ներ:

 Սպի տակ Գրքե րում ամ րագր ված օրի նա կե լի ծրագ րե րը մշակ վել են 
տար բեր շա հա կից նե րի (դա սա խոս ներ, գոր ծա տու ներ, ու սա նող ներ) 
հա մա տեղ ջան քե րով: 

Ապա ցուց վել է, որ այս գրքե րը շատ կա րև որ գոր ծիք ներ են Իս պա-
նի ա յի հա մալ սա րան նե րի հա մար, որոնք կի րա ռում են գրքում նշված 
տե ղե կու թյուն նե րը որ պես նոր ու սումն ա կան ծրագ րե րի զար գաց ման 
աղ բյուր և օրի նակ:

Հա մալ սա րա նի մա կար դա կը և ներգ րավ ված դե րա կա տար նե րը

Որ պես զի սահ մա նեն և հաս տա տեն յու րա քան չյուր աս տի ճա նի մաս-
նա գի ա տա կան ծրագ րե րը, ֆա կուլ տետ նե րի հանձ նա ժո ղով ե րը, Ալի-
կան տեի հա մալ սա րա նում խրա խու վե ցին ակ տի վո րոն ներգ րա վել հե-
տև յալ շա հա կից նե րին.

Ար տա քին շա հա կից ներ

Առևտ րա ար դյու նա բե րա կան պա լատ•	
Տա րա ծաշր ջա նա յին ձեռ նար կու թյուն նե րում մարդ կա յին ռեսուրս -•	
նե րի բա ժին ներ
Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներ •	

Հա մալ սա րա նի ներ քին շա հա կից ներ` բա ժին ներ և անձ նա կազմ
Դա սա խոս ներ, հե տա զո տող ներ և բա ժի նե րի ղե կա վար ներ /հա  -•	
մա կար գող ներ, ցան ցա յին աշ խա տող ներ և աշ խա տան քա յին 
խմբեր/
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Որա կի Գնա հատ ման բա ժին•	
Ընդ հա նուր բա ժին•	
Կա րի ե րա յի կենտ րոն և աշ խա տան քի տե ղա վոր ման խորհր-•	
դատ վա կան կենտ րոն ու սա նող նե րի հա մար
Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման դի տա կետ•	
Հա մալ սա րան-Ձեռ նար կու թյուն նե րի հիմն ադ րում •	
Փո խադր ման բա ժին•	
Ու սա նող նե րի /շրջա նա վարտ նե րի/մի ու թյուն•	

Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի բա կա լավ րի աս տի ճա նի օրի նա կը:

Ալի կան տեի հա մալ սա րա նի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը 
Սպի տակ Գրքի ձև ա վոր ման գոր ծըն թա ցին 2003-2004

Դրա մաշ նոր հա յին ֆի նան սա վո րում է տրա մադր վել ANECA-ի կող-
մից Սո ցի ա լա կան Աշ խա տան քի Բա կա լավ րի ու սումն ա կան ծրագ րի 
մշակ ման հա մար: 

Հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծում` Սո ցի ա լա կան Աշ խա տան քի Տնօ րեն նե-
րի Խոր հուրդ /7 ներ կա յա ցու ցիչ/, Սո ցի ա լա կան Աշ խա տող նե րի Ազ գա-
յին Մի ու թյուն/4 ներ կա յավ ցու ցիչ/, ու սա նող ներ /3 ներ կա յա ցու ցիչ/

Հանձ նա ժո ղով ե րի և նրանց աշ խա տան քի ձև ա վո րում և հա մա-
կար գում հա մալ սա րան նե րում

Գլխա վոր Ասամբ լե ա յի հա մա ձայ նու թյուն /32 հա մալ սա րան նե րի 
ասո ցի ա ցիա/

www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_trbjsocial_def.pdf
Հիմնական  եզրակացություններ. 
Իսպանիայում ԵԲԿՄ-ի ինտեգրման  քաղաքական գործընթացը 

շատ դանդաղ է ընթանում:
Սոցիալական աշխատանքի բակալավրի աստիճանի ձևավորման 

գործընթացը լավ գործնական օրինակ է  և ձևավորվել է գիտական և 
մասնագիտական  ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից: 



43

 

Որպես արդյունք Սպիտակ Գիրքն  առաջարկում է նոր կրթական  
ծրագիր` հիմնված մասնագիտական կարողությունների վրա: 

Նոր ու սումն ա ռու թյան խնդիր նե րը լու ծե լու և կա րո ղու թյուն նե րը 
ձեռք բե րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է`

Նե րա ռել ավե լի շատ գործ նա կան պա րապ մունք ներ` ծրագ  րե-•	
րի և պրակ տի կա նե րի մի ջո ցով
Խթա նել կի րա ռա կան հե տա զո տու թյու նը սո ցի ա լա կան աշ խա-•	
տան քում
Կա պել տե սա կա նը գործ նա կա նի հետ •	
Անհ րա ժեշտ է ամ րապն դել դա սա խոս նե րի և սո ցի ա լա կան •	
աշ խա տող նե րի մի ջև կա պե րը, անհ րա ժեշտ են ու սուց ման նոր 
մե թոդ ներ և դի դակ տիկ նյու թեր, ինչ պես նաև սո ցի ա լա կան 
աշ խա տան քի գործ նա կան ոլոր տում ու սու ցա նող ներ:

 
Աղյու սակ 1. Հա մալ սա րաի այն շա հա կից նե րի բնու թագ րե րը, 

որոնք մեծ դեր են խա ղում աշ խա տա շու կա յի կա րիք նե րին հա մա պա-
տաս խան կոմ պե տեն ցի ա նե րի սահ ման ման գոր ծում

Ալի կան տեի 
 հա մալ սա րա նի 
(ԱՀ) Գլխա վոր 
 Հիմն ադ րա մը

ԱՀ-ի և շատ ըն կե րու թյուն նե րի մի ջև կապ: •	
Վե րա պատ րաս տումն եր, որոնք ուղղ ված են •	
մաս նա վոր սեկ տո րի կա րիք նե րին (հիմն ված 
աշ խա տա շու կա յի կա րիք նե րի վրա) և ոլոր տի 
մաս նա գետ նե րին: 
Զբաղ վա ծու թյան ծա ռա յու թյուն և աշ խա տա շու-•	
կա յի ու սումն ա սի րու թյուն: 

www.uafg.ua.es
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Որա կի  
գնա հատ ման  
տեխ նի կա կան  

բա ժին

Ու սումն ա կան գոր ծու նե ու թյան գնա հատ ման •	
գոր ծը ն թա ցի կա ռա վա րում:
Հար ցա խույ զե րի կազ մում և անց կա ցում աշ խա-•	
տան քի ին տեգր ման, ու սա նող նե րի, շրջա նա-
վարտ նե րի ու գոր ծա տու նե րի բա վա րար վա ծու-
թյան և այլ նի մա սին: 

http://utc.ua.es

ԱՀ-ի կարիերայի 
կենտ րոն և 

խորհրդատ  վական 
ծառայու թյուն 
ուսանող նե րի
հա մար (GIPE)

ԱՀ-ից ու սա նող նե րի և շրջա նա վարտ նե րի աշ խա-•	
տան քի տե ղա վոր ման գոր ծըն թա ցի հեշ տա ցում:
Ու սա նող նե րի հա մար մաս նա գի տա կան խորհր-•	
դատ վու թյուն: 
Ու սումն ա սի րու թյուն ներ հա մալ սա րա նա կան •	
աս տի ճան նե րի՝ առա ջար կին և պա հան ջար կին 
հա մա պա տաս խա նու թյան ուղ ղու թյամբ:

www.gipe.ua.es

Աշ խա տան քի  
տե ղա վոր ման 

հա մար 
համալսարա նի 

դի տա կե տը

Զբաղ վա ծու թյան և պրակ տի կա յի վե րա բե րյալ •	
ձեռ նար կու թյուն նե րի և հան րա յին կա ռա վար ման 
մար մին նե րի հետ հա մա ձայ նագ րե րի կնքում 
Հա մալ սա րա նի և ձեռ նար կու թյան մի ջև հա մա-•	
տեղ ցան ցա յին մի ջո ցա ռումն եր 
Աշ խա տան քի որոն ման հմտու թյուն նե րի և ռազ-•	
մա վա րու թյուն նե րի ուղ ղու թյամբ վե րա պատ րաս-
տումն եր: 

www.insercionlaboral.ua.es

ԱՀ-ի կոմ պե տեն ցի ա նե րի ցանկ

 Ինս տի տու ցի ո նալ մա կար դա կում հաս տատ վել է, որ ԱՀ-ում առա-
ջարկ վող յու րա քան չյուր աս տի ճան ու սա նող նե րին պետք է զի նի մի շարք 
կոմ պե տեն ցի ա նե րով՝ հա մա պա տաս խան հե տև յալ դա սա կարգ ման.

Կրթա կան աս տի ճա նի Ընդ հան րա կան կոմ պե տեն ցի ա ներ  9
Ընդ հան րա կան կոմ պե տեն ցի ա ներ, որոնք ձեռք են բեր վում ԱՀ- 9
ում առա ջարկ վող բո լոր ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում: 
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CGUA1: օտար լեզ վի հմտու թյուն ներ  
CGUA2: հա մա կարգ չա յին և տե ղե կատ վա կան հմտու թյուն- 
ներ 
CGUA3: բա նա վոր և գրա վոր հա ղոր դակց ման ու ժեղ հմտու- 
թյուն ներ 

Հա տուկ կոմ պե տեն ցի ա ներ  9

Օրի նակ՝ կոմ պե տեն ցի ա ներ, որոնք վե րա բե րում են ԱՀ-ի կող մից 
2010/2011 ուս տա րում առա ջարկ վող տնտե սա գի տու թյան աս տի ճա նին 

Ընդ հան րա կան կոմ պե տեն ցի ա ներ (CG) 

CG1: Կա րո ղա նալ գտնել և վեր լու ծել տե ղե կատ վու թյուն:
CG2: Կա րո ղա նալ աշ խա տել թի մում: 
CG3: Կա րո ղա նալ զբաղ վել ինք նակր թու թյամբ:
CG4: Կի րա ռել մաս նա գի տա կան չա փա նիշ ներ, որոնք հիմն ված են 

խնդիր ներ լու ծե լու հա մար նա խա տես ված տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի 
օգ տա գործ ման վրա: 

CG5: Կա րո ղա նալ կա յաց նել որո շումն եր՝ գործ նա կա նում կի րա ռե-
լով ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը: 

CG6: Ձեռք բե րել կա րև որ ին ֆոր մա ցիա այն պի սի տվյալ նե րից, 
որոնք ան հա սա նե լի են ոչ մաս նա գետ նե րի հա մար: 

Աշ խա տան քում ու նե նալ բա րո յա կան պար տա կա նու թյուն ներ և սո ցի-
ա լա կան պա տաս խա նատ վու թյուն՝ հար գե լով մի ջա վայ րը, տե ղե կաց ված 
լի նե լով և գի տակ ցե լով մար դու իրա վունք նե րը, կա նանց և տղա մարդ-
կանց հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րը, հաշ ման դամն ե րի հա մար հա-
մընդ հա նուր մատ չե լի ու թյու նը, և ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի հետ 
հա մաշ խար հա յին մշա կու թա յին ար ժեք նե րի գնա հա տու մը:

CG8: Վեր լու ծել խնդիր ներ՝ կի րա ռե լով առանց նա խա պա շար-
մունք նե րի, ճշգրիտ և խիստ քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյուն: 

CG9: Կա րո ղա նալ սին թե զել: 
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Ալի կան տեի հա մալ սա րա նում ձեռք բեր վող ընդ հան րա կան 
կոմ պե տեն ցի ա ներ (CGUA)

CGUA1: Մաս նա գի տա կան ոլո րում կար դալ և հա ղոր դակց վել օտար 
լեզ վով՝ հատ կա պես անգ լե րե նով: 

CGUA2: Օգ տա գոր ծել հա մա կար գիչ, ՏՏ և հա ղոր դակ ցա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րի գոր ծիք ներ` որ պես բո լոր մաս նա գի տա կան գոր ծու նե-
ու թյան ոլորտ նե րում կա րև որ մաս: 

CGUA3: Կա րո ղա նալ բա նա վոր և գրա վոր հա ղոր դակց վել: 

Հա տուկ կոմ պե տեն ցի ա ներ (CE)

CE1: Խթա նել ռե սուրս նե րի տե ղա բաշխ ման ճիշտ կա ռա վա րու մը 
ևԲ մաս նա վոր, ևԲ հան րա յին հա մա տեքս տում: 

CE2: Ճա նա չել և կան խա տե սել հա մա պա տաս խան տնտե սա կան 
խնդիր նե րը, որոնք ընդ հա նուր առ մամբ առնչ վում են ռե սուրս նե րի 
տե ղա բաշխ մա նը ինչ պես մաս նա վոր, այն պես էլ հան րա յին հա մա-
տեքս տում: 

CE3: Ցու ցա բե րել ռա ցի ո նալ մո տե ցում տնտե սա կան իրա կա նու-
թյան ցան կա ցած աս պեկ տի վեր լու ծու թյան և նկա րագ րու թյան նկատ-
մամբ: 

CE4: Գնա հա տել գոր ծո ղու թյան հա մար տար բեր տար բե րակ նե րի 
հե տև անք նե րը և ընտ րել լա վա գույ նը՝ հա մա պա տաս խան առա ջադր-
ված նպա տակ նե րի: 

CE5: Տրա մադ րել փոր ձա գի տա կան զե կույց ներ նեղ տնտե սա գի-
տա կան իրա վի ճակ նե րի (մի ջազ գա յին, ազ գա յին կամ տա րա ծաշր-
ջա նա յին) կամ նմա նա տիպ սեկ տոր նե րի վե րա բե րյալ: 

CE6: Նա խագ ծել տնտե սու թյան կա ռա վար ման ծրա գիր մի ջազ գա-
յին, ազ գա յին կամ տա րա ծաշր ջա նա յին մա կար դա կով:
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CE7: Ներգ րավ ված լի նել բիզ նե սի կա ռա վար ման ոլո րո տում: 
CE8: Որո շել տնտե սու թյան ոլոր տի հա մա պա տաս խան ին ֆոր մա-

ցի ա յի և դրա բո վան դա կու թյան աղ բյուր նե րը: 
CE9: Ըն դու նել տնտե սա գի տա կան հաս տա տու թյուն նե րը՝ որ պես 

տե սա կան կամ ձև ա կան ար դյունք և կի րա ռում այն մա սին, թե ինչ-
պես է գոր ծում տնտե սու թյու նը: 

CE10: Կա րո ղա նալ կի րա ռել գի տե լիք ներն ու հմտու թյուն նե րը, 
որոնք ձեռք են բեր վում՝ լու ծե լու տե սա կան և կի րա ռա կան տնտե սա-
գի տա կան խնդիր նե րը: 

CE11: Կի րա ռել վեր լու ծա կան հմտու թյուն ներ տե սա կան սխե մա նե-
րի մշակ ման հա մար, որոնք պար զեց նում են իրա կան տնտե սու թյան 
ու սումն ա սի րու թյու նը և աբստ րակ ցի ա յի հա մա պա տաս խան մա կար-
դակ նե րի սահ ման ման կա րո ղու թյու նը տար բեր տնտե սա գի տա կան 
հար ցեր ու սումն ա սի րե լիս: 

CE12: Կա րո ղա նալ օգ տա գոր ծել հա մա պա տաս խան գոր ծի քա կազմ 
տնտե սա գի տա կան հար ցե րի և խնդիր նե րի վեր լու ծու թյան, ախ տո-
րոշ ման և լուծ ման հա մար:

Կոմ պե տեն ցի ա նե րի վրա հիմն ված ու սումն ա ռու թյան (CBL) 
կազ մա կեր պու մը Ալի կան տեի հա մալ սա րա նում. 

Գոր ծընթ ցը մի հա յաց քով
Հե տև յա լով ներ կա յաց վում է Ալի կան տեի հա մալ սա րա նի կող մից  9
մշակ ված ռազ մա վա րու թյան ակ նարկ՝ կոմ պե տեն ցի ա նե րի վրա 
հիմն ված կրթա կան հաս կա ցու թյուն նե րը ու սումն ա կան ծրագ րե-
րի մեջ նե րա ռե լու մա սին: 

Հա մալ սա րա նում, առա ջարկ վող յու րա քան չյուր աս տի ճա նի հա- 9
մար դա սա խո սա կան կազ մը պար տա վոր վում է մշա կել հա մա-
պար փակ ու սումն ա կան ծրա գիր և ու սումն ա կան ձեռ նարկ՝ նե-
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րա ռե լով կոմ պե տեն ցի ա նե րի վրա հիմն ված ու սումն ա ռու թյան 
նպա տակ նե րը և մե թո դի կան, հե տև ե լով այն կա ռուց ված քին, 
որը սահ ման վում է հա մալ սա րա նի կա նո նադ րու թյան մեջ՝ կազ-
մա կեր պե լու պա տաս խա նա տու պրո ռեկ տո րա տի կող մից տրա-
մադր վող ավար տա կան դա սըն թաց նե րը: 

Կոմ պե տեն ցի ա ներ. Յու րա քան չյուր կրթա կան ծրագ րի հա- 9
մար սահ ման վող կոմ պե տեն ցի ա նե րը ներ կա յաց ված են Libros 
Blancos-ում՝ տրա մադր ված Իս պա նա կան ազ գա յին որա կի գնա-
հատ ման և հա վա տար մագր ման գոր ծա կա լու թյան կող մից` որ-
պես իս պա նա կան հա մալ սա րան նե րի հա մար կողմն ո րո շում: 
Հա մալ սա րա նի բազ մա թիվ տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րից և այլ 
շա հա կից նե րից ստաց ված ու սումն ա սի րու թյուն նե րը, հար ցա-
խույզ նե րը և հե տա դարձ կա պե րը ապա հո վում են հա վե լյալ հա-
մա պա տաս խան նյու թե րի ներդ րում կոմ պե տեն ցի ա նե րի սահ-
ման ման գոր ծում: 

ԱՀ-ում յու րա քան չյուր ֆա կուլ տետ պետք է մշա կի և հրա տա րա կի  9
նոր կրթա կան ծրագ րեր, ինչ պես նաև առա ջարկ վող յու րա քան չյուր 
դա սըն թա ցի հա մար ու սումն ա կան ձեռ նարկ ներ («Ու սում ա կան 
ձեռ նարկ»): Այս փաս տաթղ թե րի մշա կու մը վե րահսկ վում է Որա-
կի Գնա հատ ման Տեխ նի կա կան Բաժ նի կող մից և պետք է հե տև են 
հա մալ սա րա նի որա կի վե րահսկ ման ներ քին գոր ծըն թա ցին և հաս-
տատ վեն նախ քան Իս պա նի ա յի Կրթու թյան և գի տու թյան նա խա-
րա րու թյա նը վերջ նա կան հա վա տար մագր ման ներ կա յաց վե լը:

Գործ նա կան գոր ծի քա կազմ, որը կի րառ վում է պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-
կան կազ մի կող մից կոմ պե տեն ցի ա նե րի վրա հիմն ված ու սումն ա ռու թյու նը 
նոր ու սումն ա կան ծրագ րե րում նե րա ռե լու հա մար: 

Բո լոր ֆա կուլ տետ նե րի ու սումն ա կան ծրագ րե րում կոմ պե տեն ցի ա-
նե րի վրա հիմն ված ու սուց ման մե թոդ նե րի ար դյու նա վետ ներգ րավ ման 
նպա տա կով Ալի կան տեի հա մալ սա րա նը տրա մադ րել է մի շարք նա-
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խա ձեռ նու թյուն ներ և գոր ծի քա կազմ: Ներ քո հի շյալ նե րը ամե նա կա րև որ 
գոր ծիք ներն են. 

Սպի տակ գրքեր / Libros blancos 

Libros Blancos-ի կող մից առա ջարկ վող սխե ման ծա ռա յում է որ պես 
ելա կետ Ալի կան տեի հա մալ սա րա նում յու րա քան չյուր որա կա վոր ման 
աս տի ճա նի հա մար նա խա տես վող կոմ պե տեն ցի ա նե րի սահ ման ման 
գոր ծում 

Հա մալ սա րա նի կա նո նադ րու թյու նը 

ԵԲԿՏ (Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթա կան տա րա ծաշր ջան) պա-
հանջ նե րի և իս պա նա կան ազ գա յին ու տա րա ծաշր ջա նա յին օրենք նե րի 
բա րե փո խումն ե րի իրա կա նաց ման հա մար Ալի կան տեի հա մալ սա րա նի 
պա տաս խա նա տու պրո ռեկ տո րա տը հրա տա րա կել է կա նո նա կարգ, 
որը հաս տատ վել են այն ըն թա ցա կար գե րը, որոնց անհ րա ժեշտ է հե-
տև ել նոր կրթա կան ծրագ րե րի սահ ման ման գոր ծըն թա ցում՝ մեծ ու-
շադ րու թյան դարձ նե լով կոմ պե տեն ցի ա նե րի վրա հիմն ված ու սումն ա-
ռու թյա նը: 

Առա ջարկ վող բո լոր դա սըն թաց նե րի հա մար ու սումն ա կան ձեռ-
նարկ  ներ1

Որ պես զի1 նոր ու սումն ա կան ծրագ րեր մշա կե լիս պրո ֆե սո րա դա սա-
խո սա կան կազ մին տրա մադր վի հե տա գա գործ նա կան օժան դա կու-
թյուն, հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նը՝ Կրթու թյան ինս տի տու տը մշա-
կել և հրա տա րա կել է ու սումն ա կան ձեռ նար կի նմուշ, որն օգ տա գործ-
վե լու է հա մալ սա րա նում առա ջարկ վող բո լոր դա սըն թաց նե րի հա մար: 

Այս մո դե լի հի ման վրա պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մից պա-
հանջ վում է մշա կել և հրա տա րա կել «Ու սումն ա կան ձեռ նարկ» ման րա-

1  http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html



50

մասն նկա րագ րե լով դա սըն թա ցի ծրագ րի բո վան դա կու թյու նը, և հատ-
կա պես կոմ պե տեն ցի ա նե րի և ու սուց ման նպա տակ նե րի փոխ հա րա-
բե րու թյու նը, գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նա վոր ման ման րա մասն նկա րա-
գի րը, և մե թոդ նե րը, որոնք առա ջարկ վում են՝ գնա հա տե լու կրթա կան 
վերջ նար դյունք նե րը և կոմ պե տեն ցի ա նե րը:

Յու րա քան չյուր դա սըն թա ցի հա մար ու սումն ա կան ձեռ նար կը պետք 
է տրա մադ րի հե ռև յալ ին ֆոր մա ցի ան.

որո շա կի կրթա կան ծրագ րի շրջա նակ նե րում մաս նա գի տա կան •	
պրո ֆի լին դա սըն թա ցի ներդ րու մը և հա մա պա տաս խան կոմ պե-
տեն ցի ա նե րի մշա կու մը; դա սըն թա ցի դե րը ու սումն ա կան ծրագ-
րում և դրա փոխ հա րա բե րու թյու նը մյուս դա սըն թաց նե րի հետ: 
Կոմ պե տեն ցի ա ներ •	

Ընդ հա նուր կոմ պե տեն ցի ա նե րը, որոնք անհ րա ժեշտ են  9
զար գաց նել յու րա քան չյուր ու սումն ա կան ծրագ րե րում և սահ-
ման վում են հե տև յալ կերպ. 

Գոր ծի քա յին կոմ պե տեն ցի ա ներ. ու սա նո ղը կա րող է օգ- 
տա գոր ծել ձեռք բեր ված գի տե լի քը որ պես գոր ծիք՝ հաս-
նե լու այլ նպա տակ նե րի 
Մի ջանձ նա յին. կա րո ղու թյուն աշ խա տե լու թի մում, սո ցի- 
ա լա կան փոխ հա րա բե րու թյուն և հա մա գոր ծակ ցու թյուն 
Interpersonal: 
Հա մա կար գա յին. ցան կա ցած հա մա կար գի, կազ մա կեր- 
պու թյան, ձեռ նարկ չու թյան տար բեր մա սե րում ին տեգր-
վե լու, հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լու կա րո ղու թյուն:

Հա տուկ կոմ պե տեն ցի ա ներ՝ հա մա ձայն պաշ տո նա պես հա վա-•	
տար մագր ված ու սումն ա կան ծրա գե րի 
Նպա տակ ներ և կրթա կան վերջ նար դյունք ներ՝ կապ ված հա տուկ •	
կոմ պե տեն ցի ա ներ հետ.

Ճա նա չո ղա կան նպա տակ ներ  
Գոր ծի քա յին նպա տակ ներ  
Վար քա գիծ  
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Ու սումն ա ռու թյան բո վան դա կու թյուն •	
Ու սուց ման մե թո դի կա •	
Գնա հատ ման մե թոդ ներ •	

«Հա մալ սա րա նի ու սուց ման հե տա զո տու թյուն նե րի ցան ցեր» ծրա գիր1

Այս1 ծրա գի րը նա խա ձեռ նել է ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման և 
որա կի գնա հատ ման պրո ռեկ տո րա տը, որը ստեղ ծել է ցան ցեր՝ բաղ-
կա ցած տար բեր դե րա կա տար նե րից, որոնք մի ա սին են աշ խա տե լու 
Ալի կան տեի հա մալ սա րա նում ու սուց ման և ու սումն ա ռու թյան գոր ծըն-
թաց նե րը բա րե լա վե լու ուղ ղու թյամբ` հաշ վի առ նե լով կոմ պե տեն ցի ա նե-
րի վրա հիմն ված ու սումն ա ռու թյու նը և ԵԲԿՏ-ի պա հանջ նե րը: Հատ կա-
պես, ցան ցե րը նպա տակ են հե տապն դում խթա նել հե տա զո տու թյու նը 
և դրա ար դյունք նե րը, որոնք վե րա բե րում են ու սուց ման և ու սումն ա ռու-
թյան գոր ծըն թաց նե րին՝ դրա նով խրա խու սե լով ու սա նող նե րի և մյուս 
շա հա ռու նե րի մաս նակ ցու թյու նը՝ նպա տակ ու նե նա լով ընդ լայ նե լու հե-
ռան կար նե րը և բա ցա հայ տե լու նոր, պա հանջ վող կոմ պե տեն ցի ա նե րի 
մշակ ման հա մար բա րե լա ված դա սա վանդ ման մե թո դի կան: Ցան ցե րը 
բաղ կա ցած են 8-10 ան դամն ե րից և կա րող են նե րա ռել դա սա խոս ներ, 
ու սա նող ներ և վար չա կան աշ խա տա կից ներ: 

Ցան ցե րի նպա տակն է տրա մադ րել հար թակ հա մալ սա րա նի դա սա-
խո սա կան կազ մին՝ կի սե լու փոր ձը, տրա մադ րել հար թակ մաս նա գի-
տա կան զար գաց ման հա մար, խթա նել ու սուց ման և դա սա վանդ ման 
մե թո դի կա նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը: Ցան ցի գոր ծու նե ու թյու նը և ար-
դյունք նե րը պար բե րա բար զե կուց վում են Ռազ մա վա րա կան պլա նա-
վոր ման և որա կի ապա հով ման գծով պրո ռեկ տո րա տին:

Տա րին մեկ ան գամ դա սա վանդ ման ցան ցե րի ծրագ րե րի շրջա նակ-
նե րում կազ մա կերպ վում է գի տա ժո ղով` նպաս տե լու տար բեր ցան ցե րի 
մի ջև փոր ձի փո խա նակ մա նը և նրանց հա մա գոր ծակ ցու թյա նը: Ու սուց-

1  http://web.ua.es/en/ice/networks/networks-project-of-university-education-
research-2010-2011.html
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ման հե տա զո տու թյան ցան ցե րի ծրագ րի շրջա նակ նե րում ստեղծ վել 
է բլոգ՝ խթա նե լու դա սա խոս նե րի մի ջև հե տա գա փոր ձի ու գի տե լի քի 
փո խա նա կու մը և փոխ գոր ծակ ցու թյու նը: (http://blogs.ua.es/redesice/
informacion/).

