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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնը (այսուհետ՝ Կենտրոն) Շիրակի                     

Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի (այսուհետև՝ ՇՊՀ) կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը հիմնվել է 2005 

թվականին և մասնակի կառուցվածքային փոփոխություններով շարունակում է իր աշխատանքային գործունեությունը: Կենտրոնն ունի 6,75 

հաստիք, որոնցից 2-ը տրամադրված են հիմնականում արտաքին համագործակցության, մյուս 2-ը՝ հասարակայնության հետ կապերի 

ապահովման աշխատանքների իրականացմանը, 1-ը պատասխանատու է կայքի աշխատանքների համար, իսկ 0.75 հաստիքը 

օպերատորինն է: Կենտրոնի աշխատանքները համակարգում է տնօրենը: 

 

Արտաքին կապերի զարգացումը և բուհի միջազգայնացումը համալսարանի զարգացման ռազմավարական հայեցակարգում 

կարևոր տեղ է զբաղեցնում: 

Արտաքին համագործակցության ուղղությամբ Կենտրոնն իրականացնում է հետևյալ հիմնական գործառույթները․ 

 Հաստատել և զարգացնել համագործակցության կապեր ՀՀ և արտասահմանյան համալսարանների և այլ կազմակերպությունների 

հետ, 

 Ներգրավել ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական, վարչական կազմերին և ուսանողներին Միջազգային ակադեմիական 

շարժունության և փոխանակման տարբեր ծրագրերում, համակարգել ներգնա և արտագնա  շարժունության աշխատանքները:  

 Մշակել և ներդնել ՇՊՀ-ի արտաքին համագործակցությանն ու միջազգայնացմանն ուղղված ռազմավարություն, համապատասխան 

ընթացակարգեր և համակարգել դրանց իրականացման գործընթացը: 

 Իրազեկել ՇՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին հանրապետական ու միջազգային համագործակցության 

դրամաշնորհային ծրագրերի մասին: 
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 Աջակցել ՇՊՀ-ի ներքին շահառուներին ակադեմիական շարժունության և փոխանակման ծրագրերին դիմելու, մասնակցելու 

գործընթացում: 

 Հասարակությանն իրազեկել ՇՊՀ-ի հիմնական նպատակների ու գործառույթների, գործունեության ոլորտների, իրականացված ու 

նախատեսվող գործողությունների մասին: 

 Լուսաբանել ու խթանել ՇՊՀ-հասարակություն կապերի ընդլայնմանն ու բազմազանեցմանն ուղղված աշխատանքները, ինչպես նաև 

դրանց իրականացման որակի բարելավմանը: 

 Արձագանքել հետադարձ կապի միջոցով ներքին ու արտաքին շահառուներից և շահակիցներից ստացված հաղորդագրություններին 

ու հարցումներին: 

 Մասնակցել ՇՊՀ-ի ինքնավերլուծության, հավատարմագրման գործընթացներին: 

 

 

2018-2019 ուստարում բուհում իրականացվել են միջազգային համագործակցության 6 ծրագրեր, որոնց ուղղությունները և 

նպատակներն իրարից տարբեր են, սակայն ընդգրկում են այն հիմնական ոլորտները, որոնք այսօր հռչակված են որպես Բոլոնիայի 

գործընթացի գործողությունների ուղղութուններ և ուղղակիորեն առնչվում են բուհի ՌԾ-ին: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում արտաքին համագործակցության կապերի հաստատման, ընդլայնման և իրականացման 

ուղղությամբ կատարվել են հետևյալ հիմնական աշխատանքները. 

1. Եվրամիության  Էրազմուս+ ծրագրերի շրջանակներում իրականացվել է համալսարանի կարողությունների զարգացմանը միտված 

երկու ծրագիր, որոնցից մեկի նպատակն է բուհի միջազգայնացման ռազմավարական ծրագրի մշակումը (Erasmus+, BOOST), իսկ 

մյուսով նախատեսվում է ՇՊՀ-ում մշակել և ներդնել «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունը մագիստրատուրայում, ինչպես նաև 

հիմնել համապատասխան լաբորատորիա (Erasmus+, ABioNet):  

2. Եվրամիության Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են համալսարանի աշխատակազմի և ուսանողների 

ակադեմիական շարժունության  4 ծրագրեր, ինչի արդյունքում բակալավրի 3 ուսանողներ իրենց    ուսումնառությունը շարունակել,  
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պրոֆեսորադասախոսական կազմի 5 ներկայացուցիչ դասախոսել և վարչական կազմի 2 աշխատակից վերապատրաստվել են 

եվրոպական գործընկեր բուհերումֈ  

3.  ՇՊՀ դասախոսական ու վարչական կազմի, ինչպես նաև ուսանողության ներկայացուցիչները մասնակցել և իրենց մասնագիտական 

ու ընդհանրական կարողություններն են զարգացրել ՀՀ-ում կազմակերպված աշխատաժողովներին, սեմինարներին, 

վերապատրաստումներին և քննարկումներինֈ 

4. Համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել ՀՀ և արտասահմանյան 11 համալսարանների ու այլ կազմակերպությունների հետֈ 

Արտաքին համագործակցության պայմանագրերը հիմնականում նպատակաուղղված են հետևյալ խնդիրների լուծմանը. 

 կազմակերպել պրոֆեսորադասախոսական, վարչական կազմի, մյուս աշխատակիցների  փոխադարձ այցելություներ, 

 կազմակերպել ուսանողների և դասախոսների ակադեմիական շարժունության և փոխանակման ծրագրեր, կարճաժամկետ 

վերապատրաստումներ, դասընթացներ, 

 կազմակերպել և անցկացնել համատեղ իրականացվող գիտահետազոտական և կրթական ծրագրեր, 

 կազմակերպել և անցկացնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներ, 

 տեղեկություններ տրամադրել երկու համալսարաններում գործող կրթական ծրագրերի մասին, 

 կրթության որակի ապահովմանն ու բարելավմանն առնչվող տեղեկատվության ու փորձի փոխանակում, 

 հրատարակել գիտական աշխատանքներ, գիտական հետազոտությունների արդյունքներ, 

 բուհերում գործող այլ գիտակրթական, մշակութային ծրագրերի մասին տեղեկատվության փոխանակել: 

 



6 
 

2. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ  

 

Համալսարանը 2018-2019 ուստարում Եվրամիության  Էրազմուս+ ծրագրերի միջոցով իրականացրել է կարողությունների 

զարգացմանը միտված  2 ծրագիր: Դրանց աշխատանքներն այսօր էլ ընթացքի մեջ են:  

 

 

2.1. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԽԹԱՆՈՒՄ - BOOST  ԾՐԱԳԻՐ  (2016-

2020թ.թ.) 

 

 

2.2. ԲԻՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ 

ՑԱՆՑ- ABioNET ԾՐԱԳԻՐ  (2017-2020թ.թ.) 
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              B O O S T   Ծ Ր Ա Գ Ի Ր   
 

2.1. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԽԹԱՆՈՒՄ 

(2016-2020 թթ.) 
 

Ծրագրի  հիմնական նպատակը․ 
  

Ազգային և ինստիտուցիոնալ քաղաքականության շրջանակի և գործիքների մշակման միջոցով ամրապնդել և խթանել 

Հայաստանում բարձրագույն կրթության միջազգային ուղղավածությունը՝ համաձայն Երևանի կոմյունիկեի և եվրոպական 

բարձրագույն կրթական տարածքի 2020 թվականի շարժունության ռազմավարության սկզբունքներիֈ 

 
     

Ծրագրի խնդիրները․ 

 մշակել ազգային քաղաքականության  շրջանակը և գործիքակազմը՝ Հայաստանում բարձրագույն կրթության 

միջազգայնացմանն օժանդակելու նպատակով, 

 ստեղծել բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ազգային հարթակ և  միջազգայնացման գործընթացի քարտեզագրման և 

համեմատության առցանց գործիքներ, 

 զարգացնել բուհերի, ԿԳՄՍ նախարարության և սոցիալական գործընկերների միջազգային համագործակցության բաժնի 

աշխատակազմի կարողությունները ռազմավարական կառավարման, մարքեթինգի և միջմշակութային մարտահրավերների, 

ինչպես նաև կրեդիտային շարժունության իրականացման հարցում, 
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 հայաստանյան բուհերում ստեղծել կամ զարգացնել միջազգային համագործակցության և ծառայությունների մատուցման 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներֈ 

 

Ակնկալվող արդյունքները. 
 

Միջազգայնացման ազգային ռազմավարության մշակման արդյունքում ծրագիրը կնպաստի Հայաստանի բարձրագույն 

կրթության առավել նոր, հեռանկարային և գլոբալ ընդգրկմանըֈ Այն կամրապնդի Հայաստանի բարձրագույն կրթության, 

վերապատրաստման և հետազոտական համակարգի սկզբունքները՝ համաձայն միջազգային և ազգային իրավական 

շրջանակներիֈ 

 

Ծրագրի համակարգումն իրականցվում է  Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կողմից: 

 

Ծրագրի հայաստանյան մասնակիցներն են. 

1. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  

2. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան  

3. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան  

4. Երևանի պետական կոնսերվատորիա  

5. Շիրակի պետական համալսարան 

6. Վանաձորի պետական համալսարան  

7. Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն:  
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Ծրագրի ԵՄ գործընկերներն են. 

