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ՇՊՀ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳԱՂԱՓԱՐ-ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

1. Գաղափար առաջարկի անվանումը 

Բուհական զբոսաշրջություն 

2. Գաղափար առաջարկի կիրառման գիտության բնագավառը/մասնագիտությունը 

 Գիտության ցանկացած բնագավառ/ցանկացած մասնագիտություն 

3. Հիմնախնդիրն ու հիմնախնդրից բխող գաղափար առաջարկի համապարփակ նկարագիրը 

Շիրակի պետական համալսարանի «Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարարությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» 

կենտրոնը նախաձեռնել է նախադեպը չունեցող ծրագիր, որի անվանումն է`  «Բուհական 

զբոսաշրջություն»: «Բուհական զբոսաշրջության»  փաթեթի ստեղծումը կողմնորոշված է 

Համալսարանի ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին շահակիցներին (Համալսարանի 

ուսանողներ, շրջանավարտներ աշխատողներ)` հետապնդելով անհատների, խմբերի ազատ 

ժամանակի օգտակար ու հաճելի կազմակերպման իրագործումը: Գաղտնիք չէ, որ Գյումրիում 

և, ընդհանրապես Շիրակի մարզում, կյանքը բավականին միօրինակ է: «Բուհական 

զբոսաշրջություն» փաթեթի շրջանակներում ցանկացած շահակից (անհատ և/կամ խումբ) 

կարող է գալ Շիրակի պետական համալսարան և անցկացնել 60 րոպե` զգալով իրեն որպես 

ակտիվ զբոսաշրջիկ:  

Զբոսաշրջիկին ուղեկցող-գիդերի դերում Համալսարանի տարբեր մասնագիտությունների 

ուսանողներն են` որոնք վաղօրոք հարցաթերթիկի միջոցով պարզելով պոտենցիալ 

զբոսաշրջիկի պահանջմունքները, հետաքրքրությունները, կազմում են հետաքրքիր խնդիր-

լուծումներ: Օրինակ, բանկային աշխատող-զբոսաշրջիկին, որը վարում է նստակցյաց կյանք, 

ֆիզկուլտուրայի և/կամ կենսաբանության բաժնի ուսանողները կարող են սովորեցնել մի քանի 

ֆիզիկական վարժություն` օգտակար ողնաշարի համար: Մեկ այլ հատվածքում կառավարման 

մասնագիտության ուսանողները կարող են սովորեցնել պլանավորել օրը կամ 

արդյունավետորեն բաշխել հանձնարարությունները, իսկ ասենք հոգեբանության 

մասնագիտության ուսանողները` թե ինչպես կառավարել սթրեսները և այսպես շարունակ:  

Այսպիսով, մեր համալսարան ժամանած ցանկացած անձ և/կամ խումբ՝ որպես զբոսաշրջիկ, իր 

օրվա մեկ ժամը կանցկացնի գերհագեցած ժամանակացույցով, հետաքրքիր ու միաժամանակ 

օգտակար տեղեկատվությամբ լեցուն միջավայրում և, ամենակարևորը, կհեռակա դրական 

տպավորություններով` կտրվելով միօրինակ առօրյայից: 

4. Թիմի անդամների ինքնակենսագրականները և պոտենցիալ գործընկերների ցուցակը 

(Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ և/կամ աշխատողներ, արտաքին 

կազմակերպություններ և/կամ անհատներ) 
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Թիմի անդամների ինքնակենսագրականները կցված են սույն փաստաթղթին 

Պոտենցիալ գործընկերների ցուցակ՝ «Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության 

հետ կապերի» կենտրոն: 

5. Պոտենցիալ ֆինանսավորման աղբյուրների ցուցակը (անհատ(ներ), կազմակերպություն(ներ)) 

 Գաղափարի իրագործումն այս փուլում ֆինանսավորման կարիք չունի: Գաղափար-

առաջարկի իրագործման պոտենցիալ արդյունքների  համապարփակ նկարագիրը 

(առավելագույնը 200 բառ) 

Գաղափար-առաջարկի իրագործման արդյունքում Համալսարանի ուսանողներ-գիդերը՝ 

 ձեռք են բերում մասնագիտական և/կամ ոչ մասնագիտական գիտելիքներ, 

 ձեռք են բերում նոր ծանոթներ, ընկերներ, 

 ձեռք են բերում իրենց համար նոր տեղեկատվություն, 

 ձեռք են բերում հաղորդակցվելու, համագործակցելու հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են 

ողջ կյանքի ընթացքում և այլն,  

 սովորում են պարզել անհատի` պոտենցիալ զբոսաշրջիկի, կարիքները և որոնում դրանց 

բավարարման համապատասխան միջոցներ:  

Գաղափար-առաջարկի իրագործման արդյունքում զբոսաշրջիկները` 

 ստանում են իրենց կարիքներին համապատասխան բազմազան գործնական գիտելիքներ,  

 կարողանում են կտրվել միօրինակ առօրյայից,  

 հնարավոր է` ձեռք են բերում նոր ծանոթություններ,  

 կապ են հաստատում Համալսարանի հետ, որը հնարավոր է` նոր գաղափարների 

իրագործման հիմք լինի,  

 

 Եվ իհարկե, վերջինիս իրագործումը կարող է դառնալ բուհի համար հավելյալ եկամտի և 

միաժամանակ դրական կորպորատիվ հեղինակության կառուցակցման արդյունավետ գործիք:  

6. Գործողությունների սկիզբն ու ավարտը՝ 

2019-2020 ուստարվա սեպտեմբերից:  

Տևողությունը կախված է իրագործման ընթացքից:  

 

 

 

 

 