Ու սուց ման ցան ցե րի ծրա գի րը գոր ծում է ավե լի քան 8 տա րի և կա-
րև որ գոր ծիք է հա մար վում դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի անընդ հատ 
բա րե լավ ման հա մար: 2010-ին Ալի կան տեի հա մալ սա րա նում գոր ծում 
էին 76 ակ տիվ ցան ցեր՝ ավե լի քան 774 ան դամն ե րով (պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան կազմ և ու սա նող ներ): 

Դա սա խոս նե րի վե րա պատ րաստ ման ծրա գիր 

Հա մալ սա րա նի դա սա խոս նե րի շա րու նա կա կան վե րա պատ րաս-
տումն ե րը և հմտու թյուն նե րի զար գա ցու մը հա մար վում է հիմն ա կան 
պա հանջ Ալի կան տեի հա մալ սա րա նում բարձ րո րակ վե րա պատ րաստ-
ման ծրագ րեր տրա մադ րե լու և կոմ պե տեն ցի ա նե րի վրա հիմն ված ու-
սումն ա ռու թյուն ներդ նե լու հա մար: Ուս տի հա մալ սա րա նը «Կրթա կան 
գի տու թյուն նե րի ինս տի տու տի» մի ջո ցով առա ջար կում է վե րա պատ-
րաս տումն ե րի ծրա գիր, որն ար ձա գան քում է հա մալ սա րա նի դա սա-
խոս նե րի վե րա պատ րաստ ման կա րիք նե րին՝ մաս նա վո րա պես կապ-
ված նո րա րա րու թյուն նե րի, նոր տեխ նո լո գի ա նե րի և նոր դա սա վանդ-
ման մե թո դի կա նե րի հետ: Ծրա գիրն իրա կա նաց վում է հա մա ձայն այն 
վե րա պատ րաստ ման գոր ծո ղու թյուն նե րի, որոնք առա ջարկ վում են հա-
մալ սա րա նի դա սա խոս նե րին տա րա ծաշր ջա նա յին ղե կա վար մար մին-
նե րի կող մից: Գի տու թյան և բիզ նես ոլոր տի մաս նա գետ նե րին տրա-
մադր վում են վե րա պատ րաս տումն եր հե տև յալ ոլորտ նե րում. 

Գնա հա տում, դա սա վանդ ման մե թո դի կա, պլա նա վո րում (ընդ- -
հա նուր և հա տուկ ոլորտ նե րում)
Հա ղոր դակց ման և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը ու սուց- -
ման գոր ծըն թա ցում 
աշ խա տան քի որոն ման գոր ծի քա կազմ և թար մաց վող ին ֆոր մա- -
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ցիա աշ խա տա շու կա յի կա րիք նե րի վե րա բե րյալ 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն, հա ղոր դակ ցու թյուն և ցան ցեր  -
մաս նա գի տա կան զար գաց ման հա մար հիմն ա կան կոմ պե տեն- -
ցի ա նե րը 
Դա սըն թաց ներ՝ ըստ կոնկ րետ պա հանջ ված թե մա նե րի  -

Եզ րա կա ցու թյուն ներ 

Ինչ պես շատ եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րում, Ալի կան տեի հա մալ-
սա րա նում ևս կոմ պե տեն ցի ա նե րի վրա հիմն ված ու սուց ման ներդ րու-
մը հա մալ սա րա նի ու սումն ա կան ծրագ րե րում ուղ ղորդ վել է Բո լո նի ա յի 
գոր ծըն թա ցի կող մից և ԵԲԿՏ-ի ստեղծ մամբ: Քա նի որ իս պա նա կան 
քա ղա քա կա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը ուշ են տե ղի ու նե ցել, կոմ պե-
տեն ցի ա նե րի հի ման վրա ու սումն ա ռու թյան հեն քով նոր աս տի ճան նե րի 
փաս տա ցի տրա մադ րու մը մի այն 2010/2011 ու տա րում են լի ո վին ար դա-
յու նա վետ եղել: ԵԲԿՏ-ի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան նոր աս տի-
ճան նե րի հա մա կար գի իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի նա խա պատ րաս-
տա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում որո շա կի նա խա ձեռ նու թյուն ներ 
են եղել ազ գա յին և ինս տի տու ցի ո նալ մա կար դակ նե րում, ին չը հան-
գեց րել է ակ նե րև ար դյունք նե րի` ապա հո վե լով ար դյու նա վետ և ար դյու-
նա րար փո խանց ման գոր ծըն թաց: Սա չի կա րող պար զա պես հա մար-
վել փաստ, որ ԱՀ-ը հաս տա տում է եր կա րա տև հա րա բե րու թյուն ներ 
մաս նա վոր սեկ տո րի հետ, ուս տի տա րի ներ շա րու նակ ու սումն ա սի-
րում է աշ խա տա շու կան՝ նպա տակ ու նե նա լով հնա րա վո րինս կազ մել 
ու սումն ա կան ծրագ րերն այն պես, որ բա վա րա րի շրջա նա վարտ նե րի 
իրա կան կա րիք նե րը՝ աշ խա տա շու կա յում հա ջո ղու թյուն ներ գրան ցե լու 
հա մար: Այս պա հին, ին չևէ, ԱՀ-ում ԵԲԿՏ-ի պա հանջ նե րին հա մա պա-
տաս խան կոմ պե տեն ցի ա նե րի դա սա վանդ ման և գնա հատ ման փոր ձի 
վե րա բե րյալ շատ բան հնա րա վոր չէ եզ րա կաց նել: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
ԱՀ-ում կոմ պե տեն ցի ա նե րի սահ ման ման և ու սումն ա կան ծրագ րե րում 
դրանց ներդր ման հա մար ստեղծ ված գոր ծի քա կազ մը, ինչ պես վե րև ում 
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է քննարկ վել, կա րող են նաև օգ տա կար լի նել այլ հա մալ սա րան նե րին, 
որոնք ցան կա նում են ներդ նել կոմ պե տեն ցի ա նե րի հի ման վրա ու սում-
նա ռու թյու նը: 

Որ պես ամ փո փում, ԱՀ-ի փորձն առա ջար կում է հե տև յալ փաս-
տարկ նե րը՝ որ պես կոմ պե տեն ցի ա նե րի հի ման վրա ու սումն ա ռու թյու նը 
հա մալ սա րան նե րում ներդ նե լու առանձ նա հա տուկ կա րև ո րու թյուն. 

Կոմ պե տեն ցի ա նե րի հի ման վրա ու սումն ա ռու թյու նը ներդ նե լու •	
հա մար պար զո րեն սահ մա նել և հա մադ րել այս գոր ծըն թա ցը, 
պար տա վո րու թյուն նե րը և ժա մա նա կա հատ ված նե րը; 
Խրա խու սել շա հա կից նե րի, հատ կա պես մաս նա գի տա կան կազ-•	
մա կեր պու թյուն նե րի և մաս նա վոր սեկ տո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ակ տիվ ներգ րավ վա ծու թյու նը կոմ պե տեն ցի ա նե րի սահ ման ման 
և գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում;
Խրա խու սել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, և տրա մադ րել հար թակ •	
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի փոր ձի փո խա նակ ման, ու-
սուց ման և ցան ցա յին աշ խա տանք նե րի հա մար (ցան ցա յին 
ծրագ րեր, բլոգ ներ, հան դի պումն եր, գի տա ժո ղով եր); 
Դա սա խո սա կան կազ մին առա ջար կել որո շա կի ուղղ վա ծու թյամբ •	
վե րա պատ րաս տումն եր՝ նա խա պատ րաս տե լու իրենց դա սա-
վանդ ման մե թո դի կան նոր պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա-
նեց նե լու;
Առա ջար կել կոնկ րետ պրակ տիկ ու ղե ցույց ներ՝ մի և նույն ժա մա-•	
նակ թույլ տա լով ցու ցա բե րել ճկուն և նո րա րա րա կան գա ղա-
փար ներ:

Ալեք սանդ րա Մեյ, 
Ալի կան տեի հա մալ սա րան, Իս պա նիա
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Տե ղե կատ վու թյուն և ու ղե ցույց, թե ինչ պես կազ մել աշ խա տա շու-
կա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ու սումն ա կան ծրագ րեր, և 
այս ոլորտ նե րի վե րա բե րյալ ար ժե քա վոր փորձ նա կան ծրագ րեր կա-
րե լի է գտնել հե տև յալ վեբ կայ քե րում. 

http://www.link-competences.org/kosovo/
http://www.link-competences.org/kosovo/#links
http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.estudis/grado_

posgrado/index.html
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones
http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/15/

nglish/Art_15_267.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13199/32/PROPUESTAS%20

CAP.%2032.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13540/1/ALT_16_01.pdf
http://library.iated.org/view/CANTEROVICENTE2011ANE
http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/15/

english/Art_15_267.pdf
http://www.eassw.org/conferences/Dubrovnik/Presentations/ 6Dubrava 

Section_II/Session4W7/A_New_SW_%20Education_in_Spain.pdf

Հար ցա շա րեր, որոնք գոր ծած վում են Ալի կան տեի հա մալ սա րա նում՝ 
գնա հա տե լու ու սում ա կան ծրագ րե րը, դա սա խոս նե րի և շրջա նա վարտ
նե րի ծա ռա յո ղու նա կու թյու նը:

Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման մա սին հար ցա շար 2012 

Արա կան   ......................... 1
Իգա կան   ......................... 2
Ծննդյան տա րե թիվ.  _______
Ձեր որա կա վո րումն է .....  (նշեք այն տվյա լը, որը նշված է տվյալ նե-

րի բա զա յում). Այն ճի՞շտ է.
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Այո   ...........................1
Ոչ   ......................... 2

Կա րի ե րա

4. Ո՞րն է Ձեր ներ կա յիս աշ խա տան քա յին ստա տու սը
2-ից ավե լի աշ խա տա կից ու նե ցող ար տա հաս տի քա յին /ազատ գրա ֆի-

կով/ աշ խա տող և գոր ծա տու .....................1 
2 կամ ավե լի քիչ աշ խա տա կից ու նե ցող ար տա հաս տի քա յին /ազատ գրա-

ֆի կով/ աշ խա տող և գոր ծա տու ...........................................2 
Հան րա յին սեկ տո րի աշ խա տա կից .....................3 
Մաս նա վոր սեկ տո րի աշ խա տա կից .....................4 

Վե րա պատ րաս տող /թրեյ նինգ վա րող/ կամ պրակ տի կանտ .....................5  
Գոր ծա զուրկ .....................6 

Ու սա նող .....................7 
Թո շա կա ռու, տնա յին տնտե սու հի, այլ .....................8 

Չգի տեմ կամ չի վե րա բե րում .....................9

4b. (Մի այն մա գիստ րոս նե րի հա մար): Ին չո՞վ էիք զբաղ ված մա գիստ-
րո սա կան կրթա կան ծրագ րով ու սումն ա ռու թյան տա րի նե րին 

2-ից ավե լի աշ խա տա կից ու նե ցող ար տա հաս տի քա յին /ազատ գրա ֆի-
կով/ աշ խա տող և գոր ծա տու .....................1 

ար տա հաս տի քա յին /ազատ գրա ֆի կով/ աշ խա տա կող և 
2 կամ ավե լի քիչ աշ խա տա կից ու նե ցող և գոր ծա տու .....................2 

Հան րա յին սեկ տո րի աշ խա տա կից .....................3 
Մաս նա վոր սեկ տո րի աշ խա տա կից .....................4 

Վե րա պատ րաս տող /թրեյ նինգ վա րող/ կամ պրակ տի կանտ .....................5  
Գոր ծա զուրկ .....................6 

Ու սա նող .....................7 
Թո շա կա ռու, տնա յին տնտե սու հի, այլ .....................8 

Չգի տեմ կամ չի վե րա բե րում .....................9
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5. (Մի այն գոր ծա զուրկ նե րի հա մար). Որ քա՞ն ժա մա նակ եք Դուք գոր-
ծա զուրկ

Տա րի ներ.
Ամիս ներ.
Այժմ, մի շարք հար ցեր, որոնք վե րա բե րում են Ձեր ու սուց մա նը: 

6. Դա սըն թացն ավար տե լուց ի վեր քա նի՞ տար բեր աշ խա տանք եք 
ու նե ցել ______

7.Այս աշ խա տանք նե րից քա նի՞սն են հա մա պա տաս խա նել Ձեր կրթու-
թյա նը ______

8. Որ քան ժա մա նակ պա հանջ վեց Ձե զա նից՝ գտնե լու Ձեր կրթու-
թյա նը հա մա պա տաս խա նող առա ջին աշ խա տան քը ու սու ցումն ավար-
տե լուց ի վեր

Ավե լի քիչ, քան 6 ամիս .....................1 
  6-ից 12 ամիս .....................2 

 ավե լի քան 1 տա րի և ավե լի քիչ, քան 2 տա րի .....................3 
 2 կամ ավե լի տա րի .....................4 

 Ես ար դեն աշ խա տում էի մին չև ու սու ցումս ավար տե լը .....................5 
 Չեմ գտել իմ կրթա կան մա կար դա կին հա մա պա տաս խան

 պաշ տոն .....................6 
 Չգի տեմ կամ չի վե րա բե րում .....................9

* աշ խա տող նե րի հա մար մի այն 

9. Որ քա՞ն ժա մա նակ եք աշ խա տում Ձեր ներ կա յիս պաշ տո նում 
Տա րի ներ.
Ամիս ներ.

10. Ինչ պի սի՞ պայ մա նա գիր ու նեք այս պա հին 
 Ան ժամ կետ պայ մա նա գիր /կա րի ե րա յի քա ղա քա ցի ա կան 

ծա ռա յող .....................1 
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Ժա մա նա կա վոր պայ մա նա գիր /ընտր ված քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յող 
(ժա մա նա կա վոր աշ խա տանք և ծա ռա յու թյուն) ........ 2 

 Վե րա պատ րաստ ման կամ պրակ տի կա յի պայ մա նա գիր .....................3 
 Այլ տե սա կի պայ մա նա գիր (Կո մեր ցի ոն հա մա ձայ նա գիր կամ 

 մե նեջ մեն թա յին պայ մա նա գիր) ....4 
Առանց պայ մա նագ րի .....................5 

ար տա հաս տի քա յին /ազատ գրա ֆի կով/ աշ խա տող .....................6 
 Չգի տեմ կամ չի վե րա բե րում (Մի կար դա ցեք).....................9

11. Ին չով է զբաղ ված այն ըն կե րու թյու նը կամ կազ մա կեր պու թյու նը, 
որ տեղ Դուք աշ խա տում եք

 (ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյուն) 
(մաս նա վոր սեկ տո րի հա մար մի այն)

Կրթու թյուն և վե րա պատ րաս տում .....................1 
 Ար դյու նա բե րու թյուն .....................2 

Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պու թյուն.....................3 
 Ին ֆոր մա տի կա և հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն .....................4 

գո վազ դա յին, հա ղոր դակ ցա կան, մար կե տին գա յին և  
ձեռ նար կա տի րա կան կա ռա վա րում .....................5 

Առև տուր .....................6 
Զբո սաշր ջու թյուն և հյու րա նո ցա յին առև տուր .....................7 

Առող ջա պա հու թյուն, աջակ ցու թյուն և սո ցի ա լա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ .....................8 

Ֆի նան սա կան (ապա հո վագ րու թյուն ներ, բան կեր, խորհր դա տվա կան 
կազ մա կեր պու թյուն ներ) և օրի նա կան ծա ռա յու թյուն ներ .....................9 

 Այլ .....................10 
  Չգի տեմ կամ չի վե րա բե րում .....................11

12.Հիմն ա կա նում ինչ գոր ծա ռույթ էիք/եք Դուք իրա կա նաց նում:
 Ըն կե րու թյան կա ռա վա րում .....................1 

Մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում Կա ռա վա րում .....................2 
 Վար չա կան կա ռա վա րում .....................3 
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 Ֆի նան սա կան կա ռա վա րում .....................4 
 Մար կե տին գի կա ռա վա րում .....................5 
 Ար տադ րու թյան կա ռա վա րում .....................6 
 Առև տուր կամ լո գիս տի կա .....................7 
 Խորհր դատ վույ թուն .....................8 

Դա սավ դում .....................9 
Հե տա զա տու թյուն և զար գա ցում .....................10 

 Առող ջա պա հա կան և սո ցի ա լա կան օգ նու թյուն .....................11 
Դի զայն և ստեղ ծա գոր ծու թյուն .....................12 

 Տեխ նի կա կան գոր ծա ռույթ ներ .....................13 
 Որա կա վո րում չու նե ցող գոր ծա ռույթ ներ (օգ նա կան, վա ճա ռող, 

հա ճա խորդ նե րի սպա սար կում և այլն ) .......14 
 Այլ. ____________________________________________

13. Որ քա՞ն աշ խա տա կից կա Ձեր ըն կե րու թյու նում կամ կազ մա կեր-
պու թյու նում (Մի այն մաս նա վոր հատ վա ծում/սեկ տո րում/ աշ խա տող նե-
րի հա մար).

 10-ից քիչ .....................1 
 10-50 .....................2 
 51-250 .....................3 

 Ավե լի քան 250 .....................4 
  Ար տա հաս տի քա յին /ազատ գրա ֆի կով/ աշ խա տա կող` առաց աշ-

խա տան կից նե րի .....................5 
  Չգի տեմ կամ չի վե րա բե րում .....................9

14. Որո՞նք էին Ձեր ներ կա յիս աշ խա տան քա յին պա հանջ նե րը: 
Հա տուկ գի տա կան աս տի ճան .....................1

Հա տուկ մա գիստ րո սա կան աս տի ճան .....................2
Մի այն բու հա կան աս տի ճան .....................3

Ոչ մի գի տա կան աս տի ճան չի պա հանջ վել  .....................4

15. Ձեր պայ մա նագ րով նշված աշ խա տան քի տե սա կը հա մա պա տաս-
խա նու՞մ է Ձեր կա տա րած աշ խա տան քին:
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Այո .....................1 
Ոչ .....................2 

Չգի տեմ կամ չի վե րա բե րում .....................3

16. Որ քա նո՞վ եմ բա վա րար ված իմ այժ մյան աշ խա տան քից (1 =չբա-
վա րար ված մին չև 5 = բա վա րար ված).

1.....................1 
2.....................2 
3.....................3 
4.....................4 
5.....................5 

Չգի տեմ կամ չի վե րա բե րում .....................6
Որ քան հա մա պա տաս խան է Ձեր աշ խա տան քը . 

17.1 Ձեր կրթու թյան մա կար դա կին (1` չա փա զանց ան հա մա պա տաս-
խան - 5` շատ հա մա պա տաս խան) (կրթա կան աս տի ճան ներ և մա գիստ-
րա տու րա)

 1.....................1 
2.....................2 
3.....................3 
4.....................4 
5.....................5 

Չգի տեմ կամ չի վե րա բե րում .....................6

17.2 Ձեր հա տուկ աս տի ճա նին (1` չա փա զանց ան հա մա պա տաս խան 
- 5` շատ հա մա պա տաս խան) (մի այն կրթա կան աս տի ճան ներ, ոչ մա-
գիստ րա տու րա)

 11.....................1 
2.....................2 
3.....................3 
4.....................4 
5.....................5 

Չգի տեմ կամ չի վե րա բե րում .....................6
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18. Մի այն մա գիստ րոս նե րը. 
Որ քան է օգ նել մա գիստ րո սա կան կրթու թյու նը` բա րե լավ վե լու մաս-

նա գի տա կան ոլոր տում: 
 Շատ .....................1 

 Բա վա կա նին .....................2 
Մի քիչ .....................3 

Ընդ հան րա պես At all.....................4 
 Չգի տեմ կամ չի վե րա բե րում .....................5

19. Ինչ պե՞ս եք գտել Ձեր ներ կա յիս աշ խա տան քը: 
Մրցույթ .....................1

Ու սուց ման ըն թաց քում (կամ մա գիստ րա տու րա)`  
վե րա պատ րաս տումն ե րի մի ջո ցով .....................2

Այն ըն կե րու թյու նում կամ ինս տի տու տում, որ տեղ աշ խա տել եմ  
ու սուց մա նը զու գա հեռ .....................3

Անձ նա կան կա պե րի մի ջո ցով (ըն տա նիք, ըն կեր ներ) .....................4
Մաս նա գի տա կան մի ու թյուն նե րում աշ խա տա ցան կե րից .....................5

ԱՀ-ի աշ խա տան քա յին նա խա ձեռ նու թյուն նե րի բաժ նի մի ջո ցով 
.....................6

Աշ խա տան քի հան րա յին կենտ րոն նե րից (INEM, SERVEF) .....................7
Ժա մա նա կա վոր զբաղ վա ծու թյան գոր ծա կա լու թյու նից .....................8

Ես ստեղ ծել եմ սե փա կան ըն կե րու թյունս /ար տա հաս տի քա յին /
ազատ գրա ֆի կով/ աշ խա տող/ ձեձռ նար կա տեր .....................9 

Մարդ կա յին ռե սուրս նե րի խորհր դա տու ի մի ջո ցով .....................10
Ես ու ղար կել եմ իմ ինք նա կեն սագ րու թյու նը ըն կե րու թյա նը .....................11

Առ ցանց աշ խա տան քա յին որոն ման պոր տալ նե րի մի ջո ցով .....................12
Ըն կե րու թյան կայ քի մի ջո ցով .....................13

20.Ո՞ր մար զում եք այս պա հին աշ խա տում (բա ցեք մե նյուն) In which 
province do you work at this moment?: (ընտ րել տար բե րակ նե րից)

21. մեզ չի հե տաքրք րում Ձեր աշ խա տա վար ձի չա փը, բայց, ըստ հե տև-
յալ ընտ րա կան կե տե րի, կա րո՞ղ եք նշել Ձեր ամ սա կան վճա րի չա փը:
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500€-ից քիչ .....................1 
501-900€ .....................2 

901-1200€ .....................3 
1201-1600€ .....................4 
1601-2000€ .....................5 

Ավե լի քան 2000€ .....................6 
 Չգի տեմ կամ չի վե րա բե րում .....................7

22.Դուք կփո խե իք Ձեր գտնվե լու վայ րը, եթե Ձեզ առա ջարկ վի ավե-
լի լավ մաս նա գի տա կան հնա րա վո րու թյուն:

Մի այն եթե չհե ռա նամ շրջա նից/մար զից .....................1 
Մի այն իմ ինք նա վար հա մայն քում .....................2 

Իս պա նա կան ցան կա ցած քա ղա քում .....................3 
Նաև ար տեր կիր .....................4 

Աշ խա տան քի հա մար չեմ փո խի ապ րե լա վայրս .....................5 
Եր բևէ չեմ մտա ծել այդ մա սին .....................6

Մի այն գոր ծա զուրկ նե րի հա մար 

23. Տվեք 1-ից (ոչ մի) 5 (մեծ/շատ) գնա հա տա կա նը այն կե տե րի հա-
մար, որոնք դժվա րու թյուն են ներ կա յաց նում աշ խա տանք գտնե լիս.

Աշ խա տա շու կա յի ներ կա յիս իրա վի ճա կը .....................1 
Ու սուց ման ըն թաց քում որո շա կի սխալ նե րի պատ ճա ռով .....................2

Առա ջարկ վող աշ խա տանք նե րը և ոչ հա մա պա տաս խան  
աշ խա տա վար ձը .....................3

Հա ջորդ կրթա կան աս տի ճա նի պա կա սը .....................4
Նախ կի նում մաս նա գի տա կան ոլոր տում աշ խա տան քա յին փոր ձի  

պա կա սը .....................5
Ըն կե րու թյուն նե րում ան բա վա րար քա նա կով վե րա պատ րաս տումն ե րը 

.....................6
Լեզ վա կան գի տե լիք նե րի պա կա սը .....................7

Ին ֆոր մա տի կա նա գի տե լիք նե րի պա կա սը .....................8
Աշ խա տան քա յին ոլոր տում աշ խա տան քա յին հնա րա վո րու թյուն նե րի 

պա կա սը .....................9
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Աշ խա տան քա յին հնա րա վո րու թյուն նե րի պա կա սը իմ 
 տա րա ծաշր ջա նում .....................10

24.ինչ պի սի՞ մի ջոց նե րով եք հիմն ա կա նում փնտրում աշ խա տանք:
 Servef / INEM-ի մի ջո ցով.....................1

Ժա մա նա կա վոր զբաղ վա ծու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
 մի ջո ցով .....................2

Անձ նա կան կա պե րի մի ջո ցով .....................3
Աշ խա տան քի որոն ման պոր տալ նե րի մի ջո ցով .....................4

Թեր թե րում հայ տա րա րու թյուն նե րի մի ջո ցով .....................5
Ըն կե րու թյուն նե րի հետ ուղ ղա կի կա պի մի ջո ցով (հա մա ցան ցով,  

փոս տով կամ ու ղար կե լով կամ ան ձամբ ներ կա յաց նե լով 
 ինք նա կեն սագ րու թյուն ) .....................6

Ընդ հա նուր քննու թյուն .....................7
Այ լևս աշ խա տանք չեմ փնտրում .....................8

25ա. Կըն դու նեի՞ք աշ խա տան քա յին առա ջարկ, եթե աշ խա տա վար ձի 
չա փը Ձեր կար ծի քով չի հա մա պա տաս խա նում Ձեր կրթա կան մա կար-
դա կին՝ այո/ոչ 

25բ. Դուք այն կըն դու նեի՞ք, եթե նա խա տես վախ լի ներ ավե լի ցածր 
մա կար դա կի հա մար ՝ այո/ոչ

26. Կցան կա նա յիք աշ խա տել Ձեր այժ մյան կա ցու թյան վայ րից տար-
բեր վող վայ րում:

Եթե մի այն չեմ հե ռա նում իմ շրջա նից/մար զից .....................1 
մի այն իմ ինք նա վար հա մայն քում .....................2 

Ցան կա ցած իս պա նա կան քա ղա քում .....................3 
Ոչ մի այն իս պա նա կան ցան կա ցած մար զում, այլ նաև  

ար տերկ րում .....................4 
աշ խա տան քի հա մար չեմ փո խի իմ կա ցու թյան վայ րը .....................5 

Եր բևէ չեմ մտա ծել այդ մա սին .....................9
Կրթու թյուն [բո լո րը լրաց նում են]
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27.Ստա ցե՞լ եք այս պի սի կրթու թյուն: 
 Մա գիստ րա տու րա .....................Այո/ոչ 

Աս պի րան տա կան դա սըն թաց ..................... Այո/ոչ 
Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գե տի կամ փոր ձա գե տի դա սըն թաց 

..................... Այո/ոչ 
Լեզ վի դա սըն թաց ..................... Այո/ոչ 

Ին ֆոր մա տի կա յի դա սըն թաց ..................... Այո/ոչ 
Աշ խա տու ժի վե րա բե րյալ դա սըն թաց ..................... Այո/ոչ

Շա րու նա կե լով ___________________ ու սու ցու մը /կրթու թյու նը (տվյալ-
նե րի բա զա) 

28. 0-10 սահ մա նում ինչ պե՞ս կգնա հա տե իք Ձեր կրթու թյան հե տև յալ 
կրթա կան աս պեկտ նե րը:

 28.1 Առար կա նե րը և բո վան դա կու թյու նը .....................1/10
 28.2Նյու թե րը և սար քա վո րումն ե րը .....................1/10

28.3Դա սա վան դու մը .....................1/10
28.4 Ըն կե րու թյուն նե րում վե րա պատ րաս տումն ե րը .....................1/10

29. Հե տև յալ հմտու թյուն նե րից գնա հա տեք առա ջին հեր թին՝ աշ խա-
տան քի կա տար ման առու մով յու րա քան չյու րի կա և ո րու թյու նը, երկ րորդ 
հեր թին՝ որ քա նով եք կա րո ղա ցել զար գաց նել դրանք հա մալ սա րա նում. 

