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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 1 աշխատակից էլ իր գործառույթներն իրականացնում է քաղիրավական պայմանագրի շրջանակներում և 

համակարգում է արտաքին շահառուների համար անցկացվող վերապատրաստումների աշխատանքները: 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: 
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 Իրազեկել ՇՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին հանրապետական ու միջազգային համագործակցության 

դրամաշնորհային ծրագրերի մասին: 

 Աջակցել ՇՊՀ-ի ներքին շահառուներին ակադեմիական շարժունության և փոխանակման ծրագրերին դիմելու, մասնակցելու 

գործընթացում: 

 Կազմակերպել և իրականացնել  վերապատրաստման դասընթացներ ՇՊՀ արտաքին շահառուների համար՝ ըստ 

համապատասխան ոլորտների: 

 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: 

 

 

2019-2020 ուստարում բուհում իրականացվել են միջազգային համագործակցության 7 ծրագրեր, որոնց ուղղությունները և 

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

բուհական համակարգի բարեփոխման ուղղութուններ և առնչվում են բուհի ՌԾ-ին: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում արտաքին համագործակցության կապերի հաստատման, շարունակման, ընդլայնման և 

իրականացման ուղղությամբ կատարվել են հետևյալ հիմնական աշխատանքները. 

1. Եվրամիության  Էրազմուս+ ծրագրերի շրջանակներում իրականացվում են համալսարանի կարողությունների զարգացմանը 

միտված չորս ծրագրեր, որոնցից մեկի նպատակն է ՀՀ բուհերի միջազգայնացման ռազմավարական ծրագրի մշակումը (Erasmus+, 
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BOOST), երկրորդով նախատեսվում է ՇՊՀ-ում ներդնել «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունը մագիստրատուրայում, 

ինչպես նաև հիմնել համապատասխան լաբորատորիա (Erasmus+, ABioNet), երրորդ ծրագիրն ուղղված է աշխատանքի վայրում 

իրականացվող կրթությանը և բակալավրի կրթական ծրագրում «Բանկային գործ» մասնագիտության ներդրմանը (Erasmus+, 

WBL4JOB), իսկ չորրոդ ծրագրի նպատակն է կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը 

բարելավելու նպատակով աջակցել անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանության և գործիքակազմի 

կիրառմանը հիմնականում ոչ մասնագիտական բաժիններում  (Erasmus+, SMARTI):  

 

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

ակադեմիական շարժունության  3 ծրագրեր, ինչի արդյունքում բակալավրի 1 ուսանող արդեն իր    ուսումնառությունը 

շարունակում է Վալլադոլիդի գործընկեր համալսարանում։ Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված 

իրավիճակով՝ այս ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները մյուս գործընկեր բուհերի հետ առայժմ հետաձգվել են անորոշ 

ժամկետով:  

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

մասնագիտական ու ընդհանրական կարողություններն են զարգացրել արտասահմանյան և ՀՀ գործընկերների կողմից առցանց 

տարբերակով  կազմակերպված աշխատաժողովներին, սեմինարներին, վերապատրաստումներին և քննարկումներին։ 

4. Համագործակցության նոր պայմանագրեր են կնքվել ՀՀ և արտասահմանյան 14 համալսարանների ու այլ 

կազմակերպությունների հետ։ 

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, 
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 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: 

 

2019-2020 ուստարում արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի կողմից 

կատարված աշխատանքների հաշվետվությունը ներկայացվում է հետևյալ ձևաչափով. 

1. Ինչպես 2-րդ էջում նշված բովանդակությունից էլ կարելի է նկատել, առանձնացված են հիմնականում Էրազմուս+ ծրագրի 

շրջանակներում ՇՊՀ-ում միջազգային դրամաշնորների շրջանակներում իրականացված աշխատանքները՝ երկու 

խմբավորմամբ. 

1.1 Համալսարանական կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրեր – Ի՞նչ աշխատանքներ են կատարվել այս 

ուղղությամբ նախորդ՝ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվությունից հետո ընկած ժամանակահատվածում և ի՞նչ 

արդյունքներ ունենք անձնական/անհատական, ինստիտուցիոնալ և մարզային/քաղաքային մակարդակներում: 

1.2 Ակադեմիական շարժունությանը և փոխանակումներին առնչվող ծրագրեր - Ի՞նչ աշխատանքներ են կատարվել այս 

ուղղությամբ նախորդ՝ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվությունից հետո ընկած ժամանակահատվածում և ինչ խնդիրներ 

ու արդյունքներ ունենք այս ոլորտում: 

 

2. Արտասահմանյան և հայաստանյան համալսարանների և այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության ի՞նչ 

նոր պայմանագրեր են կնքվել, ի՞նչ աշխատանքներ են նախատեսվում իրականացնել դրանց շրջանակներում:   
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3. Ի՞նչ աշխատանքներ են կատարվել հաշվետու ժամանակահատվածում հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության 

աշխատանքների, սոցիալական պատասխանատվության, արտաքին շահառուներին մատուցվող կրթական 

ծառայությունների իրականացման ուղղությամբ: 

4. Կենտրոնի գործունեության հիմնական ոլորտների ՈՒԹՀՎ (SWOT)-վերլուծություն, թույլ կողմերի և արտաքին 

վտանգների մեղմման կամ դրանց բացառման ուղղությամբ կատարված և նախատեսվող աշխատանքներ:  
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2. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ   

 

 

Համալսարանը 2019-2020 ուստարում Եվրամիության  Էրազմուս+ ծրագրերի միջոցով իրականացրել է կարողությունների 

զարգացմանը միտված  4 ծրագիր, որոնցից 2-ի համար հիմնականում կատարվել են հայտադիմումի ներկայացմանն առնչվող 

աշխատանքներ: Այդ ընթացքում Կենտրոնը մասնակցել է ևս 13 դրամաշնորհային ծրագրերի հայտադիմումների լրացման և 

ներկայացման աշխատանքներին:  Իրականացվող 4 ծրագրերից 3-ի աշխատանքներն այսօր էլ ընթացքի մեջ են, իսկ մեկինն 

արդեն ավարտվել են (Erasmus+, BOOST ծրագիր):  

 

 

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  (2017-2021թ.թ.) 