1. Ստոկհոլմի տեխնոլոգիայի թագավորական ինստիտուտ, Շվեդիա 

2. Կատալոնիայի պոլիտեխնիկական համալսարան, Իսպանիա 

3. Ռովիրայի և Վիրգիլիոսի համալսարան, Իսպանիա  

4. Տալլինի տեխնոլոգիական համալսարան, Էստոնիա  

5. Լիսաբոնի համալսարանի տեխնիկական ինստիտուտ, Պորտուգալիա: 

 

Ծրագիրն իրականացվում է ինստիտուցիոնալ, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում՝ ներառելով ռազմավարական 

պլանավորման վերաբերյալ սեմինարներ և վերապատրաստումներ, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության և կառուցվածքային 

բարեփոխումների կառավարման սկզբունքների իրագործում Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններումֈ 

Իսպանիայի, Շվեդիայի, Պորտուգալիայի և Էստոնիայի եվրոպական գործընկերները ռազմավարության, մարքեթինգի և միջազգային 

համագործակցության ոլորտում ունեցած իրենց առաջադեմ փորձն են ներկայացնում ու քննարկում հայաստանյան գործընկերների հետֈ 

 

 Ծրագրի շրջանակներում հայաստանյան կողմի ներկայացուցիչները ծանոթացել են եվրոպական գործընկեր բուհերում և 

երկրներում գործող միջազգայնացման ռազմավարությանը և գործողություններին: Ծրագրի այս փուլում ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը և 

հայաստանյան բուհերը եվրոպական գործընկերների աջակցությամբ մշակել են կրթության և հետազոտության միջազգայնացման ազգային 

ռազմավարության նախնական տարբերակըֈ Դրա հաստատումից հետո հայաստանյան յուրաքանչյուր բուհ կմշակի իր միջազգայնացման 

զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարությունը, համապատասխան գործողությունների պլանը և գնահատման առանցքային 

ցուցիչները:  

2018-2019 ուստարում ծրագրի շրջանակում անցկացվել են աշխատաժողովներ և վերապատրաստումներ եվրոպական գործընկեր 

համալսարաններում, որոնց ՇՊՀ-ից մասնակցել է 8 ներկայացուցիչ: 
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BOOST ծրագիրը հնարավորություն տվեց նաև, որ բուհի արտաքին կապերի ու միջազգայնացման քաղաքականության ու 

ընթացակարգերի բենչմարքինգը կատարվի հիմնականում այս ծրագրի շրջանակներում, Եվրամիության գործընկեր բուհերի օրինակով: 

Ավելացնենք նաև, որ 2018-ին ՇՊՀ-ն ընդգրկվել էր Էրազմուս+ համալսարանի կարողությունների զարգացմանն ուղղված  ևս 4 

ծրագրի առաջարկությունների մասնակիցների կազմում: Դրանց հիմնական նպատակն ու ոլորտները բավականին տարբեր են ու խիստ 

արդիական: Մասնավորապես՝ բուհերի վարկանիշավորման հարցեր (համակարգող՝ Լիսաբոնի համալսարան), քաղաքային տնտեսության 

կառավարման, կադաստրային գործի և հարակից մասնագիտությունների գծով միջառարկայական մագիստրոսական ծրագրի մշակում 

կամ բարելավում (համակարգող՝ ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան), աշխատանքի վայրում 

(աշխատանքահեն) կրթական համակարգի մշակում և ներդրում բուհերում (համակարգող՝ Հայաստանի ֆրանսիական համալսարան), 

ինչպես նաև հետազոտության և նորարարության զարգացման միջոցով բուհերի հզորացում (համակարգող՝ Մոլդովայի պետական 

համալսարան): Այս ծրագրերից կապույտով նշված 3-ն ստացել են բավականին բարձր գնահատականներ և, պայմանավորված այս 

հանգամանքով, դրանք լրամշակվել ու 2019-ին կրկին ներկայացվել են ֆինանսավորման մրցույթին: Ավելացնենք, որ ՇՊՀ-ն ընդհանուր 

առմամբ ընդգրկվել է 2019-ին ներկայացված Էրազմուս+ 10 ծրագրերի, որոնցից 6-ը համալսարանական կարողությունների զարգացման 

KA2, իսկ 4-ը՝ բուհերի վարչական ու պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների ակադեմիական շարժունության KA 1 ծրագրեր են: 
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 A B i o N e t    

2.2. ԲԻՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ 

(2017 - 2020 թթ.) 

 

Ծրագրի  հիմնական նպատակը․ 

ԲԻՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԻՄՆՈՒՄ (ABioNet): 

 
 

Ակնկալվող արդյունքները․ 

Հիմնել բիոտեխնոլոգիական կրթության միջազգային գերազանցության ցանց հայաստանյան և եվրոպական 

համալսարանների միջև՝ կոնսորցիումի շրջանակներում մշակելով և իրականացնելով ուսումնական ծրագիր/դասընթաց 

կիրառական բիոգիտության ոլորտումֈ 

Մասնավորապես՝ ՇՊՀ-ում նախատեսվում է ներդնել «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունը մագիստրատուրայում, 

ինչպես նաև հիմնել հզոր նյութատեխնիկական բազա ունեցող լաբորատորիա: 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
 

 
 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
 

1. Շիրակի պետական համալսարան (ՇՊՀ)                                 
1.  Միջազգային Հելլենիկ համալսարան, Հունաստան (ծրագրի     

համակարգող) 

2. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)  2. Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարան, Գերմանիա 
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3. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 

(ՀԱԱՀ) 
 3. Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարան, Պորտուգալիա 

4. Գավառի պետական համալսարան (ԳՊՀ)  4. Տերամոյի համալսարան, Իտալիա 

5. ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն (ԿԳՄՍՆ) 
 

 

 

 

Ծրագրի շրջանակներում ԵՄ գործընկեր համալսարաններում անցկացված աշխատաժողովներին ու 

վերապատրաստումներին ՇՊՀ-ից մասնակցել են 4 աշխատակիցներ: Դրանց նպատակն է եղել վերապատրաստել մասնակիցներին 

նոր ներդրվող մասնագիտության ուսումնական պլանի և առարկայական նկարագրերի ու ծրագրերի կազմման, համապատասխան 

կարիքների գնահատման գծով, ինչպես նաև ներկայացնել արտասահմանյան առաջավոր փորձն այդ բնագավառում:  

Այս աշխատանքների արդյունքում ՇՊՀ-ում իրականացվել են «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրայի 

ուսումնական պլանի մշակման աշխատանքները, որոնք պարբերաբար քննարկվել են ՀՀ ու ԵՄ գործընկերների հետ, արժանացել 

նրանց հավանությանը և 2019-ին ներկայացվել ԿԳՄՍՆ՝ վերոնշյալ մասնագիտության գծով լիցենզիա ստանալու համար:  

Ավելացնենք նաև, որ արդեն ձեռք են բերվել ու տեղադրվել կենսաբանական լաբորատորիայի արդիական տեխնիկական 

սարքավորումների մի մասը, աշխատակիցներն անցել են համապատասխան վերապատրաստում՝ այդ գույքի շահագործումն 

ապահովելու համար:  

Առաջիկայում նախատեսվում է ձեռք բերել լաբորատորիայի սարքավորումների վերջին խմբաքանակը, որից հետո 

լաբորատորիան լիարժեք հնարավորություն կունենա իրականացնել ժամանակակից տեխնիկայի ու տեխնոլոգիաների կիրամամբ 

աշխատանքներ, ծառայել որպես լաբորատոր, գործնական աշխատանքների ու պրակտիկայի վայր, ինչպես նաև ձեռնարկել 

ստարտափ ծրագրեր: 
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3. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ 

ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ   
  

2018-19 ուստարում համալսարանում գործել է Էրազմուս+ ակադեմիական շարժունության 4 ծրագիր՝ Եվրամիության հետևյալ 

երկրների ու բուհերի համագործակցությամբ: 

1. ՅԱՍԻԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՌՈՒՄԻՆԻԱ  (2015-2021թթ) 

2.  ԿԼՈՒԺ ՆԱՊՈԿԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՌՈՒՄԻՆԻԱ  (2017-2021թթ)  

3.   ՔԻԼԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԱՆԳԼԻԱ (2016-2019թթ) 

4.  ՎԱԼԼԱԴՈԼԻԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ,  ԻՍՊԱՆԻԱ (2017-2019թթ) 

Ինչպես արտագնա, այնպես էլ ներգնա շարժունության մասնակիցների հետ Կենտրոնը համապատասխան աջակցող ու 

խորհրդատվական աշխատանքներ է իրականացրել, որպեսզի նրանք ներկայանան նաև որպես ՇՊՀ-ի դեսպաններ հյուրընկալող և 

ուղարկող համալսարանններում:  

Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի կողմից կազմակերպված տեղեկատվական օրերի ընթացքում Գյումրիում ու Երևանում քննարկվել 

են միջազգային համագործակցության նոր ծրագրերում ՇՊՀ-ի ներգրավման հարցերը Իսպանիայի մի շարք համալսարանների ու 

քոլեջների հետ:  
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ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ՅԱՍԻԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՒ ՅՈՀԱՆ ԿՈՒԶԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2015-2021թթ.) 