 *կա րև ո րույ թու նը 1-ից (մի նի մու մը/ամե նա քի չը) մին չև 5-ը (մաք սի-
մու մը/ամե նա շա տը)  

 *Զար գա ցու մը հա մալ սա րա նում՝ 1-ից (մի նի մու մը/ամե նա քի չը) 
մին չև 5-ը (մաք սի մու մը/ամե նա շա տը) 

Վեր լու ծե լու և սին թե զե լու հմտու թյուն ներ .....................1/5
Նոր իրա վի ճակ նե րում հար մար վե լու հմտու թյուն ներ .....................1/5

Թի մա յին աշ խա տանք .....................1/5
Ներ կա յաց նել հան րա յին ար տադ րու թյուն նե րը, գա ղա փար նե րը  

և զե կույց նե րը .....................1/5
Գրել և կար դալ տար բեր լե զու նե րով .....................1/5

Օգ տա գոր ծել ին ֆոր մա տի կա յի գոր ծիք ներ .....................1/5



65

Նա խա ձեռ նու թյուն և ձեռ նարկ չա տի րու թյուն .....................1/5
Սո ցի ալ հմտու թյուն ներ .....................1/5

Առաջ նոր դու թյուն և թի մա յին հա մա կար գում .....................1/5
Որո շումն ե րի կա յա ցում և խնդիր նե րի լու ծում .....................1/5

30. Դա սըն թաց նե րի հե տև յալ տե սակ նե րից որո՞նք են Ձեզ հե տաքրք-
րում: 

Մա գիստ րա տու րա .....................1
Աս պի րան տա կան դա սըն թաց ներ .....................2

Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գե տի և փոր ձա գե տի դա սըն թաց ներ 
.....................3

Կարճ թե մա տիկ դա սըն թաց ներ .....................4 

31. Վեր ջա պես, հե տև յալ գոր ծու նե ու թյու նից որո՞նք եք իրա կա նաց րել: 
Erasmus-Socrates .....................1

Ար տերկ րում լեզ վա կան դա սըն թաց .....................2
Ար տերկ րում աշ խա տանք .....................3

Մեկ այլ երկ րում մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տումն եր 
(օրի նակ՝ Եվ րո պա կան մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տումն ե րի 

ծրա գիր/ մաս նա գետ նե րի Եվ րո պա կան վե րա պատ րաստ ման
 ծրա գիր ) ....4 

Իս պա նի ա յում ըն կե րու թյուն նե րում կամ ինս տի տուտ նե րում ու սու ցու մից 
հե տո վե րա պատ րաս տումն եր/ մա գիստ րա տու րա/ .....................5

Ու սուց ման ըն թաց քում ըն կե րու թյուն նե րում կամ ինս տի տուտ նե րում 
վե րա պատ րաս տումն եր /մա գիստ րա տու րա/ .....................6

Մենք կցան կա նա յինք հե տա գա յում ևս իրա կա նաց նել ու սումն ա սի-
րու թյուն ներ, դրա հա մար, կա րող եք ան վա նել այն ըն կե րու թյու նը, որ-
տեղ աշ խա տում եք կամ որ տեղ վեր ջին ան գամ եք աշ խա տել: Ակ նե-
րև ա բար, այս ին ֆոր մա ցի ան գաղտ նի է և անա նուն, օգ տա գործ վում է 
ու սու մա կան առա ջար կու թյուն նե րի հա մար: 

շնոր հա կա լու թյուն հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար 
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Ու սա նող նե րի ծա ռա յո ղու նա կու թյա նը և կա րի ե րա յին աճին 
աջակ ցող Հա մալ սա րա նի մի ա վո րումն ե րը 

Շա րադ րան քը հիմ ված է՝ Torres, R. (2012), Mise en place de services 
universitaires pour l’emploi (SUE) dans l’optique de la Communication, Propo
sition de mռthodologiedestinռe aux pays en dռveloppement et aux economies 
ռmergentes pour le dռveloppement local1 հրա տա րա կու թյան վրա, 

Նե րա ծու թյուն 

Զար գա ցող տնտե սու թյուն նե րը գրան ցում են աճ սո ցի ա լա կան փո-
փո խու թյուն նե րով իրենց սե փա կան ար տադ րու թյան և ծա ռա յու թյուն-
նե րի մեկ նարկ մամբ` օգ տա գոր ծե լով ներ քին ռե սուրս նե րը, չհաս նե լով 
լի ո վին զար գա ցա ծու թյան մա կար դա կին: Զար գա ցու մը և սո ցի ա լա կան 
որա կը կկա սեց վի, եթե գի տե լի քը չյու րաց վի հա մալ սա րա նի ու սա նող-
նե րի կող մից և չկի րառ վի պրակ տի կա յում: Հա մալ սա րան-գոր ծա տու 
հա րա բե րու թյուն նե րի մի ջո ցով ներդ րումն ե րի և աշ խա տան քա յին հնա-
րա վո րու թյուն նե րի խրա խու սու մը պա հան ջում է հա ղոր դակց ման ռազ-
մա վա րու թյան մշա կում` գի տակ ցե լու և վստա հե լու հա մալ սա րա նի նշա-
նա կու թյու նը տա րա ծաշր ջա նա յին զար գաց ման գոր ծում: 

Փաս տա թուղ թը ներ կա յաց նում է ընդ հա նուր ու ղե ցույց` նե րա ռե լով 
որո շա կի հաս կա ցու թյուն ներ և գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնք անհ րա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել զար գա ցող տնտե սու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան բու-
հա կան աշ խա տան քա յին ծա ռա յու թյուն նե րի ձև ա վոր ման ժա մա նակ: 
Այս նկա տա ռու մով օգ տա գործ վում են այն պի սի բա նա լի բա ռեր, ինչ-
պի սին են Ռազ մա վա րա կան հա ղոր դակ ցու թյուն, հա սա րա կայ նու թյան 
հետ կա պեր, զբաղ վա ծու թյուն, սո ցի ալ-տնտե սա կան զար գա ցում, սո-
ցի ա լա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, Հա մալ սա րան-ըն կե րու թյուն հա-
րա բե րու թյուն:.

1 Հասանելի է`  http://www.projet-unilink.org/publications.html. Անգլերեն 
թարգ մանությունը կատարել է Սամա Հելալին
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Ռազ մա վա րա կան դրույթ/տե սան կյուն 

Հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ նե րի զբաղ վա ծու թյան հար ցի •	
շրջա  նա կում պար զել.
Որո՞նք են ամե նա շատ կամ ամե նա քիչ պա հանջ ված գի տա կան •	
աս տի ճան նե րը: Ին չու՞ 
Ինչ պի սի՞ն է բիզ նես սեկ տո րի կար ծի քը հա մալ սա րա նի մա սին: •	
Ին չու՞: 
Ի՞նչ ռե սուրս ներ են հա սա նե լի/ան հա սա նե լի իմ հա մալ սա րա-•	
նում: 
Ի՞նչ հա վե լյալ ֆի նան սա կան աղ բյուր ներ են հա սա նե լի ինձ:•	

Հա մալ սա րան-հա սա րա կու թյուն 
Զար գա ցող տնտե սու թյան հա մա տեքս տում մշա կել ռազ մա վա րա-

կան պլան շրջա նա վարտ նե րի զբաղ վա ծու թյան հա մար, այ սինքն` անդ-
րա դարձ սո ցի ալ-տնտե սա կան զար գաց ման գոր ծում հա մալ սա րա նի 
դե րի երեք ուղ ղու թյուն նե րին: 

Աշ խա տան քա յին-տնտե սա կան ուղ ղու թյուն 
Այս ուղ ղու թյու նը ներ կա յաց նում է տնտե սու թյան զար գաց մանն ուղղ-

ված ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ամ բող ջու թյուն, որը խրա խու սում է 
զբաղ վա ծու թյու նը և ըն կե րու թյուն նե րի հիմն ու մը:

Բու հա կան աշ խա տան քա յին ծա ռա յու թյան ձև ո վոր ման հա մար 
պետք է պա տաս խա նել որո շա կի հար ցե րի. 

Ի՞նչ կա րող եմ անել որ պես հա մալ սա րան: * 
Ու նեմ ար դյոք հնա րա վո րու թյուն՝ օժան դա կե լու ինք նազ բաղ վա-* 
ծու թյանն ու ըն կե րու թյուն նե րի ստեղծ մա նը:

Սո ցի ալ-մշա կու թա յին ուղ ղու թյուն 
Այս ուղ ղու թյու նը ներ կա յաց նում է մաս նատ ման գոր ծըն թաց նե րի և 

հա մընդ հա նուր իրա կա նու թյան մեջ առ կա սո ցի ա լա կան խմբե րի՝ էթ-
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նի կա կան, սե ռա յին կամ տա րի քա յին, բա ցա ռումն ե րի վե րա բե րյալ պա-
տաս խան ներ գտնե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը, որն առաջ է բե րում մաս նա-
գի տա կան խնդիր և նույ նիսկ մաս նա գի տա ցում, որն այժմ, ան կաս կած, 
մարդ կանց հա մար մի ջոց է, որ մենք կրթում ենք մեր հա մալ սա րա նում: 

Այս պա րա գա յում Բու հա կան աշ խա տան քա յին ծա ռա յու թյան ձև ա-
վոր ման հա մար պետք է անդ րա դառ նալ որո շա կի հար ցե րի. ար դյոք 
ստեղ ծու՞մ եմ մաս նա գի տա կան պրո ֆիլ իմ հա մալ սա րա նում:

Քա ղա քա յին տա րա ծաշր ջա նա յին ուղ ղու թյուն 

Վե րա կանգ նե լով վատ վի ճա կում գտնվող պատ մա կան ժա ռան գու-
թյուն նե րը, մտա հոգ վե լով մի ջա վայ րի և տա րած քի կազ մա կերպ ման մա-
սին՝ հե նա րան են ստեղ ծում կա յուն զար գաց ման հա մար, որը չի կա րե լի 
իրա կա նաց նել առանց ոլոր տում պատ րաստ ված և մտա հոգ մարդ կանց, 
ով քեր գլխա վո րա պես հան դի սա նում են հա մալ սա րա նի ու սա նող ներ: 

Բու հա կան աշ խա տան քա յին ծա ռա յու թյան հիմն ա դիր նե րը պա տաս-
խա նե լու են այն պի սի հար ցին, ինչ պի սին են. Ի՞նչ կա րող եմ անել որ պես 
հա մալ սա րան: Ու նե՞մ ար դյոք հնա րա վո րու թյուն՝ խրա խու սե լու զբաղ վա-
ծու թյու նը և ըն կե րու թյան ստեղ ծու մը: Ստեղ ծու՞մ եմ ար դյոք մաս նա գի-
տա կան և ձեռ նար կա տի րա կան պրո ֆիլ ներ իմ հա մալ սա րա նում: 

Այս հար ցե րին պա տաս խա նե լը են թադ րում է հե տա զո տա կան աշ-
խա տան քի զար գա ցում՝ ստա նա լու օգ տա կար ին ֆոր մա ցիա Բու հա կան 
աշ խա տան քա յին ծա ռա յու թյան վերջ նա կան նա խագծ ման, ինչ պես 
նաև շա րու նա կա կան գնա հատ ման մա սին: Ահա թե ին չու է խոր հուրդ 
տրվում ծա վա լել հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյուն:

Անդ րա դար ձից հե տո. Ի՞նչ է պլա նը. 
Այս բաժ նի նպա տակն է առա ջար կել մե թո դո լո գի ա կան ու ղե ցույց 

ռազ մա վա րա կան պլա նի նա խագծ ման ուղ ղու թյամբ:
Բու հա կան աշ խա տան քա յին ծա ռա յու թյան հիմն ու մը են թադ րում է 

ոչ ավե լի, քան երեք հիմն ա կան ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րի մշա-
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կում՝ խու սա փե լու բու հա կան և ոչ բու հա կան զբաղ վա ծու թյան ծա ռա յու-
թյուն նե րի մի ջև ան հա մա ձայ նու թյու նից կամ նույ նիսկ բա խու մից: Հիմ-
նա կան նպա տակն ակ նե րև ա բար լի նե լու է հա մալ սա րա նի ու սա նող նե-
րի տե ղա վո րու մը որոշ ներ քին և ար տա քին ռազ մա վա րա կան հա ղոր-
դակց ման նպա տակ նե րի հետ մի ա սին, որը կնպաս տի վստա հու թյան 
ձև ա վոր մա նը և բո լոր գոր ծող ան ձանց ուղ ղա կի կամ անուղ ղա կի ներգ-
րավ վա ծու թյա նը, ով քեր կա րող են ինչ-որ բան անել զբաղ վա ծու թյան 
կամ բու հա կան ինք նազ բաղ վա ծու թյան ուղ ղու թյամբ. 

Եվ րո պա կան բու հա կան ծա ռա յու թյան ձև ա վոր ման և իրա կա նաց-
ման հա մար ռազ մա վա րա կան պլա նի հիմն ա կան քայ լերն են.

Սահ մա նել ռազ մա վա րա կան առանց քա յին խնդի րը՝ կրկնա կի 1. 
երաշ խա վոր մամբ տե ղա վո րում 
Սահ մա նել ռազ մա վա րա կան նպա տակ ներն ու հա մա պա տաս-2. 
խան ծա ռա յու թյուն նե րը և գոր ծառ նա կան տա րած քը. 
Ռազ մա վա րա կան նպա տակ1. Տե ղա վոր ման բարձր վար կա նիշ. •	
Ռազ մա վա րա կան նպա տակ 2. Բարձ րաց նել գի տե լի քի մա կար-•	
դա կը 
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Ռազ մա վա րա կան նպա տակ 3. Ավե լաց նել գոր ծա տու ի վստա-•	
հու թյու նը 

Ռազ մա վա րա կան նպա տակ 1.

Հաս նել տե ղա վոր ման բարձր վար կա նի շի և հատ կա պես բու հա կան 
այն պի սի որա կա վո րում ե րի հա մար, որոնք ավե լի քիչ պա հանջ ված 
են` հա մա ձայն հե տև յալ Ռազ մա վա րու թյուն նե րի և տեխ նի կա նե րի:

Ռազ մա վա րու թյուն ներ

Բա ցա հայ տել ու սու ցան վող բու հա կան աս տի ճան նե րի նոր հայ-1. 
տեր (ի՞նչ գա ղա փար ներ կա րե լի է իրա կա նաց նել կազ մա կեր-
պու թյուն նե րում):
Այս դա սըն թաց նե րի հա մար բա ցա հայ տել զբաղ վա ծու թյան և 2. 
ինք  նազ բաղ վա ծու թյան հնա րա վոր աղ բյուր նե րը (ինչ պե՞ս կա րե լի 
է իրա գոր ծել նոր բա ներ և ինչ պի սի՞ կազ մա կեր պու թյուն նե րում:
Նա խագ ծել և գոր ծար կել բու հա կան զբաղ վա ծու թյան ծա ռա յու-3. 
թյուն ներ ֆունկ ցի ո նալ և գոր ծառ նա կան տա րածք նե րում. 
ա) Շրջա նա վարտ նե րի հա մար աշ խա տան քա յին բա զա՝ նե րա-

ռյալ առաջ նա հերթ գոր ծո ղու թյուն նե րը, ինչ պի սին են ձեռ-
նար կա տի րա կան ներ կա յա ցումն ե րը, տո նա վա ճառ նե րը և 
մի ջո ցա ռումն ե րը, որոնք առնչ վում են զբաղ վա ծու թյա նը և 
նոր ըն կե րու թյուն նե րի ստեղծ մա նը, տա րա ծաշր ջա նա յին 
վար չա կա ռույց նե րի ու զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
մի ջև ցան ցա յին հա մա գոր ծակ ցու թյա նը: 

բ)  Վաղ մաս նա գի տա կան պրակ տի կա նե րի կա պու մը մասնա  գի-
տա կան ուղղ վա ծու թյամբ պար տա դիր ու սումն ա կան պրակ-
տի կա նե րին` եր կա րաց նե լու ու սա նող-գոր ծա տու հա րա բե-
րու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը: Եր կա րաց ված ժա մա նա կա-
հատ վա ծում երաշ խա վո րել որո շա կի ֆի նան սա կան աջակ-
ցու թյուն՝ մա րե լու ու սումն ա կան ծախ սե րը: 
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Աշ խա տել ու սա նող նե րի ու շրջա նա վարտ նե րի հետ տե ղա վոր-4. 
ման և կա րի ե րա յի զար գաց մանն ուղղ ված հմտու թյուն նե րի ձև-
ա վոր ման ըն թաց քում: 
ա) Դա կա րող է լի նել որո շա կի ոլոր տի ուղղ վա ծու թյուն կամ 

այն պի սի նե րը, որոնք պա տաս խա նա տու են կողմն ո րո շում 
են իրենց ու սա նող նե րին: 

Խթա նել և կողմն ո րո շել ինք նազ բաղ վա ծու թյու նը և ըն կե րու-5. 
թյուն նե րի ստեղ ծու մը:
Խթա նել այն ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան կա րի ե րա յի առա-6. 
ջըն թա ցը, ով քեր աշ խա տել են որ պես պրակ տի կանտ ներ և 
շրջա նա վարտ ներ (Հաս կա նալ գոր ծըն թա ցը, պար զու թյուն ներն 
ու բար դու թյուն նե րը և աշ խա տան քա յին բա զա յի առանձ նա հա-
տուկ զար գա ցու մը ու բու հա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող-
նե րի փոր ձը): Գլխա վո րա պես մտա ծել զբաղ վա ծու թյա նը միտ-
ված հե տա զո տա կան կենտ րո նի1 ստեղծ ման մա սին, որը հա մա-
գոր ծակ ցում է պաշ տո նա կան հե տա զո տա կան կենտ րոն նե րի և 
զբաղ վա ծու թյան տա րա ծաշր ջա նա յին զար գաց ման գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի հետ: 
Ստեղ ծել իրա վի ճակ նե րը, որոնք այս աս տի ճան ներն ավե լի տե-7. 
սա նե լի են դարձ նում և որոնք ցույց են տա լիս ձեռ նար կա տի րա-
կան ըն կե րու թյուն նե րում իրենց օգ տա կա րու թյու նը (բու հա կան 
վե րա պատ րաս տումն ե րից ար տա քին հան րա յին կա պեր)2.
Խրա խու սել հա րա բե րու թյուն նե րը և թի մա յին աշ խա տան քը՝ 8. 

1 Հետազոտության կենտրոնները կարող են ֆինանսավորվել կառա-
վա րության ծրագրերով և խորհրդատվական ընկերությունների հովա նա-
վորությամբ մարդկային ռեսուրսների և տարածաշրջանային զարգացման 
ոլորտներում

2  մենք խոսում ենք ոչ ընթացիկ ծրագրերի, բազմա- և միջառարկայական 
հետազոտության  նախագծման մասին՝ զարգացնելու սոցիալական հմտու-
թյուններ, խրախուսելու սոցիալական պատասխանատվությունը կրթական 
և բիզնես համակարգերի միջև, հնարավորության դեպքում հայտնաբերելու 
և  ներառելու զբաղվածության նոր աղբյուրներ: 



72

զար գաց նե լով տա րա ծաշր ջա նա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րը: 
Մի ա վո րել բու հա կան սո ցի ա լա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը 9. 
կա ռա վար ման մո դե լում:
Նա խորդ կե տե րում նե րա ռել նրանց, ով քեր պա տաս խա նա տու 10. 
են կենտ րոն նե րի և դա սա խո սա կան կազ մի հա մար հա տուկ 
ծրագ րա յին հան դի պումն ե րի մի ջո ցով, որոնք վե րա բե րում են 
զբաղ վա ծու թյան երկ կողմ երաշ խա վո րու թյա նը (գոր ծա տու նե-
րի և վե րա պատ րաս տող նե րի շրջա նա կում նե րա ռել հան րա յին 
կա պե րը՝ հաշ վի առ նե լով նրանց քա ղա քա կան մա կար դա կը (ու-
սա նո ղա կան փոխ նա խա գա հու թյուն), տեխ նի ա կա կան մա կար-
դա կը (բու հա կան զբաղ վա ծու թյան ծա ռա յու թյուն) և գի տա կան 
մա կար դա կը (պրո ֆե սոր ներ):

Տեխ նի կա ներ1

Ստեղ ծա գոր ծա կան/•	 1աշ խա տա ժո ղով ներ. որ պես զի խրա խու-
սեն մաս նա գի տա կան կա րի ե րա յի զար գաց մանն ուղղ ված նոր 
մո տե ցումն ե րը և բու հա կան կրթա կան աս տի ճան նե րից ստաց-
վող գի տե լի քի նոր հայ տա ձև ե րը` հատ կա պես աշ խա տա շու կա-
յում ամե նավվ տանգ ված նե րը: Ինք նազ բաղ վա ծու թյան և բիզ-
նե սի ստեղծ ման ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցումն ե րը: Կան երեք 
թի րա խա յին խմբեր.
Շու տով ավար տող ու սա նող ներ (ար ձա գան քող կամ ուղ ղիչ գոր-•	
ծո ղու թյուն ներ).
Մաս նա կից ու սա նող ներ (առաջ նա հերթ կամ կան խար գե լիչ գոր-•	
ծո ղու թյուն).
Բա նա կող խմբեր. այս խմբե րը բաղ կա ցած են վե րա պատ րաս-•	
տող նե րից, ով քեր քա ջա տե ղյակ են որա կա վո րումն ե րից, բիզ նես 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից, նոր շրջա նա վարտ նե րից և ավար տա կան 

1 աջակցության համար որոշ առաջարկություններ կարող են թույլա-
տրելի լինել զարգացող համագործակցության ծրագրի կամ համատեղ հո-
վանավորության միջոցով: 
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կուր սե րի ու սա նող նե րից, որ պես զի ներգ րա վեն հա ղոր դակց ման 
գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված բո լոր դե րա կա տար նե րին, որ տեղ 
անհ րա ժեշ տու թյուն ներն ավե լի ակ նա ռու են դառ նում, յու րա քան-
չյու րը ներ կա յաց նում է իր շա հե րը և հա մա տեղ առա ջարկ նե րը, 
որոնք պետք է իրա կա նաց վեն հենց այս մաս նա կից նե րի կող մից 
և օգ տա գործ վեն որ պես սո ցի ա լա կան և հան րա յին պա տաս խա-
նատ վու թյան լա վա գույն փորձ և կա տա րում1:
Տե ղե կատ վա կան և մո տի վա ցի ոն հան դի պումն ե րի կազ մա կեր-•	
պում ակ տիվ զբաղ վա ծու թյան և ինք նազ բաղ վա ծու թյան որոն-
ման ուղ ղու թյամբ:
Տա րա ծաշր ջա նա յին զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի հետ •	
առա ջարկ վող հա մա ձայ նագ րեր՝ հեշ տաց նե լու ու սա նող նե րի 
աջակ ցու թյու նը և նոր շրջա նա վարտ նե րի հա ճա խումն ե րը սո-
ցի ալ-տնտե սա կան խթան մանն ուղղ ված տա րա ծաշր ջա նա յին 
մի ջո ցա ռումն ե րին, որ պես զի մի կող մից տե ղա վո րեն ու սա նող-
նե րին և շրջա նա վարտ նե րին տար բեր մաս նա գի տա կան ցան ցե-
րում և մյուս կող մից, մեր ձեց նեն նրանց իրենց սո ցի ալ-տնտե սա-
կան իրա կա նու թյա նը: Մաս նակ ցու թյու նը պետք է իրա կա նաց-
նել տար բեր մա կար դակ նե րում՝ որ պես մաս նա կից ներ, խոս նակ 
կլոր սե ղան-հան դի պումն ե րում, «իր ոլոր տում մաս նա վոր պրակ-
տի կա յով զբաղ վող», ձեռ նար կա տեր և այլն: 
Ին ֆոր մա ցի ա յի հա մա կար գում.•	  Ներ կա յաց նել կա տար ված աշ-
խա տան քի հաշ վե վու թյու նը, նախ նա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը, 
գոր ծել հա մա ձայն պլա նի 
Մշա կել մաս նա գի տա կան զար գաց ման ու ղե ցույց ներ.•	  Աշ խա-
տել եր րորդ կող մե րի հա մար կամ մաս նա գի տա կան գրա  սենյակ-
նե րում2:

1 Երաշխիք և աշխատանք փնտրողների, և գործատուների համար
2 Դուք կարող եք իրավասու լինել ֆինանսավորվելու պետական մի-

ջոց  ներով և մասնավոր անձանց կողմից, ովքեր հետաքրքրված են հո վա-
նավորությամբ: 
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Ռազ մա վա րա կան նպա տակ 2 

Բարձ րաց նել բու հա կան զբաղ վա ծու թյան ծա ռա յու թյան վե րա բե րյալ 
բու հա կան հա մայն քի իրա զեկ վա ծու թյու նը և տե ղե կաց նել բո լոր գոր ծո
ղու թյուն նե րի մա սին, որոնք պրո ռեկ տո րա տի աջակ ցու թյամբ մշակ վել 
են հօ գուտ հա մալ սա րա նի զբաղ վա ծու թյա նը: 

Ռազ մա վա րու թյուն ներ

 Մշա կել կոնկ րետ տե ղե կատ վա կան մի ջո ցա ռումն եր և նիս տեր յու րա-
քան չյուր որա կա վոր ման հա մար: Այս մի ջո ցա ռումն ե րում կենտ րո նի հա մար 
պա տաս խա նա տու ան ձը լի ա զո րու թյուն է տա լիս այն ան ձին, ով հան դես է 
գա լիս որ պես գի տա կան ղե կա վար և գի տա կան խոր հուր դը կազ մող պրո-
ֆե սոր նե րի խմբե րի ին: Մի ջո ցա ռումն ե րը կա րող են բաղ կա ցած լի նել. 

