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ՇՊՀ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳԱՂԱՓԱՐ-ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

1. Գաղափար առաջարկի անվանումը 

“Coworking space” կամ «Համատեղ աշխատանքային տարածք» «ՇՊՀ» 

հիմնադրամում 

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 ուսանողների հետ մեկտեղ ստեղծել 

համատեղ աշխատանքային տարածքներ (Coworking space) Շիրակի պետական 

համալսարանում:  

Սույն գաղափարի ստեղծման համար հիմք է ծառայել հասարակական 

պահանջարկի առկայությունը: Նույն սոցիալական ցանցերում (օրինակ facebook-ում 

կան խմբեր, որոնցում քաղաքացիները հարցադրումներ են կատարել՝ վերաբերող 

Շիրակի պետական համալսարանի գրադարանից կամ ընթերցասրահից օգտվելուն՝ 

միաժամանակ չհանդիսանալով համալսարանի ուսանող: Այլ կերպ ասած՝ կան 

բազմաթիվ անհատներ, ում անհրաժեշտ է այլընտրանքային տարածք՝ գիրք 

ընթերցելու, աշխատանքային գործունեություն ծավալելու համար։  

Սույն գաղափարն ենթադրում է համալսարանի ֆիզիկական տարածքի 

(«Բանականության բանալի» ակումբ, ընթերցասրահի վերջնամաս, 

խորհրդատվությունների աշխատասենյակ) տրամադրում այն անձանց, ովքեր 

ցանկություն ունեն որոշակի ժամանակ անցկացնել իրենց համար այլընտրանքային 

վայրում՝ չհանդիսանալով ՇՊՀ-ի ուսանող և/կամ աշխատող: 

Ենթադրվում է, որ կազմակերպչական հարցերով կարող են զբաղվել 

համալսարանի վաղօրոք ընտրված ուսանող-կամավորները` մասնավորապես 

հեռախոսազանգերին պատասխանելու, նամակագրություն իրականացնելու, 

տարածքի հնարավորությունները գովազդելու համար և ոչ միայն։ Ընդ որում՝ 
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ուսանողների գործունեությունն էլ կարող է վերահսկվել համապատասխան 

տարածքների պատասխանատուների կողմից։ Տարածքների տրամադրումը կլինի 

վճարովի հիմունքներով։ Ժամի համար կսահմանվի կոնկրետ վճար։  

4. Թիմի անդամների ինքնակենսագրականները և պոտենցիալ գործընկերների 

ցուցակը (Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ և/կամ 

աշխատողներ, արտաքին կազմակերպություններ և/կամ անհատներ) 

Թիմի անդամների ինքնակենսագրականները կցված են սույն փաստաթղթին։ 

Պոտենցիալ գործընկերների ցուցակ՝ «Արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի» կենտրոն, դեկանատներ, ամբիոններ: 

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

կազմակերպություն(ներ)) 

 Գաղափարի իրագործումը «Բանականության բանալի» ակումբում և 

ընթերցասրահում չի պահանջի որևէ գումարի ներդրում, սակայն նոր կահույքի 

գնման անհրաժեշտություն կա «Խորհրդատվությունների համակարգման» 

աշխատասենյակում, ինչն ակնկալվում է իրագործել բուհի միջոցների շնորհիվ։  

6. Գաղափար-առաջարկի իրագործման պոտենցիալ արդյունքների  

համապարփակ նկարագիրը (առավելագույնը 200 բառ) 

Գաղափար-առաջարկի իրագործման արդյունքում ուսանողները` 

• բարելավում են իրենց բանավոր հաղորդակցման հմտությունները, 

• բարելավում են իրենց կազմակերպչական հմտությունները, 

• բարելավում են իրենց գրավոր հաղորդակցման հմտությունները, 

• ձեռք են բերում գովազդի, PR-ի ու մարքեթինգի ոլորտներին վերաբերող 

տեսական ու գործնական գիտելիքներ, կարողություններ, 

• ձեռք են բերում նոր ծանոթություններ՝ ընդլայնելով սեփական սոցիալական 

ցանցը, 

• բավարարում են իրենց ինքնադրսևորման պահանջմունքը: 

   

7. Գործողությունների սկիզբն ու ավարտը՝ 

Գործողությունների սկիզբ-01․09․2022թ․: 

Գործողությունների ավարտ- : 