 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Ռումինիայի Յասիի համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների ու աշխատակազմի ակադեմիական  

շարժունության կազմակերպումն ու անցկացումը: Դա իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 Մաթեմատիկա 

 Ֆիզիկա 

 Ինֆորմացիոն և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

 Բիզնես 

 Կենսաբանություն 

 Բնագիտություն 

 Տուրիզմ 

 Կրթություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Լեզուներ 

 Լրագրություն 

 Պատմություն և հնէաբանություն 

 Փիլիսոփայություն 

 Կրոն և աստվածաբանություն 

 Սոցիալական գիտություններ 

 Իրավաբանություն 

 Ինժեներություն 

 Սպորտ 



Ուսանողները (բակալավր, մագիստրոս, հետազոտող) կարող են ակադեմիական շարժունությամբ ուսումնառությունը 

շարունակել մեկ կիսամյակ (5 ամիս), իսկ պրոֆեսորադասախոսական և վարչական աշխատակազմը՝ դասավանդել կամ 

վերապատրաստվել 5 օրովֈ 

Ծրագիրը մեկնարկվել է  2015 թվականի հոկտեմբերին և շարունակվելու է մինչև 2021 թվականըֈ 

   

Ծրագրի մրցույթին դիմած մասնակիցները գնահատվում են ինչպես ուղարկող, այնպես էլ ընդունող բուհի կողմից, իսկ 

վերջնական ընտրությունն իրականացվում է ընդունող բուհի կողմիցֈ         

Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրի շրջանակում  իրացվել է վարչական կազմին հատկացված 1 արտագնա տեղֈ          
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ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ԿԼՈՒԺ-ՆԱՊՈԿԱՅԻ  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2017-2021թթ.) 

 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Ռումինիայի Կլուժ-Նապոկայի համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական 

ու վարչական աշխատակազմի ակադեմիական շարժունության կազմակերպումն ու անցկացումը:  

 

Շարժունությունն իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով. 
 

 Ֆիզիկական գիտություններ (Physical Sciences) 

 Կենսաբանական և առընթեր գիտություններ (Biological and Related Science) 

 Լեզուներ (Languages) 

 Փիլիսոփայություն և էթիկա (Philosophy and Ethics) 

 Սոցիալական և վարքաբանական գիտություններ (Social and Bihavioral Sciences) 

 Կառավարում և վարչարարություն (Management and Administration) 
 

Ուսանողները (բակալավր, մագիստրոս) հյուրընկալող համալսարանում կարող են ուսումնառությունը շարունակել մեկ 

կիսամյակ (5 ամիս), իսկ աշխատակազմը՝ դասավանդել կամ վերապատրաստվել 5 օրով: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում այս ծրագրին ՇՊՀ-ից մասնակցել են պրոֆեսորադասախոսական կազմից 3 և վարչական 

աշխատակիցներից 1 ներկայացուցիչներ: Իսկ Կլուժ Նապոկայի համալսարանից մեկ մասնագետ հյուրընկալվել է ՇՊՀ-ում: 
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ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՎԱԼԼԱԴՈԼԻԴԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2017-2019թթ.) 

 
 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Իսպանիայի Վալլադոլիդի համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական  ու 

վարչական կազմի ակադեմիական  շարժունության և փոխանակումների կազմակերպումն ու անցկացումը:  Շարժունությունն 

իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով. 
 

 Անգլերեն լեզու և գրականություն (English Studies)  
 

 Կառավարում, շուկայագիտություն (Commerce) 

 
 

Ուսանողները (բակալավր, մագիստրոս, հետազոտող) հյուրընկալող համալսարանում կարող են ուսումնառությունը 

շարունակել մեկ կիսամյակ (5 ամիս), իսկ պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմը` դասավանդել կամ վերապատրաստվել 5 

օրով: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող 3 ուսանողներ և ՊԴ կազմի 1 ներկայացուցիչ 

մասնակցել են այս ծրագրին: 

 

Համալսարանի աշխատակիցներից մեկը հաշվետու տարում շահել և մասնակցել է անհատական դրամաշնորհային ծրագրի 

աշխատանքներին: Նա  հետազոտությունն իրականացրել է Գերմանիայումֈ 

N 
ԱՆՈՒՆ, 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ 
ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ 

ՎԱՅՐ 

ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ 

ԱՄԻՍ, ԱՄՍԱԹԻՎ 

1. Բենիկ Վարդանյան 
Գերմանիայի Մշակույթի 

նախարարության և ՀՀ կրթության և 

Ասպիրանտական 

հետազոտություն 
Մարտին  Լյութեր 

Հալլե 
01.10.2017-31.09.2018  
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գիտության նախարարության 

համատեղ դրամաշնորհային ծրագիր 

 

Վիտենբերգ, 

Գերմանիա 

 

Ներգնա և արտագնա շարժունության հետ կապված ՇՊՀ խնդիրները․ 

1. պրոֆեսորադասախոսական և ուսանողական համակազմի՝ անգլերենի իմացության ոչ բավարար մակարդակ, 

2. ակադեմիական շարժունության և փոխանակումների ընթացքում ձեռք բերած կրեդիտների փոխճանաչման հարցում 

առաջնահերթությունը ոչ այնքան կրթական վերջնարդյունքներին, որքան դասընթացների անվանումների նույնությանը կամ 

նմանությանը տալը, 

3. օտար /անգլերեն/ լեզվով մասնագիտական կրթական ծրագրերի, դասընթացների բացակայություն ոչ օտարալեզու 

մասնագիտությունների գծով,  

4. համալսարանի պաշտոնական կայքէջում անգլերենով համապատասխան տեղեկատվության ոչ բավարար մակարդակ, 

5. եվրոպական և հայաստանյան բուհերի ամբիոնների հետ ՇՊՀ-ի ամբիոնների համագործակցության գրեթե բացակայություն: 

 

Ըստ էության, վերը նշված խնդիրների մի մասն արձանագրվել է նաև բուհի հավատարմագրման փորձագիտական 

վերջնական զեկույցում՝ որպես դիտարկումներ ու առաջարկություններ: Դրանց լուծման ուղղությամբ Կենտրոնի կողմից որոշակի 

աշխատանքներ են իրականացվել: Մասնավորապես՝ 

ա/ Վերը նշված BOOST ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ են տարվում բուհի միջազգայնացման ռազմավարական 

ծրագրի մշակման ուղղությամբ, ինչի հիման վրա կլրամշակվեն կենտրոնի կանոնակարգն ու համապատասխան 

ընթացակարգերը: 
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բ/ «Դեպի Հայք» կազմակերպության կամավորների միջոցով բուհի ուսանողների ու աշխատակիցների համար 

կազմակերպվել են կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացներ հիմնականում անգլերենի գծով (ներքևում այդ մասին 

հանգամանորեն կնշվի): 

գ/ Նախատեսվում է վերանայել ու լրամշակել ակադեմիական կրեդիտների հատկացման, կուտակման ու փոխանցման, 

ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքների փոխճանաչման գործընթացները կարգավորող կանոնակարգերն ու 

ընթացակարգերը: 

դ/ Թարմացվում և լրամշակվում է ՇՊՀ կայքէջը, որի ռուսերեն ու անգլերեն բաժինների նյութերի թարգմանության 

աշխատանքներում ներգրավված են նաև «Թարգմանչական գործ» բաժնի ուսանողներն ու դասախոսները՝ հատկապես իրենց 

մասնագիտական պրակտիկայի շրժանակներում: 
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4. ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ԱՅԼ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի արտաքին համագործակցության շրջանակներն ընդգրկել են նաև հետևյալ բուհերն ու 

կազմակերպությունները: Մասնավորապես՝  համագործակցության պայմանագրեր ու հուշագրեր են կնքվել կամ վերակնքվել ԵՄ, ՌԴ և 

ՀՀ մի շարք համալսարանների և այլ կազմակերպությունների հետ http://shsu.am/memorandum-shsu-gsu/, http://shsu.am/valladolid-international-

officer/, http://shsu.am/cooperation-memorandum/, http://shsu.am/memorandum/, http://shsu.am/mirea-armenian-students/, http://shsu.am/shsu-yic-

partnership/: Դրանց մի մասը կնքվել է ավելի վաղ, սակայն հաշվետու ժամանակահատվածում դրանց վերջնաժամկետները չեն 

ավարտվել: Ներքոհիշյալ համալսարանների և այլ կազմակերպությունների մի մասի հետ էլ համագործակցությունն իրականացվում է 

այժմ շարունակվող Էրազմուս+ միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում: 

 

 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

1.  Jade University of Applied Sciences (Germany) 2016-2021 

2.  Euroacademy (Tallinn, Estonia) 2016-2021 

3.  International University of Struga (Macedonia) 2016-2021 

4.  University College of Teacher Education (Austria) 2017-2022 

http://shsu.am/memorandum-shsu-gsu/
http://shsu.am/valladolid-international-officer/
http://shsu.am/valladolid-international-officer/
http://shsu.am/cooperation-memorandum/
http://shsu.am/memorandum/
http://shsu.am/mirea-armenian-students/
http://shsu.am/shsu-yic-partnership/
http://shsu.am/shsu-yic-partnership/
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5.  Alecu Russo Balti State University (Moldova) 2017-2022 

6.  Academy of Public Administration (Moldova) 2017-2022 

7.  University of Pitesti (Romania) 2017-2022 

8.  Technical University of Cluj Napoca(Romania) 2017-2021 

9.  Royal Institute of Technology in Stockholm (KTH) (Sweden) 2016-2019 

10.  Universitat Politecnica de Catalunya (Spain) 2016-2019 

11.  Universitat Rovira I Virgil (Spain) 2016-2019 

12.  Instituto Superior Tecnico (Portugal) 2016-2019 

13.  Tallinna Tehnikaulikool (Estonia) 2016-2019 

14.  
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki 

(Greece) 
2017-2020 

15.  Technische Universitate Dresden (Germany) 2017-2020 

16.  Universidade Catoloca Portuguesa (Portugal) 2017-2020 

17.  Universita Degli Studi Di Teramo (Italy) 2017-2020 

18.  Univetsity of Valladolid (Spain) 2018-2020, 2019-2022 

19.  Keele University (GB) 2010-2019 

20.  Alexandru Ioan Cuza Univetsity (Romania) 2015-2021 
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ԱՊՀ ԵՐԿԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

 

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳ

ՐԻ ԺԱՄԿԵՏ 

1.  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования -  АГУ (Астрахань, РФ) 
2015-2020 