Փոր ձա գետ նե րի սե ղան ներ. Այս ոլոր տում ըն թա ցիկ թե մա: Մաս-•	
նա կից նե րը կլի նեն առն վազն 1 պրո ֆե սոր, 1 հայտ նի փոր ձա-
գետ, 1 նոր շրջա նա վարտ, 1 մաս նա գետ ներ հա վա քագ րող1:
Ոլոր տին վե րա բե րող բիզ նես ցու ցա սե նյակ ներ ու ստենդ ներ և •	
կազ մա կեր պու թյուն ներ2:
Ստենդ նե րով ցու ցա սե նյակ ներ, որոնք հա վա քում են գի տա կան •	
կո մի տեի կող մից քննարկ ված ու սա նող նե րի և նոր շրջա նա-
վարտ նե րի աշ խա տանք նե րը3: Ըն կե րու թյուն նե րի կող մից պա-
հանջ ված որա կա վո րումն ե րի ուղ ղու թյամբ նոր վե րա պատ րաս-
տումն ե րի վե րա բերյ լալ hստակ ին ֆոր մա ցի ա յի նե րա ռում: 

Ին ֆոր մա ցի ա յի տա րա ծում.
Պայ մա նա վոր ված առ կա մի ջոց նե րով՝ կա րե լի է օգ տա գոր ծել. փոքր •	
ու նի վեր սալ հա ջոր դա կան կա պու ղով սե րիգ րաֆ /USB serigraph/ մի 

1 Մասնագետների հավաքագրող ընկերություններն իրենք կամ փոր  ձա-
գետների ընկերությունը կարող են լինել գործունեության համաֆինան-
սավորողները:

2 Ստենդը կարող է տրամադրվել ավելի մատչելի գնով:
3 Ստենդները դիտելու համար պետք է գան մասնագետներ հավաքագրող 

անձիք:
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կող մում հա մալ սա րա նի, իսկ մյուս կող մում բու հա կան զբաղ վա ծու-
թյան ծա ռա յու թյան լո գո նե րը: Autoexe-ի տե ղադ րու մից հե տո հայտն-
վում են եր կու նշան ներ. առա ջի նը՝ վեր ջին վար ժու թյան գոր ծո ղու-
թյուն ներն ու ար դյունք նե րը, և մյու սը՝ զբաղ վա ծու թյան քա ղա քա կա-
նու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը, կենտ րո նի մա սին հա տուկ 
հար ցե րը, որա կա վո րումն ե րը, կար ծիք նե րը և այլն՝ նե րա ռյալ էլեկտ-
րո նա յին փոս տը, որ տեղ կա րե լի է ու ղար կել պա տաս խան ներ1:
Մաս նակ ցել մաս նա գի տա կան մի ու թյուն նե րի հրա տա րա կումն ե-•	
րին, որոնք առնչ վում են հա մալ սա րա նում դա սա վանդ վող որա-
կա վո րումն ե րին՝ բո լո րին տա լով նույն հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Հիմն ա կան թի րա խա յին խմբեր. Տնօ րեն ներ և/կամ կենտ րոն նե-•	
րի քար տու ղար ներ, նոր շրջա նա վարտ ներ: 
Նո րաց ված վեբ կայ քի/բլո գի գոր ծար կում զար գաց ման, զբաղ-•	
վա ծու թյան և ցուց մունք նե րի, կամ ըն կե րու թյուն նե րի կող մից 
հա տուկ ավանդ նե րի վե րա բե րյալ նո րու թյուն նե րով, որոնք վար-
ձատ րում են ու սա նող նե րին կամ նրանց, ով քեր անց նում են 
պրակ տի կա: Նաև պետք է նե րա ռի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-
կան կազ մի և պրակ տի կա նե րի ու մի ջազ գա յին շար ժու նու թյան 
ծրագ րե րի հա մա կար գող նե րի ներդ րումն ե րի մա սին ին ֆոր մա-
ցիա` տա րա ծե լու հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի վե րա պատ րաս-
տումն ե րի որա կի մա սին տե ղե կատ վու թյուն:

Ռազ մա վա րա կան նպա տակ 3 

Բարձ րաց նել գոր ծա տու ի վստա հու թյու նը և ամ րապն դել տար բեր 
վե րա պատ րաս տում ե րի ծրագ րե րը, որոնք նպաս տում են հա մալ սա
րա նի ու սա նող նե րի զբաղ վա ծու թյան ապա հով մա նը: 

1 Սա համահունչ է կառավարման մոդելին համալսարանի Սոցիալական 
պատասխանատվության կառավարման մոդելին և տեխնոլոգիաների ու 
թղթերի խնայողության բարձրացմանը: (Լոկալ օրակարգ 21)
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Տեխ նի կա ներ

«•	 Երաշ խա վոր մամբ որա կա վոր ված» փորձ նա կան ծրա գիր, որը 
հա մա գոր ծա կում է այն ըն կե րու թյուն նե րի հետ, որոնք մաս նակ-
ցում են վե րա պատ րաս տումն ե րի, հե տա զո տու թյուն նե րի և զար-
գաց ման ծրագ րե րին, և ընդ հա նուր առ մամբ այն ըն կե րու թյուն-
նե րի հետ, որոնք հա մա գոր ծակ ցում են հա մալ սա րա նի և բու հա-
կան զբաղ վա ծու թյան ծա ռա յու թյան հետ: 
Շրջա նա վարտ նե րին երաշ խա վո րող ծրագ րե րը տրա մադր վում •	
են վե րո հի շյալ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի հետ հա մա-
տեղ: Անհ րա ժեշտ է մշա կել գնա հատ ման թեր թիկ ներ:
հիմն ա կան նպա տակն է հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ նե րին •	
ուղ ղոր դել ըն կե րու թյուն ներ՝ վեր ջին նե րիս հետ աշ խա տե լու 
առա ջին վեց ամիս նե րի ըն թաց քում: Սա օգ տա գործ վե լու է վե-
րա պատ րաստ վող դա սա խոս նե րի հա մար և բիզ նես կազ մա կեր-
պու թյուն նե րում առօ րյա մո տեց ման հա մար: 
Հա մա ձայն ներ քին հա ղոր դակ ցու թյան՝ որ պես զի նմա նա տիպ •	
ծրա գիր իրա կա նաց ներ լու հա մար խոր հուրդ է տրվում. 
Խմբա կա յին հան դի պումն եր պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ-•	
մի և նա խորդ տար վա շրջա նա վարտ նե րի հետ:
Այս ար դյունք նե րի հա մե մա տու մը տեխ նի կա կան մա սում նկա-•	
րագր ված խմբի քննարկ ման ար դյունք նե րի հետ` հաս նե լու ռազ-
մա վա րա կան նպա տակ 1-ին: 
Աշ խա տան քա յին և գնա հատ ման թեր թիկ նե րի մշա կում:•	
Գնա հատ մա նը միտ ված հան դի պումն եր •	
Մշա կել որոշ փոխ հա տու ցումն եր մաս նա կից ըն կե րու թյուն նե րի և •	
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի հա մար:
Հնա րա վո րու թյան դեպ քում խոր հուրդ է տրվում հրա տա րա կել •	
փոր ձի ար դյունք նե րը և բեռ նել դրանք հե տաքր քիր ֆո րումն ե-
րում` հա մալ սա րա նի և բիզ նես ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար: 
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Մաս նա գի տա կան տեր մի նա բա նա կան բա ռա րան 

Տե ղա յին զար գա ցում. Սա մի գոր ծո ղու թյուն է, որն ուղղ ված է տա-
րա ծաշր ջա նի տա րած քա յին ուղղ վա ծու թյամբ տար բեր խնդիր նե րին 
(սո ցի ա լա կան, տնտե սա կան, բնա պահ պա նա կան)` հաշ վի առ նե լով 
այն հնա րա վո րու թյուն նե րը, որ կա րող է առա ջար կել ընդ հա նուր հա-
մա կար գը: Այս գոր ծըն թա ցը նե րա ռում է սո ցի ա լա կան դե րա կա տար նե-
րի և ռե սուրս նե րի շար ժու նու թյու նը, մաս նակ ցու թյու նը և հա մա կարգ-
ման ռազ մա վա րու թյուն նե րը ինչ պես տե ղա յին, այն պես էլ ար տա քին 
մա կար դակ նե րում: 

Լո կալ զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն ներ. Այս գոր ծա կա լու թյուն նե-
րը սահ ման վում են որ պես մի ջան կյալ գոր ծա կա լու թյուն ներ պե տա կան 
լո կալ վար չա կազ մե րի, շու կա յի և հան րու թյան մի ջև` հա սա նե լու տե-
ղա յին բաց զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան: Իրենց գոր ծա ռույթ նե րի 
շրջա նակ նե րում լո կալ զար գաց ման գոր ծա կալն աշ խա տում է որ պես 
միջ նորդ սո ցի ալ-տնտե սա կան գոր ծա կալ նե րի, սո ցի ա լա կան և տնտե-
սա կան շար ժու նու թյան մի ջև և տրա մադ րում է ին ֆոր մա ցիա և տեխ-
նի կա կան աջակ ցու թյուն:

Տե ղա վո րում. «Գոր ծըն թաց ներ, որոնք հաս ցե ագր ված են ան ձի ծա-
նո թաց մա նը աշ խա տան քա յին կյան քին» [...] Տե ղա վո րում նվեր, բա րե-
գոր ծու թյուն կամ մի բան չէ, որ տրվում է կա մո վի, այլ մի ա վոր ված հա-
սա րա կու թյան կա րև որ գոր ծու նե ու թյուն [...]: Այն սահ ման վում է որ պես 
ակ տիվ ընդգր կուն և մի ա վոր ված գոր ծըն թաց, որ տեղ մաս նա կից նե րը 
դառ նում են գոր ծող ան ձիք, և ոչ որ պես դի տորդ ներ, ով քեր ակ տի-
վաց նում են այդ մե խա նիզմն ե րը, որոնք թույլ կտան մեզ բաց լի նել և 
վե րաց նել խո չըն դոտ նե րը և որոն ցում ցան կա ցած մի ջոց ներ դա դա րում 
են գո յու թյուն ու նե նալ, բայց իրա կա նաց նում են նոր մշա կու թա յին ար-
ժեք ներ այն հա մոզ մուն քով, որ դրանք կլի նեն հա սա րա կու թյան օրի նա-
կան ժա ռանգ նե րը, որոնց պատ կա նում ենք մենք և կպատ կա նենք, դա 
է ուղ ղա կի պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցու մի, լի ա կա տար քա ղա քա-
ցի նե րի երաշ խի քը:
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Սո ցի ա լա կան կա պի տալ. Ըստ Բա րեյ րո յի «Սո ցի ա լա կան կա պի տա-
լը կա րող է վե րա բե րել մարդ կանց սո ցի ա լա կան ու քա ղա քա ցի ա կան 
ներգ րավ վա ծու թյան և սո ցի ա լա կան նոր մե րի մի ջև հո րի զո նա կան կա-
պե րին, որոնք ազ դում են հա մայն քա յին ցան ցե րի ար դյու նա վե տու թյան 
վրա: Սո ցի ա լա կան կա պի տա լի հիմն ա րար տե սան կյունն այն է, որ 
հեշ տաց նում է ան դամն ե րի փոխ շա հա վետ հա մա կար գումն ու հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նը: Կա պի տա լի մաս նա բա ժի նը հիմն ված է կա ռուց ված-
քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Մյուս կող մից, Հե րե րոս Վաս քու ե զը 
տվել է հե տև յալ սահ մա նու մը. «Սո ցի ա լա կան կա պի տա լը վե րա բե րում 
է ռե սուրս նե րին, փո խա դարձ պար տա կա նու թյուն նե րին և սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րին ան դա մակ ցե լու վե րա բե րյալ ին ֆոր մա ցի ա յին»: 

Սո ցի ա լա կան պա տաս խա նատ վու թյուն. Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո-
վի կա նաչ թեր թում Սո ցի ա լա կան հա մա տեղ պա տաս խա նատ վու թյու նը 
սահ ման վում է հե տև յալ կերպ. «Բիզ նես կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա-
մա վոր մի ա վո րու մը, իրենց բիզ նես գոր ծու նե ու թյան ոլոր տում սո ցի ալ- 
բնա պահ պա նա կան մտա հո գու թյուն նե րը և իրենց շա հա ռու նե րի հետ 
փո խազ դե ցու թյուն նե րը»: 

Հան րա յին կա պեր. Տե ղե կատ վու թյան կա ռա վա րում և կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի ու նրանց լսա րա նի մի ջև հա ղոր դակ ցու թյուն:

Ձեռ նար կա տի րա կան ոլոր տի հա մալ սա րան. Սա մի հա մալ սա րան 
է, որն ի վի ճա կի է մի ա վո րել գի տա կան մշա կույթն ու մար դա սի րա կան 
ձեռ նար կու թյուն նե րը, կա րող է օգտ վել ըն ձեռ ված հնա րա վո րու թյուն-
նե րից և ու նե նալ հա մա պա տաս խան գոր ծի քա կազմ` շա րու նա կա բար 
հար մար վե լու մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն նե րին, և դրա նով բա վա րա րե-
լու հա սա րա կու թյան փո փոխ վող կա րիք նե րը: 

Ալեք սանդ րա Մեյ, 
Ալի կան տեի հա մալ սա րան, Իս պա նիա
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       Ծա նո թու թյուն 

Զբաղ վա ծու թյան կենտ րոն /Ալի կան տեի հա մալ սա րա նի կա րի ե-•	
րա յի կենտ րոն. 

 www.gipe.ua.es
Ալի կան տեի հա մալ սա րա նի Զբաղ վա ծու թյան հե տա զո տա կան •	
կենտ րոն: 

 http://www.insercionlaboral.ua.es/
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Հա մալ սա րան-ձեռ նար կու թյուն կա պե րի խթա նում 
գի տե լի քի և տեխ նո լո գի ա նե րի փո խանց ման մի ջո ցով1. 

Հա մա տեքստ. Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյու նը 21րդ դա րում 

Եվ րո պա կան տնտե սու թյուն նե րը են թարկ վում են հիմն ա րար կա-
ռուց ված քա յին փո փո խու թյուն նե րի: Ար տադ րա կան բա զան նե ղա նում 
է, մինչ դեռ հե տա գա աճը և բար գա վա ճու մը մե ծա մա սամբ հիմն վե լու 
է գի տե լի քի վրա հիմն ված ար տադ րու թյան և ծա ռա յու թյուն նե րի վրա2 
(Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղով 2005): Վեր ջին ու սումն ա սի րու թյուն նե րը 
ցույց են տա լիս3, որ Եվ րո պան հետ է մնում կա րև որ նո րա րա րա կան 
ցու ցիչ նե րից, ինչ պի սին են ար տո նագ րա յին ֆոն դը, ինո վա ցի ոն սեկ-
տոր նե րում աշ խա տող մար դիկ և հե տա զո տու թյանն ու զար գաց մանն 
ուղղ ված ծախ սե րը (Հե տա զո տու թյուն և զար գա ցում): Հատ կա պես հա-
մե մա տած Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի և Ճա պո նի ա յի հետ բաց թո ղումն երն 
այս տեղ ակ նե րև են: Չնա յած տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում եվ րո պա կան 
հե տա զո տող նե րը աշ խար հի լա վա գույն նե րից են, տեխ նո լո գի ա կան 
ձեռք բե րումն ե րի զգա լի մա սը եր բեք չեն հաս նում աշ խա տա շու կա, կամ 
շատ դան դաղ են հաս նում: Ահա թե ինչն են փոր ձա գետ ներն ան վա-
նում «Եվ րո պա կան պա րա դոքս» և թե ինչն է ինո վա ցի ա նե րի վե րա բե-
րյալ առա ջին ան գամ լու սա բան վել Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի Կա-
նաչ Աշ խա տան քում 1995 թվա կա նին4:

Ի դեմս այս մար տահ րա վեր նե րի` Եվ րո պա կան Լի սա բո նի Խոր հուր-
դը 2000 թվա կա նին մշա կեց ռազ մա վա րու թյուն, որը նպա տա կա ուղղ-
ված է Եվ րո պա կան Մի ու թյունն ավե լի մրցու նակ և դի նա միկ, գի տե-
լի քի վրա հիմն ված տնտե սու թյուն դարձ նե լուն, որը կա րող է ու նե նալ 

1 Հիմքում Ա. Մայեր, 2006, «Տեխնոլոգիայի փոխանցման միջոցով տա-
րա ժաշրջանային տնտեության զարգացման խթանումը»

2 Եվրոպական հանձնաժողով 2005 
3 Եվրոպական նորարարության թվատախտակ; 
http://trendchart.cordis.lu/tc_country_list.cfm?ID=16	 
4 Եվրոպական հանձնաժողով 1995թ.
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ավե լի շատ ու ավե լի լավ աշ խա տանք նե րով և ավե լի մեծ սո ցի ա լա կան 
հա մախմբ վա ծու թյամբ կա յուն տնտե սա կան զար գա ցում: Ու ժե ղաց-
նե լով Եվ րո պա կան գի տե լի քի եռան կյու նու երեք գա գաթ նե րը` կրթու-
թյուն, հե տա զո տու թյուն, նո րա րա րու թյուն` հնա րա վոր կլի նի հաս նել 
Լի սա բո նի նպա տակ նե րի ձեռք բեր մա նը: Լի սա բո նի օրա կար գը շատ 
ջան քեր է պա հան ջում շա հա կից նե րից: Դրանք այն հա մալ սա րան ներ, 
որոնք, են թադր վում է, որ կա տա րե լու են առանց քա յին դեր ինո վա ցի ա-
յի եռան կյու նում, քա նի որ իրենց գլխա վոր գոր ծա ռույթ նե րը նե րա ռում 
են կրթու թյու նը, հե տա զո տու թյու նը (գի տե լի քի ստեղ ծու մը) և սո ցի ա-
լա կան ծա ռա յու թյուն նե րը: Բայց փոր ձա գետ նե րը շեշ տում են, որ այժմ 
Եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րը դե ռևս կա րող չեն գոր ծել որ պես նոր, 
գի տե լի քի վրա հիմն ված հա րա ցույ ցի շար ժի չի ուժ: Եվ րո պա կան հանձ-
նա ժո ղով մի քա նի հա ղոր դակ ցու թյուն նե րով անդ րա դար ձել են այս 
տե սան կյա նը` պա հան ջե լով հա մալ սա րան նե րին հար մա րեց նել իրենց 
գոր ծա ռույթ նե րը փո փոխ վող մի ջա վայ րին և ստանձ նել նոր պա տաս-
խա նատ վու թյուն ներ կրթու թյան, հե տա զո տող նե րի վե րա պատ րաս-
տումն ե րի, ար դյու նա բե րու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան և տեխ նո-
լո գի ա նե րի փո խանց ման, մար զա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին զար գաց-
ման ուղ ղու թյամբ1: Մար զա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին զար գաց ման դե-
րը կցված է հա մալ սա րան նե րին իրենց լո կալ ներ կա յու թյան, ինչ պես 
նաև տա րա ծաշր ջա նում նոր տեխ նո լո գի ա կան գոր ծու նե ու թյուն նե րի 
խթան ման պատ ճա ռով: Հանձ նա ժո ղո վը են թադ րում է, որ գի տու թյու-
նից ար դյու նա բե րու թյուն ավե լի հա մա կարգ ված և ավե լի լավ տեխ նո-
լո գի ա կան փո խանց ման մե խա նիզմն ե րը դրա կան ազ դե ցու թյուն կու նե-
նան ինո վա ցի ա նե րի որա կի և հա ճա խա կա նու թյան վրա, և ավե լի ակ-
տիվ մո տե ցու մը շու կա յում հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի տա րած ման 
ուղ ղու թյամբ շա հա վետ կլի նի Եվ րո պա կան Մի ու թյան փոքր և մի ջին 
ըն կե րու թյուն նե րի հա մար:

1 Եվրոպական հանձնաժողով 2005
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Տեխ նո լո գի ա նե րի փո խանց ման կա ռա վա րու մը 

Իրա վա բա նա կան նա խա պայ ման ներ 

Տեխ նո լո գի ա նե րի փո խանց ման գոր ծում ներգ րավ ման կա րև որ նա-
խա պայ մանն այն է, որ հա մալ սա րան ներն իրա վա սու են պաշտ պա նե-
լու պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ ինո վա ցի ա նե րը` դրանք գրան ցե լով 
մտա վոր սե փա կա նու թյան իրա վուն քով: Քա նի որ ԱՄՆ-ն 1980թվա-
կա նին ըն դու նել է Bayh-Dole-Act ան վամբ օրենսդ րու թյուն, որով դաշ-
նա յին հե տա զո տա կան և զար գաց ման ֆոն դե րից ֆի նան սա վոր վող նե-
րին տրվում է իրա վունք ար տո նագ րե լու գյու տե րը և լի ցեն զա վո րե լու 
դրանք ֆիր մա նե րին, գրե թե բո լոր Տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյա-
նը և զար գաց մա նը միտ ված կազ մա կեր պու թյուն ու նե ցող երկր նե րը 
ըն դու նել են օրենք, որը թույլ է տա լիս տեխ նո լո գի ա նե րի փո խան ցու-
մը հա մալ սա րա նից ար դյու նա բե րու թյուն: Սա կայն IP-ի (Ին տեր նետ 
ար ձա նագ րու թյան կամ ին տե լեկ տու ալ հարս տու թյուն) ինս տի տու ցի ո-
նալ սե փա կա նու թյու նը բա վա րար չէ տեխ նո լո գի ա նե րի փո խան ցու մը 
խթա նե լու հա մար: Խթան նե րը խիստ կա րև որ են, որ հե տա զո տող նե րը 
դառ նան գյու տա րար ներ: Շատ դեպ քե րում գի տաշ խա տող նե րին բա-
ժին է տրվում հո նո րա րի եկա մու տից կամ ստեղծ ված ըն կե րու թյուն նե-
րում հա վա սար մաս նակ ցու թյու նից: 

Հաս տա տու թյուն նե րը պետք է տնօ րի նեն IP ին տե լեկ տու ալ հարս-
տու թյան (Ին տեր նետ ար ձա նագ րու թյան կամ ին տե լեկ տու ալ հարս-
տու թյուն) պարզ քա ղա քա կա նու թյուն` նե րա ռյալ խթա նող սխե մա նե րը, 
որոնք պետք է տա րած վեն պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի և ու-
սա նող նե րի շրջա նում: Հո նո րա րի բաժ նից կամ ին տե լեկ տու ալ հարս-
տու թյան իրա վուն քի /IPR/ հետ հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նից բա ցի 
սրանք կա րող են նե րա ռել ար տո նագր ման գոր ծըն թա ցի ճա նա չու մը 
հա մալ սա րա նա կան կազ մի գնա հատ ման և հա մալր ման գոր ծում կամ 
այն գյու տե րի գի նը, որոնք դուրս են բեր վում շու կա: 
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Հա մալ սա րա նի դիր քա վո րու մը տեխ նո լո գի ա յի փո խանց ման  
 ար ժե քա յին շղթա յում1

Տա րած քա յին տնտե սա կան զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան և յու-
րա քան չյուր հա մալ սա րա նի առա քե լու թյան գոր ծա ռույ թում քննարկ վե-
լու են տեխ նո լո գի ա նե րի փո խանց ման հա մար ամե նա հար մար գոր-
ծիք նե րը և մե խա նիզմն ե րը: Ստո րև բեր ված աղյու սա կը ներ կա յաց նում 
է հնա րա վոր ու ղի նե րը, որ հա մալ սա րա նը կա րող է ընտ րել` ըստ իր 
առա քե լու թյան: Հա մալ սա րանն կընտ րի տար բեր և նույ նիսկ հնա րա վոր 
բո լոր փո խանց ման ու ղի նե րում ակ տիվ լի նե լը: Յու րա քան չյուր դեպ քում 
առա ջին քայ լը հե տա զո տու թյուն նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի պատ շաճ 
քա ղա քա կա նու թյան մշա կումն է, որես զի հաշ վե տու լի նի փո խան ցումն 
իրա կա նաց նող աջա կից մի ջա վայ րին: Գի տե լի քի ստեղ ծու մը և գի տա-
կան գե րա զան ցու թյան ձգտու մը, ինչ պես նաև հրա տա րա կումն ե րի և 
սե մի նար նե րի մի ջո ցով հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րին հիմն ա կան 
գի տե լիք տա լու խնդի րը ավան դա կան կեր պով եղել է հա մալ սա րան նե-
րի հիմն ա կան նպա տա կը: 

Քա նի որ բու հե րը ճա նա չել են իրենց դե րը տնտե սու թյան զար գաց-
ման գոր ծում, նրան ցից շա տերն իրենց առա քե լու թյան մեջ նե րա ռել 
են տեխ նո լո գի ա նե րի փո խանց ման հիմն ա կան հաս կա ցու թյուն նե րը 
(այ սինքն` ար տո նագ րե րի և լի ցեն զի ա նե րի տես քով հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը): Այս առու մով որոշ հա մալ սա րան ներ ավե լի հե ռուն են 
գնա ցել` առա ջար կե լով զար գաց ման ծա ռա յու թյուն ներ, ինչ պի սին են 
պայ մա նագ րե րի մշա կու մը և հա մա տեղ զար գա ցու մը: Շատ հա մալ սա-
րան ներ նույ նիսկ խրա խու սում են ակա դե մի ա կան ձեռ նար կա տե րե րին 
ստեղ ծել նոր բիզ նես հե տա զո տա կան (հին բա զա յի վրա ստեղծ ված 
նոր ըն կե րու թյուն ներ /spin-off companies/) կամ ոչ հե տա զո տա կան հա-
մա տեքս տում (նոր հիմն ված ըն կե րու թյուն ներ /start-ups/): Այս ոլոր տում 
հա մալ սա րան ներն առա ջար կում են տար բեր ծա ռա յու թյուն ներ. 

