
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՄԱՐՔԵՏԻՆԳԻ ԽԹԱՆՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ-BOOST

Գյումրի - 2021

123.06. 2021



Շիրակի պետական համալսարանը
(նախկին՝ ԳՊՄԻ) հիմնադրվել է 1934թ.: 

2016-ին վերակազմավորվել է որպես 
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 
պետական համալսարան (ՇՊՀ) 

 ՇՊՀ-ն ունի 4 ֆակուլտետ և 14
մասնագիտական ամբիոններ՝ ներառ-
յալ ՆԶՊ ամբիոնը, որն ունի ինքնու-
րույն կարգավիճակ.

 1. Հումանիտար գիտ. և արվեստի,
2.Բնագիտամաթեմատիկական,
3.Մանկավարժության, 4. Սոցիալական
գիտությունների և իրավունքի:

220.02. 2017



 ՇՊՀ-ն ունի.
 32 բակալավրական, 23 մա-

գիստրոսական և 4 հետազո-
տական ՄԿԾ-ներ:

 Ավելի քան 300 աշխատակազմ
(վարչական, ՊԴ, ուսումնա-
օժանդակ կազմ և տեխնիկական
աշխատողներ):

 Այժմ ՇՊՀ-ում ուսումնառում են
շուրջ 2.800 ուսանողներ:
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ՇՊՀ-ի կառուցվածքային միա-
վորներից են (դրանց մի մասը
հիմնվել է միջազգային հա-
մագործակցության ծրագրերի
շրջանակներում).

 Արտաքին համագործակցու-
թյան և հասարակայնության հետ
կապերի կենտրոն,

 Ուսումնամեթոդական գործըն-
թացի կառավարման կենտրոն,

 Գիտական քաղաքականության,
որակի ապահովման և
կառավարման կենտրոն,

 Գրադարան-ուսումնագիտական
խորհրդատվությունների, նորա-
րարությունների և ՏՏ կենտրոն:
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ՇՊՀ-ի կառուցվածքային միա-
վորներից են (դրանց մի մասը
հիմնվել է միջազգային հա-
մագործակցության ծրագրերի
շրջանակներում).

 Ուսանողների աջակցու-
թյան, բուհ-գործատու համա-
գործակցության բաժին,

 Ուսանողական գիտական
ընկերություն,

 Ուսանողական խորհուրդ,
 Հյուրատուն
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ՇՊՀ միջազգային համագործակցությունն հիմնականում իրականացվել է
Եվրոմիության Տեմպուս, Էրազմուս Մունդուս, Էրազմուս+ ծրագրերի
շրջանակներում: Մասնավորապես՝

 1997-1999, 2001-2003- Տեմպուսի 2 ծրագրեր, որոնց արդյունքում հիմնվել
են ԵՊՀ հեռաուսուցման լաբորատորիայի Գյումրու մասնաճյուղը և
ԳՊՄԻ-ի սոցիալական աշխատանքի կրթական կենտրոնը, ներդրվել է
«Սոցիալական աշխատանք» մասնագի-տությունը:

 2010-2017թ.թ. – Տեմպուսի DIUS, PICQA, ARARAT, HEN-GEAR,
ARMENQA, SuToMa – Արդյունքում ՇՊՀ-ում հիմնվել են՝ Որակի
ապահովման կենտրոնը, Բուհ-գործատու համագործակցության
բաժինը, ներդրվել է «Կայուն տուրիզմի զարգացում» մագիստրոսական
ՄԿԾ-ն, անցկացվել են համապատասխան վերապատրաստումներ ՊԴ
և վարչական կազմի, ուսանողների համար:

 2007-2011թ.թ. – Էրազմուս Մունդուս «Արտաքին համագործակցության
պատուհան» ծրագիր:

 2013-2016թ.թ. – Էրազմուս Մունդուս «INFINITY» ծրագիր:



BOOST ծրագրի նպատակը – Ազգային և ինստիտուցիոնալ
քաղաքականության շրջանակի և գործիքակազմի մշակման
միջոցով ամրապնդել և խթանել Հայաստանում բարձրագույն
կրթության միջազգային ուղղվածությունը:

BOOST ծրագրի խնդիրները – Մշակել ազգային
քաղաքականության շրջանակը և գործիքակազմը Հայաստանի
բարձրագույն կրթության միջազգայնացմանն օժանդակելու
նպատակով,

 Ստեղծել բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ազգային
հարթակ,

 Զարգացնել բուհերի, ԿԳՄՍ նախարարության միջազգային
համագործակցության բաժնի աշխատակազմի
կարողությունները:
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Քնարկվում են ԿԱՑ-երը BOOST ծրագրի արդյունքները և 
ազդեցությունը ՇՊՀ-ում.

 Մշակված, լրամշակված և ՇՊՀ
գիտխորհրդի կողմից հաստատ-
ված կանոնակարգեր, ընթացա-
կարգեր, հայեցակարգեր-թվով 5:

 Արտաքին համագործակցության
և PR կենտրոնի կառուցվածքի և
գործառույթների վերանայում,
համապատասխան առաջարկի
ներկայացում ու քննարկում:

 Ընթացքի մեջ են ՇՊՀ մի-
ջազգայնացման հայեցակարգի
մշակման աշխատանքները:
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Մյուս տեղեկատվությունը 
հասանելի է ՇՊՀ կայքի  վերոնշյալ

էջերում:

 Միջազգային համագործակցության
ցանցի ընդլայնում, ոլորտների
բազմազանեցում:

 Արդիական սարքավորումների,
համակարգչային տեխնիկայի
ձեռքբերում:

http://shsu.am/wp-

content/uploads/2019/06/Workshop-
information_15.pdf

http://shsu.am/media/international/B
OOST_in-house%20training.pdf
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Գործընկեր համալսարաններ

2014-2021թ.թ. ակադեմիական 
շարժունության ծրագրերի ՇՊՀ 

մասնակիցներ (ներառյալ INFINITY-ի
շահառուները)

1. Յասիի Ալեքսանդրու Յոհան
Կուզայի համալսարան-
Ռումինիա

2. Կլուժ Նապոկայի
տեխնիկական համալսարան-
Ռումինիա

3. Վալլադոլիդի համալսարան-
Իսպանիա

4. Գրանադայի համալսարան-
Իսպանիա

5. Քիլի համալսարան-Մեծ
Բրիտանիա

Արտագնա շարժունություն.

Ուսանողներ – 17
ՊԴ կազմ – 15
Վարչական կազմ – 5

Ներգնա շարժունություն.

Ուսանողներ – 1
ՊԴ կազմ – 2
Վարչական կազմ – 0
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