2.  
Армавирский государственный педагогический университет (Армавир, 

РФ) 
2015-2020 

3.  
Шадринский государственный педагогический институт (Шадринск, 

РФ) 
2016-2021 

4.  Липецкий государственный педагогический университет (Липецк, РФ) 2016-2021 

5.  
Казахский национальный педагогический университет им. Аббая 

(Алмата, Казахстан) 

 

2015-2020 

6.  Telavi State University after Iakob Gogigabashvili (Telavi, Georgia) 2016-2021 

7.   Государственный гуманитарно-технологический университет (РФ) 2018-2023 

8.  Российский Технологический Университет-МИРЭА (Москва) 2019 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ  

 

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

1.  Արցախի պետական համալսարան 

2.  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

3.  Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

4.  Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 

5.  Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 

6.  Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 

7.  
Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական 

կենտրոն 

8.  Երևանի պետական համալսարան 

9.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ 

10.  Գորիսի պետական համալսարան 

11.  Գավառի պետական համալսարան 

12.  Հայաստանի  պետական տնտեսագիտական համալսարան 

13.  Հայաստանի  պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ 

14.  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա 
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ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

N ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

1.  «Վիկտորյա» պատմամշակութային ՀԿ 2014-2019 

2.  «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ 2013-2018, 2019-2024 

3.  «Նոր Լույս» ՀԿ 2016-2019 

4.  Դասավանդիր Հայաստան 2016-2026 

5.  Դեպի Հայք 2019 

6.  «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ 2019-2020 

7.  GREF կազմակերպություն 2018-2019 

 

Պայմանագրերն ու հուշագրերը պահպանվում են Կենտրոնում: 

 

 Հիմնականում վերոնշյալ պայմանագրերի և դրանց առնչվող համագործակցության շրջանակներում իրականացված 

աշխատանքներից կարելի է առանձնացնել հատկապես նրանք, որոնք առնչվում են ոչ միայն Կենտրոնին, այլև 

համահամալսարանական կամ մարզային նշանակություն ունեն: 
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Մասնավորապես. 

Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի հետ համագործակցությունն սկսվել է դեռևս 1990-ական թվականների վերջերից, երբ ՇՊՀ-ն 

(նախկին՝ ԳՊՄԻ-ն) սկսեց մասնակցել ԵՄ  Տեմպուս, Էրազմուս Մունդուս, Էրազմուս+ ծրագրերի աշխատանքներին՝ 

համագործակցելով ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ ԵՄ համալսարանների ու կրթական ոլորտի այլ կազմակերպությունների 

հետ: Այդ համագործակցությունը դրսևորվել է որպես իրազեկման բնույթի աշխատաժողովների, բուհական համակարգի 

բարեփոխումներին, մասնավորապես՝ Բոլոնիայի գործընթացի պահանջների ու սկզբունքների ներդրմանը նվիրված սեմինար-

քննարկումների կազմակերպում և անցկացում: Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ում անցկացվեց Էրազմուս+ ազգային 

գրասենյակի կողմից կազմակերպված տեղեկատվական օրը, որին մասնակցեցին նաև Գյումրիում գործող մյուս պետական և ոչ 

պետական բուհերը https://www.youtube.com/watch?v=GfVeQ0mf15o, https://www.youtube.com/watch?v=w-96O2dlAus: 

 

ՇՊՀ-ն բավականին արդյունավետ համագործակցություն է իրականացնում նաև ՀՀ-ում գործող ՌԴ Գիտության և մշակույթի 

ռուսական կենտրոնի Գյումրու մասնաճյուղի /ԳՄՌԿ/ https://www.youtube.com/watch?v=eGP6-18an0k, http://shsu.am/round-table/, 

Արաբական Միացյալ Էմիրությունների /ԱՄԷ/ https://www.youtube.com/watch?v=ccXWMogARmk, 

https://www.youtube.com/watch?v=_QCs0s7J1JM, http://shsu.am/uae-ambassador-meeting/, http://shsu.am/uae-ambassador-consul/ և Չինաստանի 

/ՉԺՀ/ դեսպանատների http://shsu.am/embassy-china/ հետ: ՇՊՀ-ում դասախոսությամբ հանդես են եկել ԱՄԷ դեսպանն ու 

պրոֆեսորդասախոսական կազմի ներկայացուցիչները: ԳՄՌԿ-ի նախաձեռնությամբ ՇՊՀ-ում անցկացվել են իրազեկման օրեր, 

որտեղ ՌԴ-ի տարբեր համալսարանների ներկայացուցիչներ ծանոթացել են ՇՊՀ-ի և Գյումրիում գործող մյուս բուհերի 

ուսանողներին ու ՊԴ կազմին, ինչպես նաև  ներկայացրել են իրենց բուհերը, դրանց ուսումնական ծրագրերն ու այնտեղ սովորելու 

հնարավորությունները: Նույն կենտրոնի կողմից կազմակերպվել են գիտական ու մշակութային միջոցառումներ, որոնց ակտիվ 

մասնակցություն է ունեցել ՇՊՀ-ն: Տեղեկատվությունը մշտապես տարածվում է ՇՊՀ-ի կայքէջի և Facebook-ի էջի միջոցով:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GfVeQ0mf15o
https://www.youtube.com/watch?v=w-96O2dlAus
https://www.youtube.com/watch?v=eGP6-18an0k
http://shsu.am/round-table/
https://www.youtube.com/watch?v=ccXWMogARmk
https://www.youtube.com/watch?v=_QCs0s7J1JM
http://shsu.am/uae-ambassador-meeting/
http://shsu.am/uae-ambassador-consul/
http://shsu.am/embassy-china/
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ՇՊՀ-ն 2016 թվականից համագործակցում է «Դեպի Հայք» բարեգործական կազմակերպության հետ՝ հյուրընկալելով արտերկրից 

ժամանած կամավորների https://www.youtube.com/watch?v=7sue2DmMSS4, https://www.youtube.com/watch?v=mPKX19GiQ_g, ֈ  

2019 –ին ՇՊՀ-ում որպես կամավոր հյուրընկալված Լորի Մոսեսը, համագործակցելով Կենտրոնի աշխատակիցների հետ, 

պատրաստեց ՇՊՀ տեղեկատվական նոր թերթոնը և տեսաֆիլմը https://www.youtube.com/watch?v=JKz66Z0tz88&t=36s: 

2018թ.-ին համալսարանը հյուրընկալել է նաև Անաիս Քրիստենին, ով երկու ամիս օգնել է բուհի միջազգային ուսանողներին 

ներկայացվող տեղեկատվության մշակմանը: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ում, որպես կամավոր, աշխատել է Հովսեփ Սարաֆյանը, ով անցկացրել է դասընթացների 

շարք՝ նվիրված հանրային խոսքի հարցերին (Public Speaking):  Այդ դասընթացներին մասնակցել են 30 ուսանողներ, ովքեր ստացել են 

ավարտական վկայական: Համապատասխան տեսանյութը տեղադրված է ՇՊՀ կայքում՝ հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. 

https://www.youtube.com/watch?v=u0EG0AT7FSQ&t=185s. 

Նշված ժամանակահատվածում երկու ամսով ֆրանսերեն լեզու և գրականություն ուսումնառողների համար ֆրանսերեն լեզվի 

դասընթացներ է վարել ֆրանսահայ կամավոր Ինես Կաստեն, իսկ Գրետա Ջանիկյանն անցկացրել է անգլերենի դասընթաց ՇՊՀ 

ուսանողների և դասախոսների համար: 

Ըստ էության, վերը նշված աշխատանքները հիմնականում ուղղված են ինչպես ՇՊՀ ռազմավարական զարգացման 

առաջնահերթություններին, այնպես էլ բուհի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված որոշ 

թերությունների վերացմանը:  

 

2008թ.-ից ՇՊՀ-ն համագործակցում է GREF կազմակերպության հետ, որը ֆրանսերեն դասավանդող ուսուցիչների 

վերապատրաստմամբ զբաղվող միություն էֈ 2008-2017թթ. GREF-ի հետ երկկողմ պայմանագրով նախատեսված էր տարեկան 2 

աշխատանքային այց՝ 6 շաբաթ տևողությամբ, որոնց ընթացքում GREF-ի ներկայացուցիչները իրականացրել են դասընթացներ 

https://www.youtube.com/watch?v=7sue2DmMSS4
https://www.youtube.com/watch?v=mPKX19GiQ_g
https://www.youtube.com/watch?v=JKz66Z0tz88&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=u0EG0AT7FSQ&t=185s
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ուսանողների համար, վերապատրաստումներ՝ դասախոսների համար, աջակցել ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումների կազմակերպման 

աշխատանքներին, տրամադրել ֆրանսալեզու գեղարվեստական և մեթոդական գրականություն (ներառյալ CD-ներ): Այժմ GREF-ի հետ 

կնքվել է համագործակցության նոր պայմանագիր և դրա շրջանակներում  ՇՊՀ-ի դասախոսների և ուսանողների համար անցկացվել է 

վերապատրաստում, որը նվիրված է եղել ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկայի, ինչպես նաև ժամանակակից ֆրանսիական 

գրականության հարցերին: 

 

Համագործակցելուվ EducationUSA Հայաստան, Ամերիկյան Խորհուրդներ կազմակերպությունների և ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան 

հետ՝ ՇՊՀ-ն 2019-ին հյուրընկալեց EducationUSA շրջանավարտների ցուցահանդեսի մասնակիցներին՝  ԱՄՆ մի շարք 

համալսարանների հայ և ամերիկացի շրջանավարտների՝ Խաղաղության կորպուսի կամավորներ, Ֆուլբրայթ ծրագրի մասնակիցներ: 