1 ԵՀ 2000. Հանրային հեզտազոտությունից ավելի շատ ինովացիաների 
ստացում EC 2000:
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Առա քե լու թյուն Օրի նակ ներ 

Հե տա զո տու թյան և 
տեխ նո լո գի ա յի քա-
ղա քա կա նու թյուն 

Ստեղ ծել ճիշտ մի ջա-
վայր տեխ նո լո գի ա նե րի 
բա րե հա ջող փո խանց-

ման հա մար 

Չա փո րո շիչ նե րի սահ մա-
նումն եր Խոր հուրդ կա-

ռա վա րու թյուն նե րին 

Գի տե լի քի ստեղ ծում 
Գի տա կան գի տե լի քի 

ըն դար ձա կում 

Հե տա զո տա կան 
ծրագրեր. գի տա կան գե-
րա զան ցու թյու նը որ պես 
հա մալ սա րա նի հե տա-

զո տա կան կենտ րոն նե րի 
նա խա պայ ման 

Գի տե լի քի 
փո խան ցում 

Վաղ տա րի քում հիմ-
նա կան գի տե լի քի հա-

սա նե լի ու թյուն

Աշ խա տա կազ մի 
տե ղա փո խում 

 հրա տա րա կումն եր
սե մի նար ներ

Տեխ նո լո գի ա յի 
 փո խան ցում 

Մրցակ ցա յին առա վե-
լու թյան հաս նե լու հա-
մար տրա մադ րել կա-

ռույց ներ

Հե տա զո տու թյան ար-
դյունք նե րի փո խան ցում 

Ար տո նագ րեր  
/լի ցեն զի ա ներ

Զար գաց մա նը միտ-
ված ծա ռա յու թյուն 

Նպաս տել ար դյու նա-
բե րա կան գոր ծըն կե րոջ 

նոր ար տադ րու թյան 
ստեղծ մա նը 

Հա մա ձայ նագ րի մշա կում
Հա մա տեղ զար գա ցում 

Բիզ նե սի ստեղ ծում 
Զար գաց նել նոր բիզ-
նես հե տա զո տու թյան 

հա մա տեքս տում 

Աջակ ցող գոր ծա ռույթ 
Ռիս կա յին ձեռ նար կու-

թյուն

Ավան դա բար տեխ նո լո գի ա յի փո խան ցու մը իրա կա նաց վում էր գի-
տա կան հա ղոր դակ ցու թյան սահ ման ված ու ղի նե րով, ինչ պի սին են 
հրա տա րա կումն ե րը և գի տա ժո ղով ե րի ներ կա յա ցումն ե րը: Հա մալ սա-
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րան նե րի նոր պա տաս խա նատ վու թյուն նե րի և առա քե լու թյուն նե րի ի 
հայտ գա լու հետ մեկ տեղ մշակ վել են մի շարք նոր գոր ծիք ներ և ու ղի-
ներ` հա մա գոր ծակ ցե լու տա րա ծաշր ջա նա յին և ազ գա յին նո րա րա կա-
կան հա մա կար գե րի հետ: 

Տեխ նո լո գի ա յի փո խան ցում գի տու թյու նից ար դյու նա բե րու թյուն 

Տեխ նո լո գի ա յի փո խանց ման սահ մա նու մը 

Ներ քին աշ խար հագ րա կան մա կար դա կում տեխ նո լո գի ա յի փո-
խան ցու մը բնո րոշ վում է որ պես նույն երկ րում կամ տա րա ծաշր ջա նում 
«հմտու թյան, տեխ նի կա կան գի տե լի քի կամ մեկ կազ մա կեր պու թյու նից 
մյուս կազ մա կեր պու թյուն տեխ նո լո գի ա յի շար ժում» (Բ. Բոց ման, 2000):

Տեխ նո լո գի ա յի փո խան ցու մը բազ մա կողմ գոր ծըն թաց է, որը կա րե-
լի է իրա կա նաց նել տար բեր ձև ե րով. հա մա գոր ծակ ցա յին հե տա զո տու-
թյուն, պայ մա նագ րա յին հե տա զո տու թյուն, գի տե լի քի փո խան ցում ին-
ժե ներ նե րի, գիտ նա կան նե րի և աս պի րանտ նե րի կրթու թյան մի ջո ցով 
նոր ձեռ նար կու թյուն նե րի ստեղ ծում (հա մալ սա րա նա կան հին բա զա յի 
վրա ստեղծ ված նոր ըն կե րու թյուն ներ /spin-offs/) և այլն (EIASM 2005):

Այ նու ա մե նայ նիվ տեխ նո լո գի ա յի փո խանց ման հաս կա ցու թյան 
շրջա նակ նե րում օգ տա կար է կա տա րել հե տա գա տար բե րա կում` հաշ-
վի առ նե լով այն ու ղի նե րը, որոնք օգ տա գործ վում են տեխ նո լո գի ա յի 
փո խանց ման հա մար: Ու շադ րու թյու նը, հա մա պա տաս խա նա բար սև եռ-
վում է այն մի ջոց նե րի վրա, որոնք թույլ են տա լիս հա մալ սա րա նին. 

Իրա կա նաց նել հե տա զո տու թյուն մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի  -
հետ հա մա գոր ծակ ցե լով կամ նրանց պա հան ջով 
Վա ճա ռել կամ վա ճառ քի հա նել գյու տե րը կամ տեխ նո լո գի ա նե- -
րը, որոնք մշակ վել են հա մալ սա րա նում1

Նպաս տել մրցու նա կու թյան բարձ րաց մա նը կամ օժան դա կել  -
մաս նա վոր ֆիր մա նե րին, օրի նակ` ծա ռա յու թյուն նե րի տրա-
մադր ման մի ջո ցով: 

Այս ու սումն ա սի րու թյան շրջա նակ նե րում չեն քննվել այլ կա րև որ 

1 Friedman, J. &Silberman, J. 2003
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ու ղի ներ, ինչ պի սին են հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ նե րը (այ նու ա մե-
նայ նիվ նրանք հան դի սա նում են բա վա կա նին կա րև որ ու ղի), հե տա-
զո տող նե րի և գիտ նա կան նե րի շար ժու նու թյու նը և փո խա նա կումն ե րը, 
հրա տա րա կու թյուն նե րը, գի տա ժո ղով ե րը, սո ցի ա լա կան ցան ցե րը, և 
մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի մի ջև փո խան ցու մը (Բ. Բոց ման, 2000): 

Տեխ նո լո գի ա յի փո խանց ման ար դյու նա վե տու թյու նը 
Հե տա զո տող նե րի մեջ չկա ոչ մի հա մա ձայ նու թյուն, թե ինչ պես սահ-

մա նել տեխ նո լո գի ա յի ար դյու նա վետ փո խան ցու մը: Առ կա ու սումն ա սի-
րու թյուն նե րը հիմն ված են տար բեր մի ջոց նե րի վրա և այս պի սով ներ կա-
յաց նում են բա վա կա նին տար բեր ար դյունք ներ: Գի տակ ցե լով, որ տեխ-
նո լո գի ա յի փո խանց ման գոր ծըն թա ցում առ կա տար բեր մա սե րը ար դյու-
նա վե տու թյան տե սան կյու նից տար բեր կերպ են ըն կալ վում, Բոզ մե նը 
ներ կա յաց նում է ար դյու նա վե տու թյան հնա րա վոր մո դե լը /contingent 
effectiveness model/. Այս մո դե լը հաս տա տում է, որ տեխ նո լո գի ա յի փո-
խանց ման ազ դե ցու թյու նը կա րող է ըն կալ վել այն իմաս տով, թե ով է 
կա տա րում փո խան ցու մը, ինչ պես են դա արովւմ, ինչ է փո խանց վում և 
ում: Այ պի սով մո դե լը սահ մա նում է 5 ուղ ղու թյուն ներ, որոնք ազ դում են 
տեխ նո լո ո գի ա յի փո խանց ման ար դյու նա վե տու թյան վրա: 

Այս ուղ ղու թյուն ներ են. 

Փո խանց ման գոր ծա կա լը (օրի նակ՝ հա մալ սա րա նը, պե տա կան •	
գոր ծա կա լու թյու նը և նրա առանձ նա հատ կու թյուն նե րը)
Փո խանց ման մի ջոց ներ (օրի նակ՝ լի ցեն զի ան, գրա կա նու թյու նը, •	
հին բա զա յի վրա ստեղծ ված նոր ըն կե րու թյուն ներ / spin-off/)
Փո խանց ման առար կան (օրի նակ՝ գի տա կան գի տե լի քը, գոր-•	
ծըն թա ցը, տեխ նի կա կան սար քը)
Փո խան ցու մը ստա ցո ղը (Ֆիր ման, գոր ծա կա լու թյու նը, կազ մա-•	
կեր պու թյու նը և նրա առանձ նա հատ կու թյուն նե րը)
Պա հան ջար կի մի ջա վայ րը (օրի նակ՝ տեխ նո լո գի ա յի գի նը, փո-•	
խա րի նե լի ու թյու նը, շու կա յա կան տե ղա կա յու թյու նը /market 
shelters/) 



87

Փո խանց ման ձևը 

Տեխ նո լո գի ա յի փո խանց ման վրա ազ դում է այն հաս տա տու թյան և 
ան հատ նե րի էու թյու նը, պատ մու թյու նը և մշա կույ թը, որոնք հան դես են 
գա լիս որ պես փո խանց ման գոր ծա կալ ներ: Շատ հա մալ սա րան ներ հին 
հաս տա տու թյուն ներ են՝ շատ ավան դույթ նե րով, կա յուն գոր ծըն թաց նե րով 
և կա ռուց վածք նե րով: Այս բնու թագ րե րը կա րող են պատ նեշ հան դի սա-
նալ արագ որո շումն եր կա յաց նե լու և մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն նե րին 
արագ ար ձա գան քե լու հա մար: Ին չևէ, վեր ջերս ակ նե րև են այն փաս տե-
րը, որ կազ մա կեր պա կան և մաս նա գի տա կան փո փո խու թյուն նե րը տե ղի 
են ու նե նում՝ գի տա կան և ար դյու նա բե րա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը էլ 
ավե լի մտեր միկ դարձ նե լու: Ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ վել են նաև 
ակա դե մի ա կան գի տու թյան նոր մե րը ՝ հան գեց նե լով ան պի սի մի ջա վայ րի 
ձև ա վոր մա նը, որը տրա մադ րող է ար դյու նա բե րա կան հա մա պա տաս խան 
աշ խա տան քի կա տար ման հա մար (Հ. Էց կո վից, 1998): Հա մալ սա րա նից 
բա ցի դա սա խո սա կան կազ մի և ան հատ նե րի բնու թագ րե րը և վար քա գի-
ծը կա րև որ դեր են խա ղում տեխ նո լո գի ա յի փո խանց ման գոր ծըն թա ցում: 
Հա մալ սա րա նի հե տա զո տող նե րը հա ճախ չեն տի րա պե տում գի տա կան 
ար տադ րան քի շու կա յին և են թադր վում է, որ դժվա րու թյուն նե րի առաջ են 
կանգ նում բիզ նես որո շումն եր կա յաց նե լիս: 

Մի քա նի ու սումն ա սի րու թյուն ներ են անց կաց վել, որոնք նպա տակ 
են հե տապն դել բա ցատ րե լու այն գոր ծոն նե րը, որոնք խթա նում են հա-
մալ սա րան նե րին ներգ րավ ված լի նել տեխ նո լո գի ա յի փո խանց ման գոր-
ծըն թա ցին: Որոշ հիմն ա կան եզ րա հան գումն ե րից են.

Պարզ վել է, որ մաս նա վոր տեխ նո լո գի ա յի և մրցակ ցու թյան ար տա-
քին քա ղա քա կա նու թյան մի ջա վայ րը ազ դում է գի տա կան աշ խա տան-
քի կա ռուց ված քի վրա: Ազ դե ցու թյուն են կրում օրի նակ յու րա քան չյուր 
ոլոր տում աշ խա տա վար ձի չա փը, դա սա խո սա կան կազ մի հե տա զո տու-
թյան ընտ րու թյու նը և պար գև ատ րումն ե րը: 

Պարզ վել է, որ բազ մա զան հե տա զո տա կան առա քե լու թյուն նե-•	
րով հաս տա տու թյուն նե րը ավե լի շատ են հակ ված մա սանկ ցե լու 
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տեխ նո լո գի ա յի փո խանց մա նը, քան նրանք, որոնք ու նեն ավե լի 
նեղ առա քե լու թյուն:
հա մալ սա րա նի հե տա զո տու թյան բազ մա զա նու թյու նը և առևտ-•	
րա յին ուղղ վա ծու թյու նը աշ խա տա շու կա դուրս բե րե լու հա մար 
ամե նա ազ դե ցիկ բնու թագ րերն են (Բ. Բոց ման, 2000): 

Փո խանց ման մի ջոց ներ 

Տեխ նո լո գի ան հա մալ սա րա նից կա րող է փո խանց վել տար բեր մի-
ջոց նե րով և ու ղի նե րով: Փո խանց ման մի ջոց նե րից են օրի նակ հե տա զո-
տու թյան և զար գաց ման ոլորտ նե րում հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, բու հա կան 
սե մի նար նե րը, գի տա կան հան դես նե րի հրա տա րա կումն ե րը, պրո ֆե սո-
րա դա սա խո սա կան կազ մի հա մար խորհր դատ վու թյուն նե րը, ար դյու նա-
բե րա կան օժան դակ ծրագ րե րը, ար դյու նա բե րա կան պար կե րը, հին բա-
զա յի վրա ստեղծ ված նոր ըն կե րու թյուն նե րի (spin-offs) հիմն ու մը, տեխ-
նո լո գի ա նե րի լի ցեն զա վո րու մը, փոր ձա գետ նե րի վե րա պատ րաս տումն ե-
րը, մտա վոր սե փա կա նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը և այլն (Ա. Վար գա, 
1997): Փո խանց ման ու ղի նե րը ման րա մասն կքննարկ վեն ավե լի ուշ այս 
փաս տաթղ թում: 

Փո խանց ման առար կան

Փո խանց ման առար կան կա րող է տա տան վել գի տե լի քից կամ 
տեխ նո լո գի ա յից մին չև շու կա դուրս հան վող ար տադ րան քը: Գի տե լի քի 
փո խան ցու մը կա րե լի է դա սա կար գել որ պես գի տա կան գի տե լիք, որն 
օգ տա գործ վում է գիտ նա կան նե րի կող մից հե տա գա յում գի տե լի քի և 
տեխ նո լո գի ա յի փո խանց ման հա մար՝ որ պես նոր սար քե րի ստեղծ ման 
հա մար գիտ նա կան նե րի և այ լոց կող մից օգ տա գործ վող գի տա կան գի-
տե լիք: Ներ կա յիս ու սումն ա սի րու թյու նը կենտ րո նա ցած է տեխ նո լո գի ա յի 
փո խանց ման վրա: Սա կայն, շատ դեպ քե րում, նոր տեխ նո լո գի ա նե րին 
կցված է են թադ րե լի գի տե լիք, որը կա րև որ ազ դե ցու թյուն ու նի փո խանց-
ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան վրա (Բ. Բոց ման, 2000): 
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Պա հան ջար կի մի ջա վայ րը 

Են թադր վում է, որ պա հան ջար կի մի ջա վայ րի բնու թագ րիչ նե րը ազ դում 
են տեխ նո լո գի ա յի փո խանց ման վրա: Տեխ նո լո գի ա նե րի պա հան ջար կը սո-
վո րա բար կա րե լի է նկա րագ րել մեկ կամ եր կու կարծ րա տի պե րով. դե պի 
շու կա մղե լով կամ շու կա յից ար տամ ղե լով: Այս պի սով, ոչ շու կա յա կան ու ժե-
րը ձև ա վո րում են պա հան ջարկ: Որոշ ու սումն ա սի րու թյուն ներ ցույց են տա-
լիս, որ տեխ նո լո գի ա յի և տեխ նի կա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի պա հան ջար կի 
զգա լի մա սը կա րև որ գոր ծոն է հան դի սա նում տեխ նո լո գի ա յի փո խանց ման 
գոր ծում շու կա յի ազ դե ցու թյու նը որո շե լու հա մար(Բ. Բոց ման, 2000):

Փո խան ցում ստա ցո ղը

Մինչ դեռ փո խան ցու մը ստա ցո ղը կա րող է լի նել պե տա կան գոր ծա-
կա լու թյուն, ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն կամ բիզ նես, այս ու-
սումն ա սի րու թյու նը ու շադ րու թյուն է ար ժա նաց նե լու մի այն մա սան վոր 
ըն կե րու թյուն նե րին, որոնք ստա նում են հա մալ սա րա նի հետ կամ հա-
մալ սա րա նի կող մից հա մա տեղ մշակ վող տեխ նո լո գի ան ներ:

Շատ ու սումն ա սի րու թյուն ներ են նպա տակ ու նե ցել պար զել, թե ավե լի 
շատ ինչ պի սի կազ մա կեր պու թյուն ներն են պատ րաստ հա մա գոր ծակ ցե-
լու հա մալ սա րան նե րի հետ հե տա զո տու թյան և զար գաց ման շրջա նակ նե-
րում: Որոշ փա տարկ ներ են առաջ եկել, որոնք հե տաքրք րու թյու նը տեխ-
նո լո գի ա յի փո խանց ման /TT/ նկատ մամբ ավե լա նում է հենց որ ըն կե րու-
թյան ներ սում հե տա զո տու թյան և զար գաց ման աջակ ցու թյու նը նվա զում 
է(Ռոյս ներ, 1993): Մյուս բնու թագ րե րը, որոնք հա վա նա բար խթա նում են 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ար տա քին հա մա գոր ծակ ցու թյան նախ նա կան 
փոր ձեր են կամ գոր ծո ղու թյուն, որով զա նա զան աղ բյուր նե րից ձեռք են 
բեր վում ար տա քին տեխ նի կա կան ին ֆոր մա ցիա(Ա. Ռի մեռ, 2003):

Կախ ված իրենց չափ սե րից, են թադր վում է, որ ֆիր մա նե րը ու նե-
նա լու են տար բեր առա վե լու թյուն ներ՝ յու րաց նե լու նոր տեխ նո լո գի ա-
ներ: Մեծ ֆիր մա նե րը հակ ված են ու նե նա լու մեծ հե տա զո տու թյան և 
զար գաց ման ռե սուրս ներ և մաս նա գի տու թյուն, ավե լի շատ ար տա քին 
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մի ջամ տու թյուն, ավե լի շատ ռե սուրս ներ՝ բա ցա հայ տե լու և կի րա ռե լու 
ար տա քին մի ջա վայ րում մշակ ված տեխ նո լո գի ա ներ: Փոքր ֆիր մա նե րը, 
մյուս կող մից, հակ ված են ու նե նա լու սո վո րե լու ավե լի մեծ մո տի վա ցիա, 
նոր գա ղա փար նե րին ար ձա գան քե լու ավե լի մեծ ցան կու թյուն և պատ-
րաս տա կա մու թյուն, և գտնում են, որ ֆիր մա յի ներ սում փո փո խու թյուն-
ներ կա տա րե լը ավե լի հեշտ է: Շնոր հիվ սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի, 
նոր տեխ նո լո գի ա յի և գի տե լի քի յու րաց ման նպա տա կով փոքր ֆիր մա-
նե րը փնտրում են հա մա գոր ծակ ցու թյան եզ րեր և ար տա քին աղ բյուր-
ներ(Ա. Ռե մեռ, 2003): Որոշ հե տա զո տող ներ գտնում են, որ հիմն ա կան 
կամ պուս նե րի մոտ տե ղա կայ ված, ցածր տեխ նի կա կան ներ քին պո տեն-
ցի ալ ու նե ցող փոքր և մի ջին ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի 
հա մար կա րև որ վում է կա պը հա մալ սա րան նե րի հետ: Սա հաս տա տում 
են բա զում հե տա զո տու թյուն ներ, որոն ցից եր կու սը օգ տա գոր ծում է գի-
տե լի քի ար տադ րու թյու նը որ պես գոր ծա ռույթ՝ ու սումն ա սի րե լու ԱՄՆ-ի և 
Իտա լի ա յի փորձ նա կան տվյալ նե րը, ըստ որոնց մի ջին հաշ վար կով փոքր 
ֆիր մա նե րը օգտ վում են հա մալ սա րա նի հե տա զո տու թյան ար դյունք նե-
րից ավե լի հա ճախ, քան մեծ ըն կե րու թյուն նե րը(Ա. Վար գա, 1997): 

Սա կայն այս փաս տար կը հերք վել է այլ փորձ նա կան, հար ցազ րույ-
ցի վրա հիմն ված հե տա զո տու թյուն նե րով: Օրի նակ՝ հար ցազ րույ ցի հի-
ման վրա կազմ ված Վա լեն սի ա յի բիզ նես սեկ տո րի հար ցա խույ զը ցույց 
տվեց, որ ավե լի մեծ ֆիր մա նե րը ավե լի շատ են հակ ված ներդ րումն եր 
կա տա րե լու հե տա զո տու թյան և զար գաց ման ոլոր տում և հա մա գոր-
ծակ ցե լու հա մալ սա րան նե րի հետ:

Նույն ու սումն ա սի րու թյան մի ջո ցով պարզ վել է, որ ըն կե րու թյան մե-
նե ջեր նե րի կրթա կան մա կար դա կը ազ դում է հե տա զո տու թյան և զար-
գաց ման գոր ծու նե ու թյան և ֆիր մա նե րի նո րա րա րու թյուն նե րի վրա: Որ-
քան բարձր է ֆիր մա նե րի մե նե ջեր նե րի կրթա կան մա կար դա կը, այն-
քան ավե լի բաց են և ավե լի ակ տիվ ար տա քին աղ բյուր նե րից ստաց վող 
տեխ նո լո գի ա նե րի ձեռք բեր ման գոր ծում (INGENIO, 2003): 

Ալեք սանդ րա Մեյ
Ալի կան տեի հա մալ սա րան, Իս պա նիա
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Գոր ծա տու նե րի մաս նակ ցու թյու նը բարձ րա գույն կրթու թյան 
զար գաց մա նը. Լատ վի ա յի փոր ձը և մար տահ րա վեր նե րը

Հա պա վումն եր

CHE Բարձ րա գույն կրթու թյան խոր հուրդ
STCLA Եռա կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյան են թա խոր հուրդ՝ աշ խա տա շու կա յի  

հար ցե րով
EQF Ցկյանս կրթու թյան որա կա վո րումն ե րի Եվ րո պա կան շրջա նակ
ժU Եվ րո մի ու թյուն
ESF ԵՄ հան րա յին ֆոն դեր

IKVD Կրթու թյան որա կի պե տա կան ծա ռա յու թյուն 
LBAS Լատ վի ա յի ազատ արհ մի ու թյուն նե րի կոն ֆե դե րա ցիա
LDDK Լատ վի ա յի գոր ծա տու նե րի մի ու թյուն 
NEP Ճյու ղա յին փոր ձա գետ նե րի խոր հուրդ
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PINTSA Մաս նա գի տա կան կրթու թյան և զբաղ վա ծու թյան եռա կողմ հա մա -

գոր ծակ ցու թյան են թա խոր հուրդ
RAPLTSA Տա րա ծաշր ջա նա յին զար գաց ման եռա կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյան 

են թա խոր հուրդ
SDA Սո ցի ա լա կան ապա հո վագ րու թյան են թա խոր հուրդ
SIԸ Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն
TSNTSA Տրանս պոր տի, հա ղոր դակ ցու թյան և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-

գի ա նե րի եռա կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյան են թա խոր հուրդ
VALTSA Շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան են թա խոր հուրդ
VANA Առող ջա պա հու թյան սեկ տո րի են թա խոր հուրդ
VISC Կրթու թյան ազ գա յին կենտ րոն
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Ներ կա յումս, բարձ րա գույն կրթու թյան ազ գա յին հա մա կար գը պետք 
է դի տար կել որ պես ազ գա յին նույ նա կա նաց ման և կա յու նու թյան ցու-
ցա նիշ, որն էա պես ազ դում է տնտե սու թյան, մշա կույ թի և սո ցի ա լա-
կան սեկ տո րի զար գաց ման վրա: Ան կաս կած, բարձ րա գույն կրթա կան 
հա մա կար գը ակա դե մի ա կան ու սուց ման և կրթա կան ավան դույթ նե րի, 
նո րա րա րու թյուն նե րի ու ստեղ ծա գոր ծա կան գա ղա փար նե րի և մո տե-
ցումն ե րի ին տեգ րա ցի ոն դարբ նոց է, ին չը մի և նույն ժա մա նակ ան ձի և 
ապա գա մաս նա գե տի զար գաց մա նը խթա նող գոր ծոն է: Ահա թե ին չու 
բարձ րա գույն կրթու թյան ձեռք բե րու մը հա ճախ դի տարկ վում է մաս նա-
գի տա կան կա րի ե րա յի չա փա մի ջոց, թույլ տա լով մար դուն ձեռք բե րե լու 
որո շա կի հա սա րա կա կան ստա տուս և /կամ սո ցի ա լա կան ճա նա չու մը 
դառ նում է կա րև որ սո ցի ալ-մշա կու թա յին կա պի տալ:

Ներ կա յումս, զար գաց ման գե րա կա յու թյուն նե րի ցան կում ժա մա նա-
կա կից բարձ րա գույն կրթու թյան որա կյալ և ար դյու նա վետ զար գա ցու մը 
հա տուկ է գրե թե ամեն մի ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյան, նե րա ռյալ 
Լատ վի ա յին1:

Վեր ջին 20 տա րի նե րին, սկսած ան կա խու թյան վե րա կանգ նու մից, 
Լատ վի ա յի կրթա կան հա մա կար գը նշա նա կա լի ո րեն փոխ վել է: Սա-
կայն տնտե սա կան գոր ծըն թաց նե րի գլո բա լա ցու մը, ինչ պես նաև եվ րո-
պա կան տնտե սա կան ճգնա ժամն ազ գա յին կրթա կան հա մա կար գե րի 
հա մար նոր պա հանջ ներ ու մար տահ րա վեր ներ են ստեղ ծում:

Եվ րա մի ու թյան որոշ պե տու թյուն նե րում, հատ կա պես՝ նոր ան դա-
մակ ցած, մի շարք սո ցի ա լա կան խնդիր ներ են դիտ վում՝ առան ձին 
վայ րե րում գոր ծազր կու թյան բարձր մա կար դակ, կա նանց և տա րեց 
մարդ կանց ցածր զբաղ վա ծու թյուն, տա րածք նե րի ան հա վա սա րա չափ 
զար գա ցում և որա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի պա կաս: Դա պայ մա-
նա վոր ված է դե պի Եվ րո մի ու թյան տնտե սա պես զար գա ցած երկր ներ 
աշ խա տու ժի միգ րա ցի ա յով, աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րի և կրթա-
կան հա մա կար գի հա մա պա տաս խա նու թյան ան բա վա րա րու թյամբ և 
հա մաշ խար հա յին շու կա յում սահ մա նա փակ մրցու նա կու թյամբ:

1 E.g.	Latvijas	Stratēģiskās	attīstības	plāns	2010.	–	2013.	gadam	//
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Եվ րա մի ու թյան «Եվ րո պա 2020» ռազ մա վա րու թյան նպա տակ նե րից մե-
կը ոչ մի այն ու սուց ման նշա նա կու թյան բարձ րա ցումն է, այլ նաև աշ խա տա-
շու կա յի պա հանջ նե րին ադապ տաց նե լը: Վեր ջինս կա րև որ է տնտե սա կան 
ցնցումն ե րի և ճգնա ժա մե րի շրջա նում ամե նա կարճ ժա մա նա կա հատ վա-
ծում և ամե նա է ժան գնե րով, մի և նույն ժա մա նակ ու սուց ման բա վա կա նա-
չափ բարձր որակ ապա հո վե լով, մաս նա գետ ներ պատ րաս տե լիս1:

Լատ վի ան հա րուստ չէ հում քի և էներ գե տիկ պա շար նե րով, ուս տի 
պետք է ան ցում կա տա րի ար տադ րան քի ցածր ավե լաց ված ար ժե քից 
դե պի գի տա կան տնտե սու թյուն, որ պես զի ապա հո վի հե տա գա զար-
գա ցու մը: Այդ պատ ճա ռով էլ լատ վի ա կան բարձ րա գույն կրթու թյան 
զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է ուղղ ված լի նի որա կյալ աշ-
խա տու ժի զար գաց մա նը, ին չը Լատ վի ա յի տնտե սու թյան զար գաց ման 
հիմքն է: Մի և նույն ժա մա նակ բարձ րա գույն կրթու թյան զար գաց ման 
այս քա ղա քա կա նու թյու նը հնա րա վո րինս պետք է հաս տա տի և բա վա-
րա րի գոր ծա տու նե րի պա հանջ նե րը:

Պետք է նշել, որ աշ խա տու ժի զար գա ցու մը Եվ րո մի ու թյան ներ կա և 
ապա գա կա ռուց ված քա յին ֆոն դե րի (ESF) օգ տա գործ ման ամե նա կա-
րև որ գե րա կա յու թյուն նե րից մեկն է հա մար վում: 2003-20072 թվա կան-
նե րի հա մար նա խա տես ված Ազ գա յին ռազ մա վա րա կան վեր լու ծու թյուն-
նե րի շրջա նա կի «Մարդ կա յին ռե սուրս ներ և զբաղ վա ծու թյուն» ծրագ րի 
իրա ցու մը հնա րա վոր է, եթե պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում 
աշ խա տա շու կա յի և ու սուց ման հա մա կար գի փո խազ դե ցու թյան խոր, 
հա մա պար փակ ու գի տա կան վեր լու ծու թյունն է:

2007թ.-ին հրա տա րակ վե ցին ESF-ի ազ գա յին ծրագ րի «Աշ խա տա-
շու կա յի հե տա զո տու թյուն» նա խագ ծի, Սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան 
նա խա րա րու թյան և Մաս նա գի տա կան ու բարձ րա գույն կրթու թյան 

1 Komisijas paziņojums. Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai ООН 
integrējošai izaugsmei. Brisele, (2010)//http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_
ACT_part1_v1.pdf

2 Plašāk sk.Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013. gada perio-
dam. - Latvijas Republikas Finanšu ministrija: Rīga, (2007) //    
http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/VSID_2009.pdf
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ծրագ րե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե-
րին հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը: Ու սումն ա սի րու թյուն նե րը անց 
են կաց վել Լատ վի ա յի հա մալ սա րա նի կող մից, SIA «GfK Baltic» և SIA 
«Baltkonsults» են թա կա պա լա ռու նե րի հետ հա մա տեղ1: Վեր ջի նիս նպա-
տակ նե րից մեկն է գնա հա տել տար բեր ու սումն ա կան հաս տա տու թյուն նե-
րի շրջա նա վարտ նե րին՝ աշ խա տա շու կա յի, ՄՈՒՀ-երի և շրջա նա վարտ-
նե րի տե սան կյու նից: Ու սումն ա սի րե լով հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը, 
գոր ծա տու նե րը նշում են աշ խա տող նե րի սա կավ ար դյու նա վետ գործ-
նա կան հմտու թյուն նե րը իրենց մաս նա գի տա կան տի րույ թում: Մաս նա-
գի տա կան կրթու թյամբ աշ խա տա կից նե րի 65% և բարձ րա գույն կրթու-
թյամբ աշ խա տա կից նե րի 53%-ի դեպ քում նրանց գործ նա կան հմտու-
թյուն նե րը չեն բա վա րա րում գոր ծա տու նե րին: Գոր ծա տու ներն ու նեն 
առար կու թյուն ներ 11% բարձ րա գույն կրթու թյամբ, 21%՝ մաս նա գի տա կան 
նախ նա կան կրթու թյամբ և 37%՝ մաս նա գի տա կան բա զա յին կրթու թյամբ 
աշ խա տա կից նե րի տե սա կան պատ րաս տա կա նու թյան առու մով2:

Իր հեր թին, 2011թ. օգոս տո սին հրա տա րակ վե ցին հե տա զո տու թյուն-
ներ, իրա վա կան ակ տե րի և քա ղա քա կա նու թյան փաս տաթղ թե րի փոր-
ձա գի տու թյան վե րա բե րյալ. “Սո ցի ա լա կան և աշ խա տան քա յին շու կա յի 
զար գա ցում3 ան վան մամբ, որն իրա կա նաց վել է Լատ վի ա յի ազատ արհ-
մի ու թե նա կան կոն ֆե դե րա ցի ա յի կող մից (LBAS), SIA EPC-ի հետ հա մա-
գոր ծակ ցու թյամբ և ESF ֆի նան սա կան օժան դա կու թյամբ: Ար դյուն քում 
կա տար վեց հե տև յալ եզ րա հան գու մը. “չնա յած ազ գա յին առաջ նա հեր-
թու թյուն նե րը հաշ վի են առն վում կրթու թյան պլա նա վոր ման ժա մա նակ, 

1 Darba tirgus pētījums „Profesionālās un augstākās izglītības programmu 
atbilstība darba tirgus prasībām”. LU: Rīga, (2007), XII + 232 lpp //  

http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/petijumi/profesiona-
la_augstaka_izglitiba.pdf

2 Ibid.
3 Ekspertīze par darbinieku atbilstību darba tirgum pēc izglītības valstī. – 

LBAS: Rīga, (2011) //  
http://www.lbas.lv/upload/stuff/201109/par_darbinieku_atbilstibu_darba_tir-

gum_pec_izglitibas_valsti.pdf
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կրթա կան հա մա կար գը կողմն ո րոշ ված չէ դե պի ապա գան, և կրթված 
մաս նա գետ ներն առան ձին ոլորտ նե րում կա րող են լի նել ոչ բա վա րար: 
Կրթու թյան հա մա կար գը չու նի հա վակ նող դե րա կա տա րում ապա գա 
սո ցի ալ-տնտե սա կան իրա վի ճակ նե րիի ստեղծ ման մեջ:1 Վե րոն շյալ հե-
տա զո տու թյու նը՝ փոր ձա գի տա կան գնա հատ ման թվան շան նե րը, իրենց 
հեր թին հան դի սա նում են ավե լի կա րև որ առն չու թյուն, որն է. ու սա նող-
նե րը բա վա րար ված են ձեռք բեր ված կրթու թյան որա կով, իսկ գոր ծա-
տու ներն՝ ընդ հա կա ռա կը: Ինչ պես երև ում է հե տա զո տու թյան մեջ բեր-
ված առա ջարկ նե րում՝ փոր ձա գի տա կան գնա հա տում. 

Բա րե փո խումն ե րի պա հան ջից բխող՝ մաս նա գի տա կան բարձ-•	
րա գույն կրթու թյան որա կի բարձ րա ցու մը կա րող է կար գա-
վոր վել բարձ րա գույն կրթու թյան կո որ դի նաց մամբ, ու շա դիր ու-
սումն ա սի րե լով յու րա քան չյուր նոր պե տա կան կրթա կան և գի-
տա կան հաս տա տու թյան հիմն ու մը, ինչ պես նաև՝ բա րե լա վե լով 
կրթա կան որա կը՝ ծրագ րա յին հա վա տար մագր ման մի ջո ցով:
Նա խա տես ված է հա մա պա տաս խա նեց նել կրթա կան առ•	 ա ջար-
կը աշ խա տա շու կա յի կա ռուց ված քին և երաշ խա վո րել աշ խա-
տա շու կա յի փո փոխ վող պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նե-
լու ու նա կու թյու նը: Ցան կա լի են նաև այլ մի ջոց ներ, կրթու թյան 
առաջ խա ղաց ման (մար տահ րա վեր նե րի) լա վաց ման հա մար, 
տնտե սու թյան բա րե լավ ման և տնտե սու թյան մեջ կրթա կան նե-
րու ժի լի ի րավ օգ տա գործ ման նպա տա կով:
Գնա հա տել հե տև յալ մի տու մը. բարձ րա գույն կրթու թյու նը փո խա-•	
րի նում է մաս նա գի տա կան կրթու թյա նը և հան րու թյան կրթա կան 
մա կար դա կը եր կա րա տև չի հա մա պա տաս խա նում (այն շատ 
բարձր է) տնտե սու թյան պա հանջ նե րին, բարձ րա գույն կրթու-
թյան ար դյու նա վե տու թյան տե սան կյու նից, կա րև որ է պար զել, 
թե ին չու բարձ րա գույն կրթու թյու նը չի ապա հո վում ար դյու նա-
վետ հետգ նում:2

1 Turpat.
2 Ibid. 



101

Դե ռևս շատ աշ խա տանք ներ են անհ րա ժեշտ Լատ վի ա յում, որ պես-
զի առա ջարկ վող կրթու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց վի աշ խա տա շու կա-
յի պա հանջ նե րին, ինչ պես նաև՝ ավե լի ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյուն՝ 
գոր ծա տու նե րի և կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի հետ:

Այ նու հե տև հե տև ենք, թե ինչ է ար վել Լատ վի ա յում մաս նա գի տա կան 
բարձ րա գույն կրթու թյան զար գաց ման և աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե-
րին հա մա պա տաս խան, առա ջարկ վող մաս նա գի տա կան որա կա վո րում-
նե րի առու մով, գոր ծա տու նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյան տե սան կյու նից:

Լատ վի ա կան պե տու թյու նը կա ռա վա րում է բա զում ինս տի տուտ ներ, 
որոնք ակ տի վո րեն զար գա նում են, իրա կա նաց նե լով կա րև որ քա ղա քա-
կան որո շումն եր: Դրան ցից մեկն է Ազ գա յին եռա կողմ հա մա գոր ծակ-
ցու թյան խոր հուր դը (NTCC), որը սկսել է իր գոր ծու նե ու թյու նը 1999թ. 
հուն վա րի 1-ից, ժա ռան գե լով գոր ծա տու նե րի եռա կողմ խորհր դատ վա-
կան մարմն ի և Կա ռա վա րու թյան ու արհ մի ու թյուն նե րի իրա վունք ներն 
ու պար տա կա նու թյուն նե րը:1 NTCC-ի նպա տակն է գոր ծա տու նե րի կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի, պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի և արհ մի-
ու թե նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա մա կար գել և կազ մա կեր-
պել եռա կողմ սո ցի ա լա կան երկ խո սու թյուն, նպա տակ հե տապն դե լով 
հար մո նի զաց նել դրանց շա հե րը՝ սո ցի ալտն տե սա կան խնդիր նե րում, 
այդ պի սով ապա հո վագ րե լով երկ րի սո ցի ա լա կան կա յու նու թյու նը: Վե-
րոն շյալ եռա կողմ երկ խո սու թյու նը կա րև որ է քա ղա քա կան որո շումն ե-
րի կա յաց ման և դրանց կի րարկ ման առու մով, հատ կա պես աշ խա տա-
շու կա յի, աշ խա տան քա յին օրենսգր քի և սո ցի ա լա կան ապա հո վագ-
րու թյան առն չու թյամբ: NTCC-ի կա ռուց ված քը նե րա ռում է հե տև յալ 8 
են թա խոր հուրդ նե րը.   

Եռա կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյան են թա խոր հուրդ՝ աշ խա տան քա-•	
յին հար ցե րով (STCLA)
Սո ցի ա լա կան ապա հո վագ րու թյան են թա խոր հուրդ •	 (SDA);
Մաս նա գի տա կան կրթու թյան և զբաղ վա ծու թյան եռա կողմ հա-•	

1		Kas	ir	Nacionālā	trīspusējā	sadarbības	padome?	–	Latvijas	Vēstnesis:	
(2011) //	http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=241496
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մա գոր ծակ ցու թյան են թա խոր հուրդ (PINTSA);
Առող ջա պա հու թյան սեկ տո րի են թա խոր հուրդ •	 (VANA);
Տրանս պոր տի, հա ղոր դակ ցու թյան և տե ղե կատ վա կան տեխ-•	
նո լո գի ա նե րի եռա կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյան են թա խոր հուրդ 
(TSNTSA);
Բնա պահ պա նա կան հար ցե րով են թա խոր հուրդ •	 (VALTSA);
Հա մայն քա յին զար գաց ման եռա կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյան են-•	
թա խոր հուրդ (RAPLTSA);
Սո ցի ա լա կան ապա հո վագ րու թյան են թա խոր հուրդ •	 (SDA):1

NTCC-ը և նրա են թա խոր հուրդ նե րը քննար կում են տար բեր սո ցի ա-
լա կան խնդիր ներ, հա մա ձայ նեց նե լով դրանք որո շում կա յաց նող բո լոր 
կող մե րի հետ: 

PINTSA-ն սկսել է իր գոր ծու նե ու թյու նը 1999թ. մար տի 24-ին, որ պես Մաս-
նա գի տա կան կրթու թյան հա մա գոր ծակ ցու թյան խոր հուրդ, որը “ստեղծ վել 
է կա ռա վա րու թյան, գոր ծա տու նե րի և աշ խա տանք փնտրող նե րի (արհ մի-
ու թյուն նե րի) մի ջև հա մա գոր ծակ ցու թյան ապա հով ման հա մար, մարդ կա յին 
ռե սուրս նե րի զար գաց ման, կրթու թյան և զբաղ վա ծու թյան բնա գա վառ նե րում 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և իրա գործ ման խնդրում: “2

PINTSA-ի գոր ծող կա նո նա կար գե րը հաս տատ վել են NTCC-ի ժո ղո վի 
որո շու մով, 2008թ.-ի հու լի սի 16-ին: PINTSA-ն կազմ ված է 15 հե ղի նա-
կա վոր ան ձան ցից, ով քեր ներ կա յաց նում են կա ռա վա րու թյան, գոր ծա-
տու նե րի և աշ խա տող նե րի (արհ մի ու թյուն նե րի) նույն քան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի շա հե րը:

PINTSA-ի գլխա վոր նպա տակ ներն են.
Հե տա զո տել ազ գա յին զար գաց ման պլա նի նա խագ ծե րը, իրա-•	
վա կան ակ տե րը և ապա հո վել հա մա պա տաս խան առա ջարկ-
ներ դրանց իրա կա նաց ման հա մար, կրթու թյան, մարդ կա յին ռե-

1 Nacionālā	trīspusējā	sadarbības	padome	(2013)	//	http://www.mk.gov.lv/
mp/vaditas-padomes/ntsp/

2	 Profesionālās	 izglītības	 un	 nodarbinātības	 trīspusējās	 sadarbības	
apakšpadomes nolikums (2008) // http://www.mk.gov.lv/mp/vaditas-padomes/
ntsp/
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սուրս նե րի զար գաց ման և զբաղ վա ծու թյան ոլորտ նե րում;
Գնա հա տել առա ջարկ նե րը և ապա հո վել երաշ խա վո րու թյուն ներ •	
պե տա կան և այլ մաս նա վոր ինս տի տուտ նե րի հա մար, որոնք 
ներգ րավ ված են մարդ կա յին ռե սուրս նե րի զար գաց ման, կրթու-
թյան և զբաղ վա ծու թյան բնա գա վառ նե րում; 
Խթա նել պե տա կան բյու ջեի ռե սուրս նե րի ար դյու նա վետ ծախս-•	
մա նը՝ կրթու թյան, մարդ կա յին ռե սուրս նե րի զար գաց ման և 
զբաց վա ծու թյան ոլորտ նե րում;
Օժան դա կել ԵՄ և այլ երկր նե րի՝ մարդ կա յին ռե սուրս նե րի զար-•	
գաց ման և զբաղ վա ծու թյան ինս տի տուտ նե րի մի ջև հա մա գոր-
ծակ ցու թյան պայ մա նագ րե րի կնքմա նը;
Պե տու թյան մասշ տա բով, մաս նա գի տա կան կրթու թյան ֆի նան-•	
սա վո րու մը, ու սա նող նե րի թվա քա նա կով, ամ բողջ երկ րի հա-
մար՝ ընդ հան րա պես, և առան ձին տա րա ծաշր ջան նե րի հա մար՝ 
մաս նա վո րա պես; 
Մաս նա գի տա կան ու սումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րի, կրթա-•	
կան և թես տա վոր ման կենտ րոն նե րի և մաս նա գի տա կան կրթու-
թյան ոլոր տում ներգ րավ ված այլ կա ռույց նե րի ցան ցա յին կա-
ռուց ված քի փո փո խու թյուն նե րը; 
Մաս նա գի տա կան չա փո րո շիչ նե րի մշա կու մը և կա տա րե լա գոր ծու-•	
մը և դրանց հա մա պա տաս խա նու թյու նը կրթա կան ծրագ րե րին; 
Կրթու թյան կա րի ե րա յի և մաս նա գի տա կան կողմն ո րոշ ման կազ-•	
մա կեր պու մը; 
Շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան կրթու թյան կազ մա կեր պու մը, •	
ցկյանս ու սուց ման շրջա նակ նե րում; 
Մաս նա գի տա կան կրթու թյան և զբաղ վա ծու թյան ռե գի ո նալ •	
խորհր դի աշ խա տանք նե րի հա մա կար գու մը; 
Ճյու ղա յին փոր ձա գետ նե րի խոր հուրդ նե րի զար գաց ման և գոր-•	
ծո ղու թյուն նե րի հա մա կար գու մը;
Իրա կա նաց նել այլ խնդիր ներ, կապ ված NTCC-ի կա նո նա կար-•	
գող փաս տաթղ թե րով, որոնք առնչ վում են մաս նա գի տա կան 
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կրթու թյա նը, մարդ կա յին ռե սուրս նե րի զար գաց մա նը և զբաղ-
վա ծու թյա նը:1

PINTSA-ի աշ խա տանք նե րը ֆի նան սա վոր վում են Լատ վի ա յի հան-
րա պե տու թյան կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից, 
այդ նպա տա կով նա խա տես ված պետ բյու ջե տա յին ռե սուրս նե րի հաշ-
վին, ինչ պես նաև պայ մանգ րա յին կող մերն ու նեն PINTSA-ի գոր ծու նե-
ու թյու նը ֆի նան սա վո րե լու իրա վունք ներ:

ESF-ի «Սեկ տո րի ալ որա կա վո րումն ե րի հա մա կար գի մշա կու մը և մաս-
նա գի տա կան կրթու թյան և վե րա պատ րաս տումն ե րի դա սըն թաց նե րի ար-
դյու նա վե տու թյան և որա կի կա տա րե լա գոր ծու մը» թե մա յով, պայ մա նա գիր 
N2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001, նա խա գի ծը սկսվել է 2010թ.-ի 
դեկ տեմ բե րի 1-ին: Հա մա գոր ծակ ցող 4 գոր ծըն կեր ներ ներգ րավ ված են 
սույն նա խագ ծի իրա կա նաց ման մեջ, դրանք են. Լատ վի ա յի ազատ արհ-
մի ու թյուն նե րի հա մա դաշ նու թյան մի ու թյու նը (LBAS), Լատ վի ա յի գոր ծա-
տու նե րի հա մա դաշ նու թյու նը (LDDK), Կրթու թյան ազ գա յին կենտ րո նը 
(VISC) և Կրթու թյան որա կի պե տա կան ծա ռա յու թյու նը (IKVD):

Նա խա գի ծը կի րա կա նաց վի մին չև 2013թ. նո յեմ բե րի 30-ը, բյու ջեն 
կազ մում է 2,5մլն LVL: Ծրագ րի ըն թաց քում նա խա տես ված է.

Քննար կել մաս նա գի տա կան կրթու թյան բո վան դա կու թյու նը,•	
Հար մա րեց նել մաս նա գի տա կան կրթու թյան բո վան դա կու թյու նը •	
տնտե սու թյան են թա ճյու ղե րի հե տա զո տա կան կա րիք նե րի ար-
դյունք նե րին,
Զար գաց նել մաս նա ճյու ղե րի մաս նա գի տա կան որա կա վո րումն ե-•	
րի կա ռուց ված քը,
Վե րա նա յել մաս նա գի տա կան չա փո րո շիչ նե րը և թար մաց նել •	
մաս նա գի տու թյուն նե րի հիմն ա կան պա հանջ նե րը,
Մշա կել ոչ ֆոր մալ կրթու թյան հա մար պա հանջ վող հմտու թյուն-•	
նե րի ճա նաչ ման հա մա կարգ,
Խթա նել մաս նա գի տա կան կրթու թյան վե րա կա ռուց մա նը:•	 2

1 Ibid.
2	 VIAA	 veido	 Latvijas	 nozaru	 kvalifikācijas	 sistēmu	 (2013)	 //	 http://www.
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Պետք է նշել, վե րոն շյալ հե տա զո տու թյան շնոր հիվ, Լատ վի ա յում, 
“մաս նա գի տա կան կրթու թյան հա մա կար գում էա կան և եր կար սպաս-
ված փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան: Մաս նա գի տա կան կրթու թյու նը 
բնա գա վառ է, որ տեղ ման կա վարժ ներն իրենք չեն կա րո ղա նում կար-
գա վո րել ոչ կրթու թյան բո վան դա կու թյու նը, ոչ` գոր ծըն թաց նե րը, որոնք 
առնչ վում են որա կա վո րումն ե րի ձեռք բեր ման հետ, կամ՝ չեն դա սա-
վան դում երի տա սարդ նե րին նո րա գույն տեխ նո լո գի ա ներ՝ իրենց մաս-
նա գի տա կան բնա գա վառ նե րում: Այս նպա տա կով անհ րա ժեշտ են լի դե-
րի որակ նե րով տա ղան դա վոր մե նե ջեր ներ, իսկ կրթու թյան նպա տա կի 
հա մար՝ գոր ծա տու նե րի շա հագր գիռ և հա մա գոր ծակ ցող կազ մա կեր-
պու թյուն ներ: Անհ րա ժեշտ է պայ մա նա վոր վել կա րև ո րա գույն խնդրի 
շուրջ. դե րա կա տա րումն ե րի, պար տա կա նու թյուն նե րի և ազ դե ցու թյան 
ոլորտ նե րի բաշ խու մը կա ռա վա րու թյան, տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի, 
կրթող հաս տա տու թյուն նե րի և աշ խա տա շու կա յի մի ջև: “1

Մինչ այժմ կա տար ված աշ խա տանք նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
կա րե լի է եզ րա հան գել, որ նա խագ ծի շրջա նակ նե րում ճյու ղա յին հե տա-
զո տու թյուն նե րը բարձ րա գույն կրթու թյան զար գաց ման պլա նա վո րող-
նե րի հա մար էա կան և շա հա վետ գոր ծոն է: Հեն վե լով ճյու ղա յին հե տա-
զո տու թյուն նե րի վրա, կա տար վել է ճյու ղի ճշգրիտ նկա րագ րու թյու նը՝ 
հա մա ձայն գոր ծող պա հանջ նե րի, ճա նաչ վել են ճյու ղե րին անհ րա ժեշտ 
հա տուկ մաս նա գետ նե րի որա կա վո րումն ե րը, ինչ պես նաև մշակ վել են 
մաս նա գի տա կան որա կա վո րումն ե րի կա ռուց վածք նե րը այն մաս նա գի-
տու թյուն նե րի հա մար, որոնք ընդգրկ ված են հիմն ա կան մաս նա գի տա-
կան ոլորտ նե րի գոր ծու նե ու թյու նում: 

Ճյու ղա յին հե տա զո տու թյուն ներն իրա կա նաց վել են 2 փու լով: 1-ին փու-
լում՝ «Մաս նա գի տա կան ճյու ղի հե տա զո տու թյուն», հե տև յալ տե ղե կատ վու-
թյունն է ձեռք բեր վել և վեր լուծ վել. ԵՄ-ում և Լատ վի ա յում ճյու ղե րի զար-

viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/
1	D.Traidās	(2012)	Lai	sasniegtu	mērķi	-	jāstrādā	kopā.	Nozaru	un	darba	

devēju	loma	profesionālās	izglītības	attīstībā.	–	VIAA:	Rīga,	speciālizlaidums	
2012 // http://www.viaa.gov.lv/files/free/62/12562/viaa_zinas_web_2.pdf
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գաց ման մի տումն ե րը, դրանց ար տադ րան քը և/կամ առա ջարկ վող ծա ռա-
յու թյուն նե րը, մաս նա ճյուղ-ձեռ նար կու թյուն նե րի, ինչ պես նաև՝ կրթա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի անձ նա կազ մի հար ցումն ե րը: Հու սա լի և ճշգրիտ 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա մար ու սումն ա սիր վել են ոլոր տա յին որոշ 
ձեռ նար կու թյուն ներ, նպա տակ հե տապն դե լով ստա նալ դրանց զար գաց-
ման կան խա տե սումն ե րի, ծա ռա յող նե րի, նրանց կրթա կան մա կար դա կի, 
հմտու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ քա նա կա կան տվյալ-
ներ՝ գոր ծա տու ի չա փա նիշ նե րով: Մի և նույն ժա մա նակ, հե տա զոտ վել են 
նաև ու սումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րը, ման րակր կիտ և խո րը տե ղե-
կատ վու թյուն ստա նա լու նպա տա կով այն հաս տա տու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ, որոնք ներգ րավ ված են տվյալ ոլոր տի հա մար մաս նա գետ ներ պատ-
րաս տե լու գոր ծըն թա ցում, ու սումն ա կան ծրագ րե րի իրա կա նաց ման և 
ՄՈՒՀ-երի կող մից շրջա նա վարտ նե րի գնա հատ ման գոր ծըն թաց նե րում:

Երկ րորդ փու լում, ճյու ղա յին ոլորտ նե րի ճա նաչ ված փոր ձա գետ նե րի 
հար ցա խույ զի հիմ քում առ կա գոր ծըն թաց նե րի, աշ խա տու ժի ռե սուրս-
նե րի և ազ դե ցիկ գոր ծոն նե րի վե րա բե րյալ ման րակր կիտ և հու սա լի 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նալն է: Այ նու հե տև դրան հե տև ել է ստաց ված 
տվյալ նե րի մշա կումն ու վեր լու ծու մը, և, ար դյուն քում, մշակ վել են 14 
նկա րագ րու թյուն ներ, հա մա ձայն մի ա ցյալ կա ռուց ված քի և տե ղե կատ-
վու թյան բո վան դա կու թյան, որոնք են.