EducationUSA Alumni Talks-ին բացման խոսքով հանդես եկան Ամերիկյան խորհուրդների տնօրեն Քերին Սմիթը,  EducationUSA 

Հայաստանի կրթական խորհրդատու Շուշաննա Աբովյանը և  ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ Երվանդ Սերոբյանը: 

ԱՄՆ 18 համալսարանների շրջանավարտները նախ պատմեցին ԱՄՆ համալսարանական կյանքի, համալսարաններ դիմելու 

գործընթացի և այլ  մանրամասների մասին: 

Միջոցառման երկրորդ մասում EducationUSA կրթական ցուցահանդեսն էր. շրջանավարտները ներկայացրեցին իրենց 

համալսարանները, պատմեցին  իրենց փորձառության մասին և բուհերի վերաբերյալ  տեղեկատվական թերթիկներ ու գրքույկներ 

բաժանեցին մասնակիցներին http://shsu.am/educationusa-alumni-talks-2/: 

  

  Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի ներքին շահակիցները՝ շուր 100 ուսանողներ ու աշխատակիցներ, հնարավորություն 

ստացան վերապատրաստվելու, մասնակցելու նաև այլ աշխատաժողովների, սեմինարների, ինչպես նաև ոչ ֆորմալ դասընթացների՝ 

կազմակերպված ինչպես ՇՊՀ-ում, այնպես էլ գործընկեր կազմակերպությունների կողմից՝ զարգացնելով համապատասխան 

կարողություններ և հմտություններ: 

http://shsu.am/educationusa-alumni-talks-2/
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5. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

գործունեության մյուս հիմնական ուղղությունը եղել է հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության ուղղությամբ 

իրականացված աշխատանքը: 

Կարևորելով իր տրամադրած կրթական, գիտական և այլ ծառայությունների համար պետության և հասարակության առջև 

հաշվետվողականությունը, ինչպես նաև իր գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիության և թափանցիկության 

ապահովոււմը՝ հաշվետու տարում լուրջ աշխատանքներ են ծավալվել հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության 

ուղղությամբ: Դրա հիմնական նպատակն է եղել բուհի գործունեության մասին տեղեկատվության տարածումը հասարակության լայն 

շրջաններում, դրական հասարակական կարծիքի և բարձր վարկանիշի ձևավորման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների 

կազմակերպումը: Այս աշխատանքների  կազմակերպման ու իրականացման համար կենտրոնը հագեցած է ժամանակակից 

տեխնիկայով, ունի նկարահանման տաղավար և ստուդիա, ինչը հնարավորություն է տվել հաշվետու ժամանակահատվածում 

պատրաստել ու հեռարձակել ոչ թե փոքր տեսանյութեր, այլ ամբողջական միջոցառումներ ու քննարկումներ ինչպես ՇՊՀ-ի 

կայքէջում, ֆեյսբուքյան հարթակում, այնպես էլ մարզային հեռուստաալիքով ու ռադիոեթերով: Հաշվետու տարում նշված 

աշխատանքներն ընթացել են ներքին և արտաքին հաղորդակցության, ՇՊՀ-ին վերաբերող հրապարակումների վերլուծության, բուհի 

վարկանիշի բարձրացման, սեփական տեսանյութերի պատրաստման և հեռարձակման, համացանցային տիրույթում ՇՊՀ-ի 

վերաբերյալ տեղեկատվության և տեսանյութերի տարածման, սոցիալական ցանցերում ՇՊՀ-ի էջերի վարման և համապատասխան 

տեղեկատվության տարածման, ինչպես նաև լրագրության բաժնի ուսանողների մասնագիտական-գործնական հմտությունների 

ուսուցման և մի շարք այլ ուղղություններով: 
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Կենտրոնի նախաձեռնությամբ պատրաստվող «Համալսարանական լրագիր հաղորդաշարը հաշվետու տարում ուսուցողական, 

մշակութային, սպորտային և տեղեկատվական 70 հեռուստառեպորտաժ է պատրաստել և տարածել սեփական մեդիահարթակում, 

իրականացվել է լրատվամիջոցներում համալսարանի ընդհանուր գործունեությանը վերաբերվող հրապարակումների ու 

հեռարձակված նյութերի հավաքագրում, ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Կատարված վերլուծությունների հիման վրա 

պատրաստվել և «Համալսարանական լրագիր» հաղորդաշարի շրջանակներում հեռարձակվել են հասարակության շրջանում ՇՊՀ 

վարկանիշի բարձրացմանը նպաստող տեսանյութեր: Ուսումնասիրվել են տարբեր՝ հեռուստատեսային, տպագիր և էլեկտրոնային 

լրատվամիջոցների լուսաբանումները բուհի գործունեության, ինչպես նաև բուհի աշխատակիցների վերաբերյալ: Ուսումնասիրված 

շուրջ 170 նյութի 30 %-ն են կազմում հեռուստատեսային թողարկումները, որոնք մեծամասամբ վերաբերում են բուհի գիտակրթական, 

մշակութային անցուդարձին և բուհում իրականացվող կարևոր միջոցառումներին: Բուհի մասին արտաքին լրահոսի մոտ 70% -ը 

կազմում են տպագիր ու էլեկտրոնային հրապարակումները և վերաբերում են ՇՊՀ-ի դասախոսներին ու ղեկավարությանը: 

Լուսաբանվել են նաև ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի աշխատանքները, մամուլի ասուլիսները, որոնք կազմակերպվել են 

Շիրակի պետական համալսարանում:  

ՇՊՀ- ի մշակութային, սոցիալական ու գիտակրթական գործունեությունը, ոլորտի բարեփոխումներն ու այդ ուղղությամբ 

իրականացվող ծրագրերը հասարակությանը հասանելի են դարձել հիմնականում «Առաջին ստուդիայի» պատրաստած 

«Համալսարանական լրագիր» հաղորդաշարի միջոցով: Հաղորդաշարի շրջաններում պատրաստվել և հեռարձակվել են 

դիմանկարային տեսանյութեր, ժամանցային, ինչպես նաև երիտասարդներին հուզող խնդիրները բարձրաձայնող տեսանյութեր, 

պարբերաբար անդրադարձ է կատարվել նաև բուհի հենակետային ավագ դպրոցի և միջին մասնագիտական բաժնի 

աշխատանքներին ու իրականացրած միջոցառումներին:  
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ՇՊՀ լրագրության բաժնի ուսանողների գործնական պարապմունքները հիմնականում կազմակերպվել են նշված  ստուդիայում: 

Շիրակի պետական համալսարանի հնարավորություն է տալիս բոլոր նախաձեռնող ուսանողներին՝ ակտիվ քննարկումներից բացի, 

այս ստուդիայի օժանդակությամբ կյանքի կոչել բոլոր լավ գաղափարները:  

2012 թվականից սկսած՝ բուհի մասին իրազեկող, ինչպես և երիտասարդությանը հուզող հարցեր արծարծող տեսանյութերը 

հասանելի են Շիրակի պետական համալսարանի YouTube-յան պաշտոնական էջում:  

ՇՊՀ-ի ընթացակարգերի, գործընթացների թափանցիկությունը և հասանելիությունը հասարակությանը էլեկտրոնային 

հարթակում ապահովվում է համալսարանի կայքէջի, սոցցանցերի (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube) և էլեկտրոնային 

լրատվականների լուսաբանումների միջոցով: Տեղեկատվության տարածման ավանդական միջոցներով թափանցիկությունն 

ապահովվում է մարզային ու հանրապետական հեռուստառադիոընկերությունների, թերթերի հետ ակտիվ համագործակցության 

շնորհիվ: 

Համալսարանում տեղեկատվության հասանելիությունն ապահովվում է նաև հայտարարությունների էկրանի և ֆակուլտետային 

հայտարարությունների տախտակներին ուսումնական գործընթացի հետ կապված նորությունների, առաջիկա իրադարձությունների 

հրապարակմամբ: 

Հասարակությանը հաշվետվողականությունը կարևորելով՝ պաշտոնական կայքում տեղադրվում են հաշվետվությունները, 

ներքին ընթացակարգերն ու կանոնակարգերը, ԳԽ-ի և ՀԽ-ի կազմերը, որոշումներն ու արձանագրությունները, ընդունելության 

վերաբերյալ հայտարարություններն ու արդյունքները և այլ տեղեկատվություն: 

Կարևորելով իր տրամադրած կրթական, գիտական և այլ ծառայությունների համար պետության և հասարակության առջև 

հաշվետվողականությունը, ինչպես նաև իր գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիության և թափանցիկության 

ապահովումը՝ Կենտրոնը համակարգում է համալսարանի գործունեության մասին տեղեկատվության տարածման և դրական 

վարկանիշի ձևավորման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները: Կենտրոնը, որ պատասխանատու է նաև հանրային դրական 

http://shsu.am/accounts/
https://www.facebook.com/shirakstateuniversity/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/shirakstateuniversity/
https://twitter.com/shirak_uni
https://www.linkedin.com/company/shsu/
https://www.youtube.com/channel/UCKXEKho3XhDa2JIsaBdBDkQ/videos
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կարծիքի ստեղծման ու պահպանման համար, ակտիվ համագործակցում և հետադարձ կապ է ապահովում լրագրողների, 

մեդիաոլորտի, ՀԿ-ների ներկայացուցիչների ու արտաքին այլ շահառուների հետ: Կենտրոնում առկա՝ հասարակայնության հետ 

կապերի պատասխանատուի, մամլո խոսնակի, օպերատորի, կայքի պատասխանատուի հաստիքերի աշխատակիցներն ապահովում 

են գործընթացները: Բուհի յուրաքանչյուր կառուցվածքային ստորաբաժանման գործընթացների վերաբերյալ համապատասխան 