ոլորտ նե րի հե տա զոտ ման սահ ման նե րը;•	
ճյու ղա յին զար գաց ման մի տումն ե րը ԵՄ երկր նե րում և Լատ վի-•	
ա յում; 
ճյու ղա յին զար գաց ման բնու թագ րերն ու կան խա տե սումն ե րը;•	
տվյալ ոլոր տի կա րև ո րու թյու նը Լատ վի ա յի տնտե սու թյան հա-•	
մար; 
ճյու ղի հա մե մա տու թյու նը ԵՄ այլ երկր նե րի իրա վի ճակ նե րի հետ; •	
ճյու ղա յին ձեռ նար կու թյուն նե րի բնու թագ րե րը; •	
աշ խա տա շու կան և դրա կան խա տե սումն ե րը;•	
ներդ րումն եր և հա մա գոր ծակ ցու թյուն;•	
ճյու ղի աշ խա տու ժի հատ կա նիշ ներ;•	
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ճյու ղի աշ խա տու ժի ու նա կու թյուն ներ և հմտու թյուն ներ;•	
ճյու ղի աշ խա տու ժի առ կա յու թյունն աշ խա տա շու կա յում;•	
աշ խա տան քա յին ռե սուրս նե րի առա ջար կը և ազ դող գոր ծոն նե րը; •	
ճյու ղի անձ նա կազ մի պլա նա վո րում և ընտ րու թյուն; •	
մաս նա գի տա կան կրթու թյան առա ջարկ; •	
մաս նա գի տա կան կրթու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը;•	
առա ջարկ վող կրթա կան ծրագ րե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը •	
ոլոր տի կա րիք նե րին;
հա մա գոր ծակ ցու թյուն գոր ծա տու նե րի և կրթող նե րի մի ջև;•	
կրթու թյան սահ մա նա փա կումն եր;•	
ար տա քին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը•	 1, ինչ պես նաև, ար դյուն-
քում՝ «Մաս նա ճյու ղի որա կա վո րումն ե րի կա ռուց վածք»; 
ճյու ղի ըն դուն ված մաս նա գի տու թյուն ներ, դրա մաս նա գի տու-•	
թյուն նե րի ցան կի նա խա պատ րաս տում;
խմբա վոր ված հիմն ա կան մաս նա գի տու թյուն ներ, մաս նա գի տա-•	
ցումն եր և ոլոր տին հա րա կից մաս նա գի տու թյուն ներ;
զար գա ցած որա կա վո րումն ե րի կա ռուց վածք, հիմն ա կան մաս-•	
նա գի տու թյուն նե րի խմբա վո րում՝ ՈԱՇ-ի մա կար դա կում;
ոլոր տա յին մաս նա գի տու թյուն նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն •	
Որա կա վո րումն ե րի Եվ րո պա կան Շրջա նա կի (ԵՈՇ) մա կար դա կին; 
նկա րագ րու թյուն նե րը մշակ ված են հիմն ա կան մաս նա գի տու-•	
թյուն նե րի հա մար, որոնք նե րառ ված են որա կա վո րումն ե րի կա-
ռուց ված քում:2

ESF նա խագ ծի երկ րորդ օգու տը Ճյու ղա յին փոր ձա գետ նե րի (NEP) 
12 խոր հուրդ նե րի հիմն ումն է, որոնք սկսել են իրենց գոր ծու նե ու թյու-
նը: «NEP-ի կա րև ո րու թյու նը չի կա րե լի գե րագ նա հա տել, քա նի որ մարդ-
կա յին ռե սուրս նե րի առ կա յու թյու նը, զբաղ վա ծու թյու նը, աշ խա տու ժի 

1	 Nozaru	 izpēte	 profesionālajai	 izglītībai.	 Nozares	 izpētes	 process	 un	
pirmie	 rezultāti.	–	Ernst	&	Young:	Rīga,	 (2012)	 //	http://www.viaa.gov.lv/files/
free/87/13387/prezentacija_konference_petijums_ey_19012012_preciz.pdf

2 Ibid.
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ար դյու նա վե տու թյու նը, մաս նա գետ նե րի որա կա վո րու մը և նմա նա տիպ 
խնդիր նե րը տնտե սա կան զար գաց ման հիմն ա կան խթա նիչ ներն են: 
Այդ պի սով, դրանք նաև Լատ վի ա յի զար գաց ման նա խադ րյալ ներն են:»1

Ի՞նչ է NEP-ը, որոնք են դրա նպա տակ նե րը, բո վան դա կու թյու նը և 
հիմն ա կան խնդիր նե րը

NEP-ի նպա տա կը աշ խա տու ժին և զբաղ վա ծու թյանն առնչ վող հիմ-
նախն դիր նե րի հա մա լիր լու ծումն է, մաս նա գի տա կան նախ նա կան 
կրթու թյու նից մին չև բարձ րա գույն կրթու թյուն, ֆոր մալ բա զա յին մաս-
նա գի տա կան կրթու թյու նից միչն չև մե ծա հա սակ նե րի հա մար նա խա-
տես ված շա րու նա կա կան կրթու թյու նը, ինչ պես նաև՝ կրթա կան հա մա-
կար գի կա րիք նե րի վեր հա նու մը: 

Ինչ պես նշվեց վե րև ում, հիմն վե ցին 12 ճյու ղա յին փոր ձա գետ նե րի 
խոր հուրդ ներ, որոնք են.

Տու րիզմ, գե ղեց կու թյան խնամք;•	
Քի մի ա կան ար դյու նա բե րու թյուն և դրան հա րա կից բնա գա վառ-•	
ներ՝ քի միա, դե ղա գոր ծու թյուն, բի ո տեխ նո լո գիա, բնա պահ պա-
նու թյուն;
Մե տա ղամ շա կում, մե քե նա շի նու թյուն և մե խա նի կա;•	
Տեքս տիլ ար դյու նա բե րու թյուն, հա գուս տի և կաշ վի ար տադ-•	
րանք նե րի ար տադ րու թյուն;
Փայ տի ար տադ րու թյուն (ան տա ռամ շա կում, փայ տամ շա կում);•	
շի նա րա րու թյուն;•	
էներ գե տի կա;•	
սննդի ար տադ րու թյուն և գյու ղատն տե սու թյուն;•	
ձեռ նար կա տի րու թյուն, ֆի նանս ներ, հաշ վա պա հա կան հաշ վա-•	
ռում, կա ռա վա րում (մե ծա ծախ առև տուր, ման րա ծախ առև տուր, 
մար քե թինգ);

1 J.Gaigals	 (2012)	 Valsts	 un	 politikas	 veidotāju	 atbalsts	 profesionālās	
izglītības	 attīstībā.	 Nozaru	 un	 darba	 devēju	 loma	 profesionālās	 izglītības	
attīstībā.	 –	VIAA:	Rīga,	 speciālizlaidums	 2012	 // http://www.viaa.gov.lv/files/
free/62/12562/viaa_zinas_web_2.pdf
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Էլեկտ րո նա յին և օպ տի կա կան մե քե նա նե րի ար տադ րու թյուն, •	
տե ղե կատ վա կան և հա ղո և դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա ներ;
Հրա տա րակ չու թյուն և տպագ րու թյուն, թուղթ և թղթե ար տադ-•	
րանք նե րի ար տադ րու թյուն և հա մա կարգ չա յին դի զայն;
Տրանս պորտ և լո գիս տի կա:•	 1

NEP-ի աշ խա տանք նե րը հա մա կար գում է Քար տու ղա րու թյու նը, ուր ներ-
կա յաց ված են ճյու ղա յին խորհր դա տու նե րը, լի ա զոր ված նա խագ ծում հա-
մա գոր ծակ ցող գոր ծըն կեր նե րից՝ LDDK, LBAS և VISC: Ճյու ղա յին գոր ծա տու-
նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րը, Լատ վի ա յի ար հեստ նե րի պա լա տը, Գի տու-
թյան և կրթու թյան նա խա րա րու թյու նը և ճյու ղա յին նա խա րա րու թյուն նե րը, 
զբաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյու նը և այլ հաս տա տու թյուն ներ են 
ընդգրկ ված NEP-ի աշ խա տանք նե րում, կա մա վո րա կան սկզբունք նե րով: 
Հան րա յին գոր ծըն կեր նե րի ներգ րավ ման այս պի սի մե խա նիզ մը երաշ խա-
վո րում է նրանց հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և իրա կա նաց ման կար գը, երբ 
տնտե սու թյան ճյու ղե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կան խա տե սում են պա հանջ-
վող մաս նա գետ նե րի քա նակն ու որա կը, ինչ պես նաև հեշ տաց նում են 
ճկուն մաս նա գի տա կան կրթա կան հա մա կար գի զար գա ցու մը:

NEP-ի գոր ծա ռույթ նե րը և հիմն ա կան խնդիր նե րը՝ սե փա կան նպա-
տակ նե րին հա մա պա տաս խան.

Կա տա րել հե տա զո տու թյուն և կան խա տե սել կրթու թյան և զբաղ-•	
վա ծու թյան կա րիք նե րի զար գա ցու մը;
Զար գաց նել ճյու ղա յին մաս նա գի տա կան որա կա վոր ման կա-•	
ռուց ված քը;
Հա մա կար գել և իրա կա նաց նել ճյու ղա յին մաս նա գի տա կան որա-•	
կա վո րումն ե րի փոր ձաքն նու թյուն;
Զար գաց նել ճյու ղի ճշգրիտ չա փա նի շը և մաս նա գի տա կան որա-•	
կա վոր ման հիմն ա կան պա հանջ նե րը;
Փոր ձաքն նու թյան են թար կել և հա մա պա տաս խա նեց նել մաս նա-•	
գի տա կան չա փա նիշ նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը ճյու ղի 

1 Nozaru ekspertu padomes (NEP) (2013) // http://www.viaa.gov.lv/lat/
strukturfondi/12111/?tl_id=12561&tls_id=533
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մաս նա գի տու թյուն նե րին; 
Օժան դա կել մաս նա գի տա կան որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի •	
բո վան դա կա յին կա տա րե լա գործ մա նը; 
Փոր ձաքն նել մաս նա գի տա կան որա կա վոր ման քննու թյան բո-•	
վան դա կու թյու նը;
Լի ա զո րել ճյու ղա յին փոր ձա գետ նե րին՝ մաս նա գի տա կան կրթու-•	
թյան որա կի գնա հատ ման հա մար (որա կա վոր ման քննու թյուն-
ներ և հա վա տար մագ րում); 
Լի ա զո րել ճյու ղի փոր ձա գետ նե րին՝ գի տե լի քի, հմտու թյուն նե րի •	
և կա րո ղու թյուն նե րի գնա հատ ման և ճա նաչ ման հա մար, որոնք 
ձեռք են բեր վում ոլոր տի մաս նա գի տու թյուն նե րի շրջա նակ նե-
րում, ոչ-ֆոր մալ կրթու թյան ար դյուն քում; 
Ձեռ նար կել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ՄՈՒՀ-երի և քննա կան հաս-•	
տա տու թյուն նե րի մի ջև, որը կազ մա կեր պում է մաս նա գի տա կան 
որա կա վո րումն ե րի մրցա նա կա բաշ խու թյու նը; 
Հա մա կար գել ՄՈՒՀ-երի և ճյու ղա յին ձեռ նար կու թյուն նե րի հա-•	
մա գոր ծակ ցու թյու նը պրակ տի կա նե րի անց կաց ման վայ րե րի վե-
րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն; 
Զար գաց նել և ապա հո վել փոր ձա գետ նե րի տվյալ նե րի բա զա; •	
Մշա կել շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան կրթու թյան և մաս նա-•	
գի տա կան առաջ խա ղաց ման հա մա կարգ; 
Կա տա րել առա ջարկ ներ մաս նա գի տա կան կրթու թյան պատ վիր-•	
ման և որա կի ապա հով ման հա մար; 
Այլ:•	 1

ESF նա խագ ծի ամ բող ջա կան վեր լու ծու թյու նը և առ կա ար դյունք նե րը 
թույլ են տա լիս մաս նա գի տա կան կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի զար-
գաց ման պլա նա վո րող նե րին՝ ՄՈՒՀ-երի վար չա կազ մե րին, ակա դե մի-
ա կան անձ նա կազ մին, ու սա նո ղա կան խմբե րին, ու նե նալ մեծ ակն կա-
լիք ներ հե տա գա հա մա լիր լու ծումն ե րի առու մով, բո լոր այն խնդիր նե րի 

1  NEP funkcijas un uzdevumi (2013) // 
http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/?tl_id=12561&tls_id=533  
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կա պակ ցու թյամբ, որոնք առնչ վում են մարդ կա յին ռե սուրս նե րի առ կա-
յու թյա նը, զբաղ վա ծու թյա նը, այդ պի սով օժան դա կե լով ՄՈՒՀ-երին աշ-
խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին բա վա րա րող նոր կրթա կան ծրագ րե րի 
մշակ ման գոր ծըն թա ցում: Մի և նույն ժա մա նակ ու սա նող նե րը վստա հու-
թյուն են ձեռք բե րում առ այն, որ նրանց զբաղ վա ծու թյան հնա րա վո րու-
թյուն նե րը կբա վա րար վեն ընտր ված մաս նա գի տու թյան և որա կա վոր-
ման ձեռք բեր ման ար դյուն քում: 

Պրո ֆե սոր Յա նիս Վետ րան, Բարձ րա գույն կրթու թյան խորհր դի 
(CHE) կա ռա վար ման մարմն ի նա խա գա հը, ընդգ ծել է, որ «Ճյու ղա յին 
փոր ձա գետ նե րի խոր հուր դը ստեղ ծում են պայ ման ներ մարդ կա յին ռե-
սուրս նե րի կա յուն զար գաց ման քա ղա կա նու թյան հա մար, այդ պի սով 
ՄՈՒՀ-երին հնա րա վո րու թյուն տրա մադ րե լով նպա տա կաս լաց և նշա նա-
կա լից պլա նա վոր ման և իրա գործ ման հա մար: Ճյու ղա յին փոր ձա գետ նե-
րի խոր հուրդ նե րը, լի նե լով հաս տա տու թյուն ներ, որոնք ներ կա յաց նում է 
ճյու ղի բո լոր գոր ծա տու նե րի շա հե րը, ու նեն էա կան նե րուժ՝ ձև ա վո րե լու 
կրթա կան վերջ նար դյունք նե րը և մաս նակ ցե լու հե տա գա առա ջըն թա ցի 
գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում, ՄՈՒՀ-երի հետ մեկ տեղ»:1

Իր հեր թին, Լատ վի ա յի ռեկ տոր նե րի խորհր դի նա խա գահ, Դա ու-
գավ պիլ սի հա մալ սա րա նի պրոֆ. Ար վի դաս Բարշ չև կի սը, նշել է. «Մեզ՝ 
ՄՈՒՀ-երի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար, շատ կա րև որ է աշ խա տա շու-
կա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան մեր շրջա նա վարտ նե րի մա-
սին ճյու ղա յին փոր ձա գետ նե րի կար ծի քը: Ան կաս կած, փոր ձա գետ նե րի 
խոր հուր դը կա րող է դառ նալ կա րև որ խորհր դա տու մար մին մաս նա-
գի տա կան կրթու թյան բնա գա վա ռում: Առ կա է հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
ոլոր տա յին փոր ձա գետ նե րի հետ, և ավե լի բարձր որա կա վո րում ու նե-
ցող մաս նա գետ ներ են մուտք գոր ծում աշ խա տա շու կա:»2

1 J.Vētra	(2012)	Nozaru	ekspertu	padomju	atbalsts	profesionālās	izglītības	
attīstībā.	 Nozaru	 un	 darba	 devēju	 loma	 profesionālās	 izglītības	 attīstībā.	 –	
VIAA:	Rīga,	speciālizlaidums	2012	//		

http://www.viaa.gov.lv/files/free/62/12562/viaa_zinas_web_2.pdf
2 A.Barševskis	 (2012)	 Nozaru	 ekspertu	 padomju	 atbalsts	 profesionālās	

izglītības	 attīstībā.	 Nozaru	 un	 darba	 devēju	 loma	 profesionālās	 izglītības	
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Սա կայն, պետք է փաս տել, որ վե րոն շյալ հաս տա տու թյուն նե րը մի ա-
կը չեն, ում մի ջո ցով ՄՈՒՀ-երը տե ղե կատ վու թյուն են ստա նում կոնկ րետ 
ոլորտ նե րի կա րիք նե րի և աշ խա տա շու կա յի պա հանջ մունք նե րի վե րա բե-
րյալ: Գոր ծա տու նե րը նույն պես ներ կա յաց ված են CHE-ում՝ յու րա քան չյուր 
ստո րև բեր ված ՄՈՒՀ-երից՝ մե կա կան ներ կա յա ցու ցիչ. LDDK, Լատ վի ա-
յի առևտ րա ար դյու նա բե րա կան պա լատ, կրթու թյան և գի տու թյան ոլոր տի 
աշ խա տող նե րի արհ մի ու թյուն և LIVA «Latvijas Izgl+t+bas vad+tju asocicija 
արհ մի ու թյու նը»:

Հա մա ձայն բարձ րա գույն ու սումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րի մա սին 
օրեն քի, կ.16, յու րա քան չյուր բու հում ստեղծ ված է Խորհր դատ վա կան 
մար մին: Այն խորհր դակ ցում է Սե նա տի և բու հի ռեկ տո րի հետ ռազ մա-
վա րա կան զար գաց ման հար ցե րի առն չու թյամբ:1 Սո վո րա բար, Խորհր-
դատ վա կան մար մի նը կազմ ված է գի տու թյան, կրթու թյան, մշա կույ թի 
և տնտե սու թյան ոլորտ նե րը ներ կա յաց նող հե ղի նա կա վոր մաս նա գետ-
նե րից, հայտ նի իրենց ար հես տա վար ժու թյամբ, աշ խա տան քա յին փոր-
ձով, կոմ պե տեն ցի ա յով և ձեռք բե րումն ե րով, ին չը և հիմք է հան դի սա-
նում բու հի զար գաց ման հա մար:

Հե տև ա բար, կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ գոր ծա տու ներն ակ տի վո-
րեն ներգ րավ ված են Լատ վի ա յի ՄՈՒՀ-երի զար գաց ման գոր ծըն թա-
ցում, այդ կերպ փոր ձե լով լա վա գույնս լու ծե լու մարդ կա յին ռե սուրս-
նե րի զար գաց ման և տնտե սու թյան բո լոր ճյու ղե րում զբաղ վա ծու թյան 
հիմն ախն դիր նե րը: Ընդ հան րա պես, սա պայ ման ներ է ստեղ ծում ԵՄ 
«Եվ րո պա 2020» ռազ մա վա րու թյան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար, 
բարձ րաց նե լով կրթու թյան նշա նա կու թյու նը և հա մա պա տաս խա նեց նե-
լու այն Լատ վի ա յի աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին:

Այ վարս Ստան կև ի չուս 
ISMA, Լատ վիա

attīstībā.	–	VIAA:	Rīga,	speciālizlaidums	2012	//		
http://www.viaa.gov.lv/files/free/62/12562/viaa_zinas_web_2.pdf
1 Augstskolu likums // http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
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Կրթա կան վերջ նար դյունք նե րի ու ու սումն ա կան ծրագ րե րի 
որա կի ապա հով ման էլեկտ րո նա յին հա մա կարգ

Նե րա ծու թյուն

Եր կու տա րի առաջ ինձ և «Հա մա կարգ չա յին գի տու թյուն ներ» ֆա կուլ տե տի 
իմ գոր ծըն կեր նե րին մեր հա մալ սա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը խնդրե ցին մշա կել 
հա մա կարգ չա յին ծրա գիրհա մա կարգ, որը կվե րա բե րեր առա ջի կա կրթա կան 
բա րե փո խում ե րի շրջա նակ նե րում սպաս վող կրթա կան վերջ նար դյունք նե րին, 
ու սում ա կան պլան նե րի մո դու լա յին կա ռուց ված քին և այլ գոր ծըն թաց նե րին:

Ներ կա յումս, այդ հա մա կար գը, որը մշակ վել է մեր խմբի կող մից, ապա
հո վում է պա հանջ վող տվյալ նե րի բա զա յի բո լոր անհ րա ժեշտ մո դել նե րը և 
ու նի այն պի սի տրա մա բա նու թյուն, որն անհ րա ժեշտ է կրթա կան վերջ նար
դյունք նե րի թվա յին ներ կա յաց մա նը:

Ահա վա սիկ, մի քա նի բնու թագ րեր. մուտ քագր ված տվյալ նե րի ամ բող ջա
կա նու թյան ապա հո վու մը, ստու գել, թե ար դյոք տար բեր ոլորտ նե րի հա մար 
բո լոր կրթա կան վերջ նար դյունք ներն են օգ տա գործ վում, ստու գել, թե ար
դյոք բո լոր դա սըն թաց նե րի հա մար կրթա կան վերջ նար դյունք ներն են օգ
տա գործ վում, վկա յա կոչ ված կրթա կան վերջ նար դյունք նե րի արագ դի տար
կու մը, դա սըն թաց նե րի կրթա կան վերջ նար դյունք նե րի վի ճա կագ րու թյու նը:

Կրթա կան վերջ նար դյունք նե րի և ու սում ա կան ծրագ րե րի վե րա բե րյալ մեր 
մո տե ցում ե րի ներ կա յաց ման հա մար մենք պետք է գի տե նա յինք Լե հա կան 
կրթա կան մի ա վոր նե րի հի ե րար խի ա յի մա սին: Գա գա թում հա մալ սա րանն է, 
որը կազ մա կեր պում է դա սըն թաց ներ/մաս նա գի տու թյուն ներ (Կեն սա բա նու թյուն, 
Աշ խար հագ րու թյուն կամ Հա մա կարգ չա յին գի տու թյուն ներ): Յու րա քան չյուր դա
սըն թաց կա րող է բա ժան վել մաս նա գի տա ցում ե րի, որոնք կա ռուց ված են մո
դուլ նե րից, որոն ցից յու րա քան չյու րը պա րու նա կում է մի քա նի առար կա ներ:

_______________________
ԿՐԹԱ ԿԱՆ ՎԵՐՋ ՆԱՐ ԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ առանձ նա հա տուկ գի տե լիք են, 

հմտու թյուն կամ պահ վածք, որին հա վակ նում է տի րա պե տել ու սա նո ղը, 
ու սուց ման տվյալ փու լի ավար տե լուց հե տո:
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Կրթա կան վերջ նար դյունք նե րի և կրթա կան մի ա վոր նե րի հի ե րար խի ա նե
րը սեր տո րեն կապ ված են իրար հետ: Հա մալ սա րա նա կան մա կար դա կում 
կան կրթա կան վերջ նար դյունք ներ այն պի սի մաս նա գի տա կան ոլորտ նե րի հա
մար, որոնք սահ ման ված են Լե հաս տա նի կրթու թյան նա խա րա րու թյան կող
մից: Դրա նից հե տո առ կա են կրթա կան վերջ նար դյունք ներ՝ դա սըն թաց նե րի/
մաս նա գի տու թյուն նե րի մա կար դա կով, որոնք սահ ման ված են յու րա քան չյուր 
դե պար տա մեն տի ու սու ցիչ նե րի խմբի կող մից: Վեր ջում՝ մո դուլ նե րի կրթա կան 
վերջ նար դյունք ներն են, որոշ ված դրանց կո որ դի նա տոր նե րի կող մից:

Կրթու թյան ոլորտ նե րի հա մար կրթա կան վերջ նար դյունք նե րը առա-
վել ընդ հա նուր մա կար դակն են: 

Ստո րին մա կար դակ նե րի մա ցյալ կրթա կան վերջ նար դյունք ներն առնչ
վում են բարձր մա կար դակ նե րի կրթա կան վերջ նար դյունք նե րին և կա րող 
են իրենց ման րակր կիտ նկա րագ րու թյուն ներն ու նե նալ:

Կրթա կան վերջ նար դյունք նե րը՝ կրթա կան ոլորտ նե րի հա մար դա սա
կարգ վում են հատ կու թյուն նե րի 4 խմբե րի. ոլորտ, նկա րագ րու թյուն, կա
տե գո րիա և մա կար դակ:

Առնչվում  է կրթական  որևէ  ոլորտի,  օրինակ՝ հու մա նիտար  •	
կամ տեխնիկական ոլորտ։ՈԼՈՐՏ

Կարող է լի նել ընդ հա նուր կամ գործ նա կան: Ընդ հա նու րը վե-•	
րա բե րում է ու սումն ա ռու թյան տե սա կան վերջն արդ յունք նե րին, 
իսկ գործ նա կա նը՝ հա կա ռա կը: Այս տեղ էա կա նը փորձն է, օրի-
նակ՝ դա սա տու ի մաս նա գի տու թյան պա րա գա յում:

ՊՐՈՖԻԼ

Ցույց է տա լիս, թե ու սումն ա ռու թյան վերջն ար դյուն քը գի տե լիք •	
է, հմտու թյուն, թե՝ կա րո ղու թյուն: Գի տե լի քը ու սումն ա  ռու  թյան 
շնոր հիվ յու րաց ված տե ղե կատ վու թյունն է: Հմտու թյու նը ու նա-
կու թյունն է կի րա ռե լու ստաց ված գի տե լիք նե րը որո շա կի աշ խա-
տանք ներ իրա կա նաց նե լիս և խնդիր ներ լու ծե լիս: Կա րո ղու թյու նը 
են թադ րում է ու նա կու թյուն կի րա ռե լու ստաց ված հմտու թյուն նե-
րը մաս նա գի տա կան և անձ նա կան զար գաց ման նպա տա կով:  

ՈԼՈՐՏՏԻՊ

Ցույց է տալիս տփալ վերջնա րդյունքի համապատասխա նու-•	
թյունը բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճանին։ՄԱԿԱՐԴԱԿ
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Տվյալ մաս նա գի տա կան ոլոր տի հա մար նա խա տես ված յու րա քան
չյուր կրթա կան վերջ նար դյունք որոշ վում է նի շով և նկա րագ րու թյու նով: 
Նի շը ծած կագ րում է ողջ տե ղե կատ վու թյու նը տվյալ ոլոր տի, նկա րագ
րու թյան, կա տե գո րի ա յի և մա կար դա կի մա սին: 

Օրի նակ, X1A_W01 նշա նա կում է. “X”՝ կրթու թյան գի տա կան ոլորտ, 
“1”՝ բա կա լավ րի աս տի ճան, “a”՝ ընդ հա նուր պրո ֆիլ, “W”՝ գի տե լի քի 
կա տե գո րիա, և “01”՝ հեր թա կան թի վը:

Յու րա քան չյուր դա սըն թաց որոշ ված է մի և նույն հատ կանշ նե րով, ինչ որ 
կրթու թյան ոլոր տի հա մար կրթա կան վերջ նար դյունք նե րը, ուս տի դրանք 
հա մա պա տաս խա նում են իրար: Դա սըն թա ցը կա րող է պատ կա նել մեկ 
կամ մի քա նի ոլորտ նե րի: Երբ մենք մի ա վո րում ենք դա սըն թացն ու կրթա
կան ոլոր տը, ապա կա րող ենք ընդ լայ նել դրա կրթա կան վերջ նար դյունք
նե րը դա սըն թա ցի հա մար նա խա տես ված վերջ նար դյունք նե րով:.Ու շադ րու
թյուն դարձ րեք, որ դուք կա րող եք ընդ լայ նել մի այն կրթա կան վերջ նար
դյունք ներն այն ոլոր տի հա մար, որն ու նի մի և նույն բո վան դա կու թյու նը և 
դա սըն թա ցի մա կար դա կը: Դուք մշտա պես պետք է որո շեք դա սըն թա ցի 
կրթա կան վերջ նար դյունք նե րը՝ բո լոր կա տե գո րի ա նե րի հա մար:

Դա սըն թա ցի կրթա կան վերջ նար դյունք նե րը սահ ման վում են հե տև-
յալ կերպ.

Նշան

Օրի նակ՝ K_W02, “K” ն նշա նա կում է, 
որ դա կրթա կան վերջ նար դյունքն է դա
սըն թա ցի հա մար, “W”ն հան դես է գա լիս 
որ պես գի տե լի քի կա տե գո րիա և “02”հեր
թա կան հա մարն է:

Նկարագրություն Բո վան դա կու թյան նկա րագ րու թյուն

Հղում եր  
մո դուլ նե րին

Ցույց տալ մո դուլ նե րը, որոնք իրա կա
նաց  նում են նկա րագր ված կրթա կան վերջ
նար դյունք նե րը:
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Հղում եր կրթա կան վերջ
նար դյունք նե րին՝ ու սուց ման 

ոլորտ նե րի հա մար

Ցույց տալ կրթա կան վերջ նա ար դյունք նե րը, 
որոնք ընդ լայ նում են տվյալ դա սըն թա ցի 
կրթա կան վերջ նար դյունք նե րը:

Մո դուլ նե րի կրթա կան վերջ նար դյունք նե րը սահ ման վում են 
մո դուլ նե րով, որոնք ընդ հա նուր առ մամբ պատ կա նում են որո-
շա կի դա սըն թաց նե րի:

Մո դուլ նե րի կրթա կան վերջ նար դյունք նե րը սահ ման վում են 
նշան նե րի և նկա րագ րու թյան մի ջո ցով, դա սըն թա ցի և կրթա-

կան ոլորտ նե րի հա մար կրթա կան վերջ նար դյունք նե րին հղումն ե րով:
Այս դեպ քում նշա նը մի այն հեր թա կան հա մար է և հղումն երն էլ նմա-

նա տիպ դեր են կա տա րում, ինչ պես և դա սըն թա ցի կրթա կան վերջ-
նար դյունք նե րի հա մար:

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ԾՐԱ ԳԻ ՐԸ փաս տա թուղթ է, որը առար կա յի մա-
սին տրա մա դում է ողջ անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյու նը: Յու րա քան չյուր 
դա սա խոս պետք է ապա հո վի մեկ ու սումն ա կան ծրա գիր մեկ առար-
կա յի հա մար, որն ին քը դա սա վան դում է:

Կա ու սումն ա կան ծրագ րի երեք տե սակ.

Մո դուլ նե րով  
ու սում ա կան  

ծրա գիր

Որոշ վում է հե տև յալ կերպ. հան րու թյուն, նկա
րագ րու թյուն, լե զու, սկզբնաղ բյուր, նշա նա կետ, հա
մա կար գող և ծա նո թու թյուն ներ.

Հան րու թյու նը տե ղե կաց նում է, թե ու սում ա* 
կան ծրա գի րը հա սա նե լի է որոն ման հա մա
կար գե րում:
Սկզբնաղ բյու րը այն սու բյեկտն է, որն առա ջար* 
կում է մո դու լը:
Նշա նա կետն այն է, որի հա մար առա ջարկ ված * 
է մո դու լը:
Հա մա կար գո ղը մո դու լի կազ մա կերպ ման հա* 
մար պա տաս խա նա տուն է: Սո վո րա բար նրանք 
առար կան դա սա վան դող առա վել փոր ձա ռու 
ու սու ցիչ ներն են:
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Ծա նո թու թյուն նե րը կա րող են պա րու նա կել լրա* 
ցու ցիչ այլ տե ղե կու թյուն: Սո վո րա բար որ պես 
ծա նո թու թյուն հա մա կար գո ղի կոն տակ տա յին 
տվյալ նե րը կամ խորհր դատ վու թյան ժա մերն են 
լի նում:
Կա րող են լի նել այլ դաշ տեր՝ լրա ցու ցիչ պար* 
զա  բա նու մով:

Առար կա յի 
ու սում ա կան  

ծրա գիր

Որոշ վում է հե տև յալ կերպ. հան րու թյուն, նկա
րագ րու թյուն, լե զու, սկզբնաղ բյուր, նշա նա կետ, հա
մա կար գող և ծա նո թու թյուն ներ.

Մանրամասն անվանումը կարող է ներառել * 
առարկայի անվանումը, երբ այն ընդհանուր տեսքով 
սահմանվում է ուսումական պլան ներում, օրինակ 
ֆակուլտատիվ դասեր կամ դասախոսություններ՝ 
մենագրության հիման վրա:
Լսարանի մակարդակը հավաստում է, թե որքան * 
դժվար է այն՝ այլոց համեմատ և վերջնական 
քննությունը հանձնելու տեսանկյունից:
Գնահատման ձևաչափը մեթոդների ցանկ է, * 
որոնցով ստուգվում են ուսանողների գի  տե
լիքները, հմտություններն ու կարողությունները:
Ոսուցման մեթոդները ուսուցչի կողմից օգ տա* 
գործ վող մեթոդների ցանկ է՝ գիտելիքները, 
հմտու թյուններն ու կարողությունները ուսանող
ներին փոխանցելու համար:
Նախապայմանները նկարագրում են գի տե* 
լիքները, հմտություններն ու կարողու թյունները, 
որոնք ուսանողը պետք է ունենա, որպեսզի յու
րացնի նշված առարկան:
Թեմանները դասընթացի ընթացքում քննարկ* 
վելիք հարցերի ցուցակ է:
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Գրա կա նու թյու նը գրքե րի ցանկն է, որոնք ու* 
սու ցի չը խոր հուրդ է տա լիս կար դալ թե ման լավ 
հաս կա նա լու հա մար:
Լրա ցու ցիչ կրթա կան վերջ նար դյունք նե րը պա* 
րու նա կում են ու սուց չի կող մից որոծ ված կրթա
կան վերջ նար դյունք նե րը: Ու սու ցի չը կա րող է 
ավե լաց նել իր սե փա կան կրթա կան վերջ նար
դյունք նե րը, եթե պար զի, որ մո դու լի հա մար 
սահ ման ված վերջ նարդյ ունք նե րը իր առար կան 
բա վա կա նա չափ լավ չեն բնու թագ րում:
Այլ դաշ տե րը պետք է լրա ցու ցիչ պար զա բան* 
վեն կամ նկա րագ րեն ու սում ա կան ծրա գի րը 
մո դու լի պար բե րու թյուն նե րի հա մար:

Պրակտիկայի 
ուսումական 

ծրագիր

Սահմանվում են հետևյալ դաշտերը. հան րություն, 
պրակ տի կա յի ձև, նկա րագ րու թյուն, ծա նո թու թյուն
ներ: Բո լոր դաշ տերն ար դեն նկա րագր ված են:

Հա մա կարգ չա յին ծրա գի րը ու սում ա կան ծրա
գի րը ներ կա յաց նե լիս օգ նում է ու սուց չին՝ նրա փո
խա րեն լրաց նե լով այն տե ղե կու թյուն նե րը, որոնք 
հա սա նե լի են այլ դաշ տե րից: Օրի նակ. մո դու լը /
առար կան/, պրակ տի կա յի ման րա մաս նե րը, կրթա
կան վերջ նար դյունք նե րը: Այն օգ տա կար է  նաև 
ին տեգր ված տվյալ նե րի ստուգ ման և պահ պան ման 
հա մար:

Առար կա նե րի և պրակ տի կա յի հա մար ու սումն ա կան ծրագ րե րը 
կապ ված են հա մա պա տաս խան մո դու լի ու սումն ա կան ծրագ րի հետ, 
քա նի որ յու րա քան չյուր առար կա և պրակ տի կա պատ կա նում է որևէ 
մո դու լի:

Պյոտր Վերժ գա տա
Մա րիա Կյու րիՍկլա դովս կա Հա մալ սա րան, Լյուբ լին, Լե հաս տան
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Դա սա վան դու մը և ու սա նող նե րի հար ցա թեր թիկ նե րը 
կրթու թյան որա կի ապա հով ման հա մա կար գում

Ընդ հա նուր նպա տա կը

Գլխա վոր նպա տակն է ու սումն ա կան ծրագ րի հա մար ստեղ ծել հա-
մա կարգ չա յին ծրա գիր և տվյալ նե րի բա զա, ապա հո վե լով դրա դի տե-
լու և կա ռա վա րե լու հա սա նե լի ու թյու նը: Ու սումն ա կան ծրագ րի դի տու մը 
պետք է բաց լի նի հան րու թյան և հատ կա պես պո տեն ցի ալ դի մորդ նե րի 
ու գոր ծա տու նե րի հա մար: Մե նեջ մեն թի գլխա վոր մա սը ու սումն ա կան 
ծրագ րի նո րաց ման գոր ծըն թացն է, որը նե րա ռում է 2 փուլ:

Առա ջի նը բաղ կա ցած է 3 մա սից՝
1) Ու սումն ա կան պլա նի ստեղ ծում,
2) Կրթա կան աս տի ճա նի նկա րագ րու թյան մշա կում,
3) Հար ցա թեր թիկ նե րի կի րա ռում:

Մնա ցած բո լոր փու լե րը նե րա ռում են հե տև յալ մա սե րը՝
1) Ու սումն ա կան ծրա գե րի ար խի վա ցում և պատ ճե նում,
2) Ու սումն ա կան պլան նե րի նո րա ցում,
3) Կրթա կան աս տի ճա նի նկա րագ րու թյան նո րա ցում,
4) Հար ցա թեր թիկ նե րի կի րա ռում:

Հա մա կար գը
Մեր հա մալ սա րա նում մենք մշա կել ենք ու սումն ա կան ծրագ րե րի նո-

րա ցումն ապա հո վող հա մա կարգ: Բա ցի ու սումն ա կան ծրագ րե րի կի-
րա ռու մից, այն ներ կա յաց նում է նաև այլ բա ղադ րիչ ներ, որոնք ապա-
հո վում են ու սումն ա կան ծրագ րի թար մաց ման գոր ծըն թա ցը:

Դրանք են՝
1) Կրթա կան վերջ նար դյունք նե րի կի րա ռու մը,
2) Ու սուց ման ծրագ րե րի կի րա ռու մը,
3) Ու սա նող նե րի հար ցա թեր թիկ նե րի կի րա ռու մը,
4) Ու սու ցիչ նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյան կի րա ռու մը:
Առա ջին եր կու սը լու սա բան ված են սույն Ու սումն ա կան փա թե թի այլ 
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մո դուլ նե րում: Ու սա նող նե րի հար ցա թեր թիկ ներն անհ րա ժեշտ են ու-
սումն ա կան ծրագ րի թար մաց ման փու լի վեր ջին մա սե րում, մինչ դեռ ու-
սու ցիչ նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյան կի րա ռումն անհ րա ժեշտ է նա խորդ 
մա սե րում, բայց այն նույն պես կա րող է ընդ լայն վել և կի րառ վել, օրի-
նակ ժա մե րի վե րա բե րյալ ու սու ցիչ նե րի պա հանջ նե րը ստու գե լու հա-
մար (ու սումն ա կան ծան րա բեռն վա ծու թյուն):

Հա մա կար գը նույն պես բազ մա լե զու է և անգ լե րեն, լե հե րեն, ուկ րա-
ի նե րեն, ռու սե րեն լե զու նե րով թարգ մա նու թյուն նե րը գրե թե ամ բող ջա-
կան են:

Մենք հա մա կար գի հե ղի նակ ներն ենք և ու նենք բո լոր իրա վունք նե-
րը դրա նկատ մամբ, ըստ այդմ կա րող ենք ընդ լայ նել դրա ֆունկ ցի ո նալ 
հնա րա վո րու թյուն ներն ու պատ րաս տե լու հա տուկ տար բե րակ կոնկ րետ 
ստո րա բա ժան ման հա մար:

Տեր մի նա բա նու թյուն
Ու սումն ա կան ծրագ րի նկա րագ րու թյու նը պետք է բա ցատր վի մեր 

հա մա կար գում առ կա որոշ սահ մա նումն ե րով:

Դա սա վանդ մա նը հատ կաց վող ժա մա նա կաշր ջա նը կի սա մյա կը 
կամ տա րին բնու թագ րող ժա մա նակն է:

Օրի նակ՝ Լե հաս տա նում 2012/2013 ուս. տար վա ձմե ռա յին կի-
սա մյա կը փետր վա րի 15-ից մին չև հու լի սի 7-ն է: Այն տեղ կա րող 
է լի նել դա սա վանդ ման մի այն մեկ ակ տիվ փուլ, որն ըն թա ցիկ 
կի սա մյակն է: Փու լե րը չեն կա րող վրա ծածկ վել:

Մաս նա գի տա կան փա թե թը նկա րագր վում է դա սըն թա ցի մա սին 
բնո րոշ տե ղե կու թյամբ և որ պես լրա ցում նշվում է, երբ է այն սկսվում, 
օրի նակ, Հա մա կարգ չա յին գի տե լիք ներ առար կան, սկսված 2012թ. և 
մի և նույն ան վամբ առար կան, սկսված 2011թ., կապ ված են իրար, բայց 
տար բեր մաս նա գի տա կան փա թեթ ներ են:

Փա թե թի մեկ նար կի ամ սա թի վը պետք է նկա րագր վի, քա նի որ մենք 
չենք կա րող փո խել մաս նա գի տա կան փա թե թի ու սումն ա կան պլա նը, 
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որն ըն թաց քի մեջ է է: Ուս տի մենք պետք է ստեղ ծենք դրա հա մար ժե-
քը, որը կկի րառ վի հե տա գա յում: Բա ցի այդ, ավե լաց նե լով մեկ նար կի 
ամ սա թի վը, հաս նում ենք պատ մա կան ամ սաթ վին և կա րող ենք վե րա-
դառ նալ հին ու սումն ա կան ծրագ րե րին:

Մեր հա մա կար գում մաս նա գի տա կան փա թե թը նկա րագր վում է հե-
տև յալ կերպ.

Դա սա վանդ մա նը հատ կաց վող փուլ- հիմն ա կա նում այն իրա կա-•	
նաց վում է ներ կա յումս, կապ ված է դա սա վանդ ման փաս տա ցի 
փու լի հետ: Կա րող է իրա կա նաց վել նաև հե տա գա յում, և այն 
կապ ված է ապա գա որո շա կի ժա մա նա կաշր ջա նի հետ, օրի նակ 
2013/2014 ուս. տար վա ձմե ռա յին կի սա մյակ:
Այս ասո ցի ա ցի ան ստեղծ վել է հա մա կար գի կող մից:•	
Անուն, օրի նակ Հա մա կարգ չա յին գի տու թյուն ներ, Տնտե սա գի-•	
տու թյուն և այլն:
Մեկ նար կի ամ սա թի վը, օրի նակ 2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի •	
1-ին:
Կի սա մյակ նե րի և տա րի նե րի թի վը՝ Եթե ու սա նող նե րը կի սա մյակ •	
առ կի սա մյակ պետք է անց նեն դրանք, ապա կի սա մյակ նե րի 
թի վը պետք է նշվի, և հա կա ռա կը, եթե ու սա նող ներն անց նում 
են ամ բողջ տա րին (առանց ձմե ռա յին և ամա ռա յին կի սա մյակ-
նե րի), ապա պետք է նշվի տա րի նե րի թի վը:
Աս տի ճան՝ օրի նակ, բա կա լավր, մա գիստ րոս, գի տու թյուն նե րի •	
թեկ նա ծու, դոկ տոր:
Տե սակ՝ մաս նա գի տա կան փա թե թը լրիվ, թե ոչ լրիվ դրույ քով է:•	
Մաս նա գի տա կան բո վան դա կու թյան նկա րագ րու թյուն՝ ար դյոք •	
փա թե թը պրակ տիկ է (օր.՝ որ պես ու սու ցիչ կոնկ րետ աշ խա-
տան քի նա խա պատ րաստ վե լը), թե ընդ հա նուր (ավե լի շատ՝ տե-
սա կան):
Մի ա վոր՝ մի ա վոր ներ, որոնք նկա րագ րում եմ մաս նա գի տա կան •	
փա թե թը:

Մաս նա գի տա կան փա թե թի օրի նակ ներ.
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Հա մա կարգ չա յին գի տու թյուն, Բա կա լավր, 6 կի սա մյակ, լրիվ •	
դրույ քով, ընդ հա նուր
Մե նեջ մենթ, գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, 8 կի սա մյակ, լրիվ •	
դրույք, ընդ հա նուր:

Մաս նա գի տա կան փա թե թը բաղ կա ցած է մաս նա գի տու թյուն նե րից, 
որոնք բաղ կա ցած են մո դուլ նե րից, վեր ջին ներս էլ՝ առար կա նե րից:

Օրի նակ՝ Հա մա կարգ չա յին գի տու թյուն ներ մաս նա գի տա կան 
փա թե թը ու նի Հա մա կարգ չա յա ին գրա ֆի կա մաս նա գի տու թյու-
նը, որն էլ ու նի Գրա ֆի կա յի ալ գո րիթմն եր ան վա նու մով մո դուլ, 
որ տեղ կան եր կու առար կա ներ՝ Գրա ֆի կա յի ալ գո րիթմն եր, դա-

սա խո սու թյուն և Գրա ֆի կա յի ալ գո րիթմն եր, լա բո րա տոր:
Ու սումն ա կան ծրա գի րը Մաս նա գի տա կան փա թե թի ամ բող ջա կան 

նկա րա գիրն է: Այն բաղ կա ցած է.

Ու սումն ա կան պլա նից,1. 
Մաս նա գի տու թյան բո վան դա կու թյան նկա րագ րու թյու նից,2. 
Կրթա կան վերջ նար դյունք նե րից:3. 

Ու սումն ա կան պլա նը ներ կա յաց նում է բո լոր մաս նա գի տա կան փա-
թեթ նե րի մո դուլ նե րը մեկ աղյու սա կով և ցույց է տա լիս առար կա նե րի 
մո դուլ նե րի ժա մա քա նակ նե րը, կրե դի տա յին մի ա վոր նե րը և մո դուլ նե րի 
ու դրանց առար կա նե րի ու սումն ա կան ծրագ րե րը: 

Մաս նա գի տու թյան բո վան դա կու թյու նը նկա րագ րում է, հա մա ձայն 
կրթա կան վերջ նար դյունք նե րի, թե շրջա նա վարտ ներն ինչ պետք է 
իմա նան, հաս կա նան ու կա րո ղա նան կի րա ռել, ծրա գի րը հա ջո ղու-
թյամբ ավար տե լուց հե տո:

Մաս նա գի տու թյան բո վան դա կու թյան նկա րագ րու թյու նը բաղ կա ցած է՝
Բնու թագ րիչ նե րից,•	
Նպա տա կից,•	
Հատ կա նիշ նե րից,•	
Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման հնա րա վո րու թյու նից և հե տա գա •	
կրթու թյու նից,
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Ու սուց ման ձև ից,•	
Ծրագ րի կրթա կան վերջ նար դյունք նե րից,•	
Ծրագ րա յին կոմ պե տեն ցի ա նե րից:•	

Մաս նա գի տու թյան բո վան դա կու թյան նկա րագ րու թյան վե րա բե-
րյալ այլ հա վե լյալ տե ղե կու թյուն ներ կա րող եք գտնել «Tuning Guide to 
Formulating Degree Programme Profile» բաժ նում:

Ու սումն ա կան ծրագ րի թար մաց ման գոր ծըն թաց
Առա ջին փու լը տար բեր վում է մյուս նե րից, որով հե տև հա մա կար գը 

պետք է հա մալր վի: Կա րե լի է օգ տա գոր ծել մաս նա գի տա կան փա թեթ-
նե րը, որոնք իրա կա նաց վում են Հա մալ սա րա նում կամ՝ ստեղ ծել նո րե-
րը. հա մա կար գի հա մար տար բե րու թյուն չկա, քա նի որ ողջ անհ րա-
ժեշտ տե ղե կու թյու նը տրա մադր վում է:

Հա ջորդ փու լե րը նույնն են, և առա ջին փու լի հետ կա մեկ ընդ հա-
նուր մաս՝ հար ցա թեր թիկ նե րի կի րա ռում:

Հա ջորդ գծա պատ կե րում ներ կա յաց ված է մի փու լի մա սե րի հա ջոր-
դա կա նու թյան օրի նակ:

Պա րապ մունք ներն անց կաց վում են հոկ տեմ բե րի 1-ից մին չև փետր-
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վա րի 1-ը և փետր վա րի 15-ից մին չև հու լի սի 7-ը, և այդ ըն թաց քում 
Մաս նա գի տա կան փա թեթ նե րի ու սումն ա կան ծրագ րե րը չենք կա րող 
փո փոխ վել:

Փետր վա րի 1-ից մենք սկսում ենք ու սա նող նե րի հար ցումն ե րի անց-
կա ցու մը, ձմե ռա յին կի սա մյա կի հա մար, և այն վրա ծածկ վում է ամա-
ռա յին կի սա մյա կի հետ, ին չը խնդիր չէ, քա նի որ ակա դե մի ա կան տար-
վա վեր ջում ու սումն ա կան ծրագ րե րը պետք է թար մաց վեն:

Ամա ռա յին կի սա մյա կի դա սըն թաց նե րի վե րա բե րյալ հար ցումն ե րը 
սկսվում են հու լի սի 7-ին:

Հար ցա խույ զե րը և հար ցե րը մշակ վում և ար դյունք նե րը վեր լուծ վում 
են հա տուկ խմբի կող մից, որ տեղ ընդգրկ ված են սո ցի ո լոգ ներ, տնտե-
սա գետ ներ և ու րիշ ներ, ինչ պես նաև այլ աշ խա տա կից ներ, ու սա նող-
ներ:

Ամա ռա յին կի սա մյա կի ավար տից հե տո, ար խի վաց նում ենք գոր-
ծող ու սումն ա կան տար վա ավարտ ված Մաս նա գի տա կան փա թեթ նե րը 
և ստեղ ծում դրանց հա մար ժեք նե րըը՝ հա ջորդ տար վա հա մար: Օրի-
նակ՝ Հա մա կարգ չա յին գի տու թյուն ներ մաս նա գի տա կան փա թե թը (6 
կի սա մյակ, սկիզ բը՝ 2012թ) պետք է ար խի վաց վի 2015թ.-ին: Մյուս կող-
մից, յու րա քան չյուր ակա դե մի ա կան տար վա ավար տին, պետք է մշակ-
վի Մաս նա գի տա կան փա թեթ, նա խորդ տար վա կրկնօ րի նա կի բա զա-
յի վրա: Մաս նա վո րա պես. 2015թ. ակա դե մի ա կան տար վա ավար տին 
մենք պետք է ու նե նանք.

Հա մա կարգ չա յին գի տու թյուն ներ (սկսված 2012թ.)՝ ար խի վաց-•	
ված
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Հա մա կարգ չա յին գի տու թյուն ներ (սկսված 2013թ.՝ 3-րդ տա րին •	
ու սա նող նե րի հետ
Հա մա կարգ չա յին գի տու թյուն ներ (սկսված 2014թ.)՝ 2-րդ տա րին •	
ու սա նող նե րի հետ
Հա մա կարգ չա յին գի տու թյուն ներ (սկսված 2015թ.)՝ նոր մշակ-•	
ված, ու սա նող նե րի հա մար տվյալ տա րում, 2015թ., սկսված:

Վեր ջին մա սը նո րաս տեղծ Մաս նա գի տա կան փա թեթ նե րի նո րա-
ցումն է, հա մա ձայն ու սումն ա կան ծրագ րե րի վե րա բե րյալ հա մալ սա րա-
նա կան հե ղի նա կա վոր պաշ տո նյա նե րի որո շումն ե րի: Այդ որո շումն ե րը 
կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել.

Հար ցա թեր թիկ նե րում բեր ված եզ րա հան գումն ե րով (հաշ վետ-•	
վու թյուն),
Լե հաս տա նի օրենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րով,•	
Եվ րա մի ու թյան օրենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րով,•	
Այ պատ ճառ նե րով:•	

Մեր կող մից մշակ ված հա մա կա գի դրա կան հե տև անքն այն է, որ ու-
սումն ա կան ծրագ րե րը կրկնօ րի նակ վում են հա ջորդ տար վա հա մար և 
մի այն արագ թար մաց ման կա րիք ու նեն, այ սինքն դրանք նո րից ստեղ-
ծե լու կա րիք չկա:

Հե տա գա նպա տակ ներ
Հա ջորդ կա րև որ նպա տա կը ու սումն ա կան ծրագ րի մշակ ման, իրա-

կա նաց ման գոր ծըն թա ցի մշա կումն է, դրա նում գոր ծա տու նե րի ներգ-
րավ մամբ:

Դա մի ան Ռու սի նեկ
Մա րի Կյու րի-Սկլա դովս կա յա Հա մալ սա րան, Լյուբ լին, Լե հաս տան
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Երախ տա գի տու թյուն 

ԱՐԱ ՐԱՏ ծրագ րի կոն սոր ցի ումն իր երախ տա գի տու թյունն է հայտ-
նում բո լոր հա մալ սա րան նե րին «Կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վո րում» վե րա-
պատ րաստ ման փա թե թի մշակ ման գոր ծըն թա ցում կա տա րած ներդր-
ման հա մար:

Ծրա գի րը և հրա տա րակ վող սույն նյու թը ֆի նան սա վոր վել են Եվ րո-
պա կան Հանձ նա ժո ղո վի կրթու թյան և մշա կույ թի Գլխա վոր տնօ րի նա-
նու թյան կող մից, Տեմ պուս IV ծրագ րի շրջա նակ նե րում:

Սույն հրա տա րա կու թյու նը ար տա ցո լում է մի այն հե ղի նակ նե րի տե-
սա կետ նե րը, և Հանձ նա ժո ղո վը պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում 
դրա նում պա րու նակ վող տե ղե կատ վու թյան օգ տա գործ ման հա մար:
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