հրապարակման նյութերի բովանդակությունը պատրաստվում է այդ ստորաբաժանումների կողմից, որոնց հրապարակումը ՇՊՀ-ի 

պաշտոնական կայքէջի համապատասխան ենթաբաժնում և Facebook-յան պաշտոնական էջում ապահովվում է Կենտրոնի 

աշխատակիցների կողմից: 

ՇՊՀ-ի գիտակրթական, մշակութային, սոցիալական գործունեությունը,  ուսանողական անցուդարձը, ոլորտի բարեփոխումներն ու 

այդ ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերը հասարակությանը հասանելի են դառնում ոչ միայն հոդվածներով ու 

հրապարակումներով, այլ նաև «Համալսարանական լրագիր» հաղորդաշարի միջոցով, որի շրջանակում պատրաստված 

տեսանյութերը հրապարակվում են ՇՊՀ-ի YouTube-ի պաշտոնական ալիքով: Հաղորդաշարի շրջանակներում պատրաստվում և 

հեռարձակվում են տեղեկատվական, դիմանկարային տեսանյութեր, ուսանողներին հուզող խնդիրները բարձրաձայնող 

տեսանյութեր, կարևորագույն միջոցառումների ամբողջական տեսանկարահանումներ, պարբերաբար անդրադարձ է կատարվում 

նաև բուհի ավագ դպրոցի և քոլեջի աշխատանքներին ու իրականացրած միջոցառումներին: 

Գործընթացների թափանցիկության և հասարակությանը հասանելիության լավագույն օրինակ էր ՇՊՀ-ում անցկացված ռեկտորի 

ընտրության 8-9 ժամ տևած ուղիղ հեռարձակումները, ինչը աննախադեպ էր /https://www.youtube.com/watch?v=-Wewc2R9jhw, 

https://www.youtube.com/watch?v=UlFAZ0u26QE, https://www.youtube.com/watch?v=Dh7DSWAyMTw/: 

Պայմանավորված համապատասխան գործընթացի կամ իրավական ակտերի առանձնահատկությամբ՝ դրանց նախնական 

տարբերակները կարող են նախապես տեղադրվել ներբուհական ցանցում, ուղարկվել էլ. փոստի միջոցով՝ քննարկման, 

դիտարկումների ու առաջարկությունների համար: Դրանից հետո վերջնական լրամշակված տարբերակը տեղադրվում է կայքում՝ 

հասարակությանը հասանելի լինելու, ինչպես նաև հետադարձ կապի ապահովման նպատակով:  

https://www.youtube.com/channel/UCKXEKho3XhDa2JIsaBdBDkQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=-Wewc2R9jhw
https://www.youtube.com/watch?v=UlFAZ0u26QE
https://www.youtube.com/watch?v=Dh7DSWAyMTw
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 Կենտրոնը, համաձայն համալսարանի ՌԾ-ի և Կանոնադրությամբ սահմանված գործառույթների, ապահովում է 

հասարակության հետ հետադարձ կապը, որն իրականացվում է տարբեր մեխանիզմներով: 

Հավատարմագրման փորձագիտական Զեկույցի 8.3 կետում նշված է. «Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող 

հետադարձ կապի ամրագրված քաղաքականություն և ընթացակարգեր բուհը դեռ չունի, և այն գտնվում է պլանավորման փուլում ...»: 

Այս ուղղությամբ Կենտրոնի կողմից կատարվել են հետևյալ աշխատանքներըֈ   

Մշակվել է Կենտրոնի կանոնակարգը, որտեղ նշվում է.  

3.8 Արձագանքել հետադարձ կապի միջոցով ներքին ու արտաքին շահակիցներից ստացված հաղորդագրություններին ու 

հարցումներին: 

3.9 Իրականացնել հասարակական կարծիքի, հետադարձ կապի արդյունքների ուսումնասիրություն և մշտադիտարկում: 

Որոշակի աշխատանքներ են տարվում կանոնակարգում նշված հիմնական գործառույթների ու գործողությունների իրականացման 

ընթացակարգերի մշակման ուղղությամբ: Մասնավորապես, մշակվել են. Հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգի 

նախագիծը, ՇՊՀ-ի մարքեթինգային ռազմավարության հայեցակարգի նախագիծը:  

Հասարակության հետ հետադարձ կապի մեխանիզմները հստակեցնելու և զարգացնելու նպատակով ստեղծվել ու ակտիվ գործում 

են համալսարանի նոր պաշտոնական կայքէջը և սոցիալական էջերը: 

ՇՊՀ-ի կայքի «Հետադարձ կապ» բաժնում այցելուները հնարավորություն ունեն իրենց հուզող հարցերն ուղղել հաղորդագրության 

միջոցով: Շահակիցները կարող են հաղորդակցվել նաև ՇՊՀ-ի պաշտոնական էլ. հասցեի միջոցով (info@shsu.am): 

Կայքում ամենօրյա ռեժիմով հրապարակվող կրթական ոլորտի նորությունները, համալսարանին առնչվող հայտարարությունները, 

գիտաժողովների ու սեմինարների հրավերները, բուհում անցկացվող առաջիկա միջոցառումների և գիտակրթական ոլորտին առնչվող 

իրազեկումները կայքի հղումով տեղադրվում են բուհի պաշտոնական սոցիալական էջերում, ինչի շնորհիվ ակտիվացել են կայքի 

հաճախումները: 2018թ.-ին կայքէջը ամսական միջինը 3800 այցելու է ունեցել, նույն ժամանակահատվածի համեմատ (հունվար-

հոկտեմբեր) 2019 թ.-ին ամսական կայք է այցելել 5000-ից ավել օգտատեր:  

http://shsu.am/internal_legal_acts/
http://shsu.am/internal_legal_acts/
http://shsu.am/
mailto:info@shsu.am
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Ստացված հաղորդագրությունների վերլուծությունների համաձայն՝ չնայած որ ակտիվ գործում և շահառուներին անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն է տրամադրում բուհի պաշտոնական կայքը, արագորեն զարգանում է նաև Instagram-ը: Սակայն, այնուամենայնիվ, 

հետադարձ կապի ամենաարդյունավետ միջոցը մնում է Facebook սոցիալական ցանցը, քանի որ շահառուների ճնշող 

մեծամասնությունը գրեթե ամենուր ու մշտապես նորություններին հետևում և արձագանքում է այս հարթակում՝ անձնական 

հեռախոսներում առկա հավելվածի դյուրացված գործիքակազմի շնորհիվ:  

Facebook սոցիալական կայքում արդեն 7 տարի գործող պրոֆիլից բացի գործում է պաշտոնական էջ, որով տարածվում է 

համալսարանի կրթական ու մշակութային անցուդարձը, ակտիվ կապ է պահպանվում ուսանողների և այլ ներքին ու արտաքին 

շահակիցների հետ՝ պատասխանելով նրանցից ստացված հազարավոր նամակների: Նշենք, որ մոտ 2500 ուսանող ունեցող բուհի 

Facebook-յան էջն ունի 6500-ից ավելի ակտիվ հետևորդներ: 

 

 

                        
 

Facebook Instagram Email

53% 

46% 

1% 

Ո՞ր հարթակն եք օգտագործում ձեզ 

հուզող հարցերն հղելու համար 

2017
2018

2019

79 
222 

371 

24 121 
307 

Ստացված հաղորդագրությունների քանակ 

Facebook Instagram

https://www.facebook.com/shirakstateuniversity


34 
 

 

Ընդհանրապես համացանցը՝ որպես հետադարձ կապի ապահովման միջոց, ամենաարդյունավետն է: Կատարված աշխատանքների 

և մեդիագործիքների կիրառման արդյունքում հետևորդների թիվն ու ակտիվությունը զգալի աճել է Instagram սոցցանցում և ըստ 

համալսարանների վարկանիշավորման ''uniRank™'' հարթակի՝ ՀՀ բուհերի շարքում զբաղեցնում է 2-րդ տեղը: Ի դեպ, Instagram-ում 

հետադարձ կապը ապահովվում է ոչ միայն անձնական հաղորդագրությունների, այլ նաև սոցցանցի ընձեռած գործիքներով՝ 

պարբերաբար անցկացվող հարցումների միջոցով: 

Հետադարձ կապի՝ վերը նշված մեխանիզմից ներքին և արտաքին շահառուների  բավարարվածությունը  պարզելու և արդեն առկա 

մեխանիզմները բարելավելու նպատակով, Կենտրոնի կողմից պարբերաբար  հարցումներ է ուղարկվում շահառուներին, որոնց 

արդյունքները ներկայացնենք ստորև. 

 

      

 

Ամիսը 1 անգամ Ամիսը մի քանի 

անգամ 

Ամեն օր 

84% 

13% 
3% 

Ի՞նչ հաճախականությամբ եք այցելում բուհի կայքէջ 

Facebook Instagram YouTube Twitter Linkdln

44% 46% 

8% 
1% 1% 

ՇՊՀ սոցցանցերի էջերից ո՞րն եք ամսվա ընթացքում 

ամենաշատը այցելում 

https://www.4icu.org/instagram/am/
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Կենտրոնում ձևավորվել է մոնիթորինգի թիմ, 

որի կողմից ամեն շաբաթ քննարկվում են հետադարձ 

կապի միջոցով ստացված արտաքին և ներքին 

շահառուներին հուզող հարցերը:  

Հարցումների վերլուծության արդյունքում 

պարզվել է, որ ուսանողներից շատերը դժգոհում են, 

որ քննությունների, դասերի ժամանակացույցները 

ժամանակին չեն տեղադրվում կայքում: Չնայած կայքում համապատասխան բաժիններ են հատկացված դասատախտակի ու 

քննատախտակի թարմացման համար, բայց ուսանողներն իրենց ֆակուլտետներից են տեղեկանում ժամանակացույցների մասին: 

Ուսանողներին հուզող հարցերի շարքում մեծ թիվ են կազմում նաև ընդունելությանը, զեղչային համակարգին, ավարտական 

աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության ժամանակացույցներին, դիպլոմների հանձնման ժամանակացույցին, 

կրթական գործընթացին, կազմակերպվող միջոցառումներին վերաբերող հարցերը: 

Առավել մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների մասին Կենտրոնի կողմից պատրաստվում են իրազեկող տեսանյութեր, 

հոլովակներ, հոդվածներ և ֆոտոռեպորտաժներ, որոնք տարածվում են սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև ԶԼՄ-ներում:  

Կենտրոնը կատարում է լրատվամիջոցներում համալսարանի ընդհանուր գործունեությանը վերաբերող հրապարակումների ու 

հեռարձակված նյութերի հավաքագրում,  ուսումնասիրություն և վերլուծություն: 

Կենտրոնը փորձում է անընդհատ կատարելագործել հասարակայնության հետ կապերի հաստատման մեխանիզմներն ու 

հետադարձ կապի ապահովման գործիքները՝ ձեռքը պահելով անընդհատ զարգացող թվային մեդիայի ու PR տեխնոլոգիաների 

զարկերակին: Կենտրոնի աշխատակիցները պարբերաբար մասնակցում են վերապատրաստման դասընթացների՝ ոլորտի առաջավոր 

փորձը   ՇՊՀ-ում կիրառելու համար, թարմացվում է նյութատեխնիկական բազան, ներդրվում են PR տեխնոլոգիաների նոր 

Լիարժեք Բավարար Ոչ բավարար 

89% 

10% 1% 

Որքանո՞վ եք բավարարված հետադարձ կապի արձագանքից 
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մեխանիզմներ: Մասնավորապես, Էրազմուս+ BOOST ծրագրի շրջանակներում կենտրոնի աշխատակիցները Իսպանիայի Ռովիրա և 

Վիրգիլիոսի համալսարանում մասնակցել են միջազգայնացմանն ուղղված հաղորդակցության ռազմավարության մշակման 

թրեյնինգին, փորձով փոխանակվել են մի շարք երկրների առաջատար համալսարանների հաղորդակցության մասնագետների հետ, 

ինչը հնարավորություն կտա բենչմարքինգ իրականացնելու հետագա աշխատանքների ընթացքում: 
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6. ՈՒԹՀՎ (SWOT) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

6.1. Արտաքին համագործակցության և միջազգայնացման ՈՒԹՀՎ (SWOT) վերլուծություն 

 

 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

 

 Միջազգային համագործակցության ծրագրերում մասնակցության փորձի 

առկայություն: 

 Օտար լեզուներով (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն) դասավանդվող 

առանձին դասընթացների առկայություն ՄԿԾ-ներում: 

 Մասնակցություն ERASMUS+ BOOST և ABioNet ծրագրերի աշխատանքներին: 

 Արտաքին համագործակցությանը և  միջազգայնացմանն ուղղված աշխատանքները 

համակարգող կառուցվածքային ստորաբաժանման առկայություն՝ 2005 թվականից 

սկսած: 

 Համապատասխան փորձառություն ունեցող աշխատակիցների առկայություն: 

 Տարբեր կազմակերպությունների և բուհերի հետ սերտ համագործակցություն: 

 

 ՊԴ և վարչական կազմի՝ օտար լեզուների իմացության ոչ 

բավարար մակարդակ: 

 Ուսանողների և ՊԴԿ-ի պասիվությունը օտար լեզուների 

իմացության բավարար մակարդակ ապահովելուն 

ուղղված աշխատանքներում: 

 Բուհի կայքէջում առկա տեղեկատվության՝ անգլերեն և 

ռուսերեն լեզուներով ոչ ամբողջությամբ թարգմանված 

լինելը: 
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Հնարավորություններ Վտանգներ 

 

 ՀՀ կառավարության, արտասահմանյան տարբեր կազմակերպությունների ու 

հիմնադրամների կողմից ֆինանսավորվող ազգային և միջազգային դրամաշնորհային 

ծրագրերի առկայությունը և դրանց ոլորտների բազմազանեցում: 

 ՀՀ-ում գործող դեսպանատների, միջազգային այլ կազմակերպությունների ու 

ներկայացուցչությունների հետ համագործակցություն: 

 Արտասահմանյան մուտքի արտոնագրեր ստանալու ընթացակարգերի դյուրացում, 

մատչելիության ապահովում: 

 

 Կրթության ու գիտության ոլորտին հատկացվող 

ֆինանսական միջոցների ոչ բավարար քանակը, դրանց 

հասանելության ու մատչելիության բավականին բարդ 

ընթացակարգեր ու պահանջներ: 

 Արտասահմանյան մուտքի արտոնագրեր ստանալու 

դժվարին ընթացակարգեր: 

 Կրթական վերջնարդյունքների փոխճանաչմանն 

ուղղված օրենսդրական դաշտի անկատարություն: 

 

 

 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարմանը կամ մեղմմանն ուղղված հիմնական աշխատանքներ 

Նկատի ունենալով հաշվետվության համապատասխան հատվածում նշված աշխատանքները, ինչպես նաև հաշվի առնելով բուհի 

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման ծրագիրն ու ՈՒԹՀՎ 

վերլուծության մեջ նշված թույլ կողմերի և արտաքին վտանգների մեղմման ու հաղթահարման անհրաժեշտությունը՝ կարող ենք նշել 

կատարված հետևյալ հիմնական աշխատանքների մասին՝ ըստ ստորև ներկայացված համապատասխան չափանիշի բարելավմանն 

ուղղված փորձագիտական խորհրդատվության: 
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Բուհի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունները 

 «Արտաքին կապեր և միջազգայնացում» չափանիշի վերաբերյալ. 

 

1. Միջազգայնացման գործընթացն իրականացվում է միայն արտաքին ֆինանսավորման աղբյուրներ ունեցող 

ծրագրերի շրջանակներում, այլ ոչ թե սեփական նախաձեռնությամբ, ներդրումներով և ռեսուրսներով: 

2. Բավարար ակտիվացված չէ բուհի ինքնուրույն և անկախ միջազգային գործունեությունը: 

3. Արտաքին կապերի հաստատումը խրախուսող ընթացակարգեր առկա չեն: 

4. Արտաքին կապերի բաժինն աշխատանքը կազմակերպում է 2013թ. հաստատված կանոնադրությամբ, որն առավել 

ընդհանրական է: 

5. Չնայած դասախոսների մեծամասնությունը տիրապետում է որևէ օտար լեզվի, որը կարող է բավարար լինել 

ընդհանուր հաղորդակցման համար, այնուամենայնիվ, սա անբավարար է մասնագիտական հաղորդակցման և օտար լեզվով 

մասնագիտական դասընթացների անցկացման համար, որոնց կազմակերպումն անհրաժեշտ է ուսանողների փոխանակման 

ծրագրերի տեսակետից: 

 

Չափանիշի բարելավմանն 

ուղղված փորձագիտական 

խորհրդատվություն 

39 
Քայլեր ձեռնարկել սեփական նախաձեռնությամբ և ներդրումային միջազգային ծրագրերի 
գործարկման ուղղությամբ: 

40 
Ներքին շահառուների շրջանում խթանել օտար լեզուների իմացության մակարդակը՝ արտաքին 
համագործակցության և օտարալեզու կրթական ծրագրերի ներդրման նպատակով:  

41 Ակտիվացնել համագործակցությունը ՀՀ բուհերի և տարբեր գիտական կենտրոնների հետ: 
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39. Քայլեր ձեռնարկել սեփական նախաձեռնությամբ և ներդրումային միջազգային ծրագրերի 

գործարկման ուղղությամբ:  

39.1 Մշակել և ներդնել միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականություն և ընթացակարգեր -  Վերևում նշվել է, որ 2016 

թվականից ՇՊՀ-ն մասնակցում է համալսարանի միջազգայնացմանն ուղղված Էրազմուս+ BOOST ծրագրի աշխատանքներին, 

որի շրջանակներում անցկացվել են միջազգային ու տեղական համապատասխան վերապատրաստումներ ՇՊՀ-ի 

աշխատակիցների և ուսանողության համար, մշակվել է բուհի միջազգայնացման ծրագրի նախնական հիմնադրույթները, 

աշխատանքներ են տարվում վերջինիս լրամշակման ուղղությամբ՝ համաձայնեցնելով ՀՀ  բարձրագույն կրթության և 

հետազոտության միջազգայնացման ռազմավարության ու իրագործման նախնական տարբերակի հիմնադրույթների հետ: 

39.2 Մշակել մեխանիզմներ  արտաքին կապերի բաժնի գործունեության արդյունավետության գնահատման նպատակով-

Լրամշակվել և ՇՊՀ գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել է արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի կանոնակարգը, մշակվում են կենտրոնի գործունեության արդյունավետության գնահատման 

հարցաթերթիկներն ու ընթացակարգը: Արդեն պատրաստ են դրանց մի մասի նախնական տարբերակները, որոնք լրամշակելուց 

հետո կներկայացվեն ՇՊՀ գիտական խորհրդի հաստատմանը: 

 

40.  Ներքին շահառուների շրջանում խթանել օտար լեզուների իմացության մակարդակը՝ արտաքին 

համագործակցության և օտարալեզու կրթական ծրագրերի ներդրման նպատակով: 

40.1 Կազմակերպել օտար լեզուների իմացության մակարդակների բարձրացմանն ուղղված շարունակական 

դասընթացներ - «Դեպի Հայք» կազմակերպության կամավորների հետ համագործակցության միջոցով պարբերաբար 
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կազմակերպվել են կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացներ բուհի ուսանողների ու դասախոսների համար՝ 

անգլերենի իմացության մակարդակների բարձացման նպատակով: 

40.2 Մշակել և ներդնել օտար լեզուներով դասընթացներ – Այս ուղղությամբ նախատեսված աշխատանքները դեռևս 

քննարկման ու պլանավորման փուլում են: 

 

41. Ակտիվացնել համագործակցությունը ՀՀ բուհերի և տարբեր գիտական կենտրոնների հետ: 

41.1 Կնքել համագործակցության պայմանագրեր նմանատիպ կրթական ծրագրեր իրականացնող առաջավոր 

հայաստանյան բուհերի և գիտական ու այլ կենտրոնների հետ – Կնքվել են համագործակցության պայմանագրեր ՀՀ և 

արտասահմանյան հետևյալ բուհերի հետ. 

 ա/ Univetsity of Valladolid (Spain) 

բ/  Государственный гуманитарно-технологический университет (РФ) 

գ/ Российский Технологический Университет-МИРЭА (Москва) 

դ/ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ 

ե/ Գորիսի պետական համալսարան 

զ/ Գավառի պետական համալսարան 

է/ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

ը/ ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 
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Կնքվել են համագործակցության պայմանգրեր նաև հետևյալ կազմակերպությունների հետ. 

 ա/ «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ 

բ/ «Դեպի Հայք» բարեգործական կազմակերպություն 

գ/ «GREF» կազմակերպություն 

 

41.2 Նպաստել համագործակցության պայմանագրերի իրականացմանը – ՇՊՀ կայքէջում պարբերաբար իրազեկվում է 

համագործակցության պայմանագրերի շրջանակներում իրականացվող ակադեմիական շարժունության և փոխանակման 

ծրագրերի հրավերների, անցկացվող մրցույթների, դրանց արդյունքների մասին: 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի կողմից պարբերաբար կազմակերպվում 

և անցկացվում են վերը նշված ծրագրերի մրցույթներին մասնակցելու համար դիմած ուսանողների ու աշխատակիցների համար 

անհրաժեշտ խորհրդատվական ու աջակցման աշխատանքներ: 

Ակադեմիական շարժունության գրավչության ու արդյունավետության բարձրացման նպատակով նախատեսվում է 

վերանայել ու լրամշակել կրեդիտների հատկացման, կուտակման ու փոխճանաչման գործընթացները կարգավորող 

կանոնակարգերն ու ընթացակարգերը:  
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6.2. Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության ՈՒԹՀՎ (SWOT) վերլուծություն 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

 Հաշվետվողականության հստակ քաղաքականության առկայություն: 

 ՇՊՀ-ում համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման առկայությունֈ 

 Պաշտոնական կայքէջի, սոցիալական ցանցերում էջերի առկայություն: 

 Համապատասխան կարողություններով և հմտություններով մասնագետների 

առկայություն: 

 Համագործակցություն մարզային լրատվամիջոցների, ԶԼՄ-ների, 

արտասահմանյան ու տեղական առաջատար բուհերի և համապատասխան 

կազմակերպությունների հետֈ 

 Այս ոլորտին առնչվող միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերում ՇՊՀ-ի 

ներգրավվածություն: 

 Հասարակությանը մատուցվող  լրացուցիչ 

ծառայությունների ոչ համակարգված իրականացումֈ  

 Հասարակությանը մատուցվող  լրացուցիչ 

ծառայությունների գնահատման ու հետադարձ կապի 

ապահովման մեխանիզմների անկատարությունֈ 

 Հասարակությանը մատուցվող լրացուցիչ 

ծառայությունների գծով պահանջարկի ուսումնասիրման 

քաղաքականության ու ընթացակարգերի 

բացակայությունֈ 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

 Լրացուցիչ կրթական ու խորհրդատվական ծառայություններ ստանալու 

սոցիալական  պահանջի առկայությունֈ 

 Ոչ ֆորմալ կրթության ու վերապատրաստումների նկատմամբ սոցիալական 

պահանջարկի աճֈ 

 Հասարակությանը մատուցվող լրացուցիչ կրթական ու խորհրդատվական 

ծառայությունների իրականացման համար դրամաշնորհային ծրագրերի 

առկայությունֈ 

 Ոչ ֆորմալ, ինֆորմալ կրթության ու վերապատրաստում-

ների վերջնարդյունքների ճանաչման օրենսդրական 

դաշտի անկատարությունֈ 

 Լրացուցիչ կրթական ու խորհրդատվական ծառայու-

թյուններ ստանալու համար Շիրակի մարզի բնակչության 

սոցիալական անապահով վիճակի առկայությունֈ 
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Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարմանը կամ մեղմմանն ուղղված հիմնական աշխատանքներ 

Նկատի ունենալով հաշվետվության համապատասխան հատվածում նշված աշխատանքները, ինչպես նաև հաշվի առնելով բուհի 

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման ծրագիրն ու ՈՒԹՀՎ 

վերլուծության մեջ նշված թույլ կողմերի և արտաքին վտանգների մեղմման ու հաղթահարման անհրաժեշտությունը՝ կարող ենք նշել 

կատարված հետևյալ հիմնական աշխատանքների մասին՝ ըստ ստորև ներկայացված համապատասխան չափանիշի բարելավմանն 

ուղղված փորձագիտական խորհրդատվության: 

 

Բուհի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունները. 

1. Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի ամրագրված քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր բուհը դեռ չունի, և այն գտնվում է պլանավորման փուլում: 

2. Արտաքին շահակիցներն իրենց հարցադրումները հիմնականում կատարում են ֆեյսբուքի պաշտոնական էջով, և այդ 

տեսակետից բուհի պաշտոնական կայքը դեռևս չունի մեծ դերակատարում: 

 

 

Չափանիշի բարելավմանն 

ուղղված փորձագիտական 

խորհրդատվություն 

37 

 

Հստակեցնել և զարգացնել հասարակության հետ հետադարձ կապերի մեխանիզմները: 
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37. Հստակեցնել և զարգացնել հասարակության հետ հետադարձ կապերի մեխանիզմները: 

37.1 Մշակել և ներդնել հասարակության հետ արդյունավետ կապի հաստատման քաղաքականություն և մեխանիզմներ – 

Բացի հաշվետվության մեջ նշված այս ուղղությամբ արդեն իրականացված աշխատանքներից, ավելացնենք, որ թարմացվում և 

լրամշակվում է ՇՊՀ կայքէջը, որի ռուսերեն ու անգլերեն բաժինների նյութերի թարգմանության աշխատանքներում ներգրավված 

են նաև «Թարգմանչական գործ» բաժնի ուսանողներն ու դասախոսները՝ հատկապես իրենց մասնագիտական պրակտիկայի 

շրջանակներում: ՇՊՀ կայքէջում ստեղծվել է հետադարձ կապի պատուհան: 

Հասարակության հետ հետադարձ կապերի մեխանիզմները հստակեցնելու և զարգացնելու նպատակով ստեղծվել ու 

ակտիվ գործում են համալսարանի պաշտոնական էջերը հիմնական սոցիալական կայքերում: Facebook սոցիալական կայքում 

արդեն 7 տարի գործող պրոֆիլից բացի, ստեղծվել է պաշտոնական էջ, որով ևս տարածվում է համալսարանի կրթական ու 

մշակութային անցուդարձը, ակտիվ կապ է պահպանվում ուսանողների և արտաքին այլ շահառուների հետ՝ պատասխանելով 

նրանցից ստացված հարյուրավոր նամակների:  

Համալսարանն իր պաշտոնական էջերն է ստեղծել նաև Instagram, Twitter, LinkedIn սոցիալական հարթակներում, որոնցից 

յուրաքանչյուրում տեղեկատվությունը տարածվում է՝ հաշվի առնելով տվյալ սոցցանցի յուրահատկությունը: Հետադարձ 

արդյունավետ կապ է հաստատվում հատկապես Instagram սոցցանցում ուսանողների, շրջանավարտների, դիմորդների և այլ 

շահակիցների հետ: Բոլորին հուզող հարցերին տրվել են հստակ պատասխաններ կամ ուղղորդվել են համալսարանի 

համապատասխան ստորաբաժանումներ:  

   Հետադարձ կապի՝ վերը նշված մեխանիզմներից ներքին ու արտաքին շահառուների բավարարվածությունը պարզելու, 

ինչպես նաև առկա մեխանիզմները բարելավելու նպատակով պարբերաբար հարցումներ է անցկացվում նրանց շրջանում: 
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Լրամշակվում է հասարակության հետ կապի հաստատման ու լրատվության ընթացակարգը: 

Այս ուղղությամբ կատարված մյուս աշխատանքները ներկայացված են ստորև. 

Իրականացված գործունեության 

տեսակ 

2019 

ՇՊՀ-ի մասին տպագիր 

մամուլում հրապարակված 

նյութերի քանակ 

32 

ՇՊՀ-ի մասին ինտերնետային 

կայքերում հրապարակված 

նյութերի քանակ 

164 

ՇՊՀ-ի մասին 

հեռուստաընկերություններով 

եթեր հեռարձակված 

տեսանյութերի քանակ 

37 

Մամուլի հաղորդագրությունների 

քանակ 

20 

Լուսանկարահանված 

միջոցառումների քանակ 

164 

Տեսանկարահանված 

միջոցառումների քանակ 

67 

Միջոցառումների 

տեսանկարահանման 

տևողություն (րոպեներով) 

608 

Facebook-ով ստացված 

հաղորդագրությունների քանակ 

371 

Instagram-ով ստացված 

հաղորդագրությւոնների քանակ 

307 

 