2.3.  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՄՈԼՈԴՈՎԱՅԻ 
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ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ - WEB4JOB ԾՐԱԳԻՐ   (2021-

2024թ.թ.) 

 

2.4.  ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼՈՒ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԸ, 

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆԸ՝ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ – SMARTI ԾՐԱԳԻՐ  

 (2021-2024թ.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 սկզբունքների։ 

 
     

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 ստորաբաժանումներ։ 

 

Ակնկալվող արդյունքները. 
 

Միջազգայնացման ազգային ռազմավարության մշակման արդյունքում ծրագիրը կնպաստի Հայաստանի բարձրագույն 

կրթության առավել նոր, հեռանկարային և գլոբալ ընդգրկմանը։ Այն կամրապնդի Հայաստանի բարձրագույն 

կրթության, վերապատրաստման և հետազոտական համակարգի սկզբունքները՝ համաձայն միջազգային և ազգային 

իրավական շրջանակների։ 

 

Ծրագրի համակարգումն իրականցվում էր  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 իրականացվել է ինստիտուցիոնալ և ազգային մակարդակներում՝ ներառելով ռազմավարական պլանավորման 

վերաբերյալ սեմինարներ և վերապատրաստումներ, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության և կառուցվածքային 

բարեփոխումների կառավարման սկզբունքների իրագործում Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ 

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

համագործակցության ոլորտում ունեցած իրենց առաջադեմ փորձն են ներկայացրել ու քննարկել հայաստանյան գործընկերների հետ։ 

 

 Ծրագրի շրջանակներում հայաստանյան կողմի ներկայացուցիչները ծանոթացել են եվրոպական գործընկեր բուհերում և 

երկրներում գործող միջազգայնացման ռազմավարությանը և գործողություններին:  ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը և հայաստանյան 

բուհերը եվրոպական գործընկերների աջակցությամբ մշակել են կրթության և հետազոտության միջազգայնացման ազգային 

ռազմավարության նախնական տարբերակը։ Դրա հաստատումից հետո հայաստանյան յուրաքանչյուր բուհ կմշակի իր 

միջազգայնացման զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարությունը, համապատասխան գործողությունների պլանը և գնահատման 

առանցքային ցուցիչները:  
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2019-2020 ուստարում ծրագրի շրջանակում անցկացվել են աշխատաժողովներ և վերապատրաստումներ ՀՀ ու եվրոպական 

գործընկեր համալսարաններում, որոնց մասնակցել են ՇՊՀ ներկայացուցիչները՝ ըստ համապատասխան ոլորտների: Հաշվետու 

ժամանակահատվածում, պայմանավորված համավարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակով, սահմանափակվեցին 

աշխատանքային հանդիպումներն ու վերապատրաստումները կամ դրանց մի մասն իրականացվեց առցանց տարբերակով: 

BOOST ծրագիրը հնարավորություն տվեց, որ բուհի արտաքին կապերի ու միջազգայնացման ընթացակարգերի բենչմարքինգը 

կատարվի հիմնականում այս ծրագրի շրջանակներում, Եվրամիության գործընկեր բուհերի օրինակով: 

Քանի որ այս ծրագիրն արդեն ավարտվել է, ուստի ավելի որոշակի կարող ենք նշել դրա ազդեցությունն ու ձեռքբերումները 

հետևյալ մակարդակներում. 

ա/ Անձնական/անհատական մակարդակում – ՇՊՀ ներքին շահառուների շրջանում որոշակի վերանայում, լրամշակում 

կատարվեց բուհի միջազգայնացում հասկացության իմաստի, իրականացման ձևերի առնչությամբ: Մասնավորապես, եթե մինչ այդ 

միջազգայնացումն ընկալվում էր հիմնականում որպես վարչական, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության 

ակադեմիական շարժունություն ու փոխանակում, ապա այժմ դա ներառելու է բուհի գործունեության բոլոր հիմնական ոլորտները՝ 

ուսումնական գործընթաց, կառավարման ու վարչական համակարգ, հասարակայնությանը մատուցվող կրթական ծառայությունների 

իրականացում, համատեղ կրթական ու հետազոտական ծրագրերի, դասընթացների, ամառային/ձմեռային դպրոցների կազմակերպում 

և այլն: 

ՇՊՀ վարչական, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության ավելի քան 50 ներկայացուցիչներ դարձան ծրագրի 

ուղղակի շահառուներ, իսկ անուղղակի շահառուներ են, ըստ էության, բոլոր աշխատակիցները և ուսանողները, ինչպես նաև Շիրակի 

մարզի այն բուհերի ներկայացուցիչները, ովքեր մասնակցեցին ՇՊՀ-ում անցկացված աշխատաժողովներին, որոնք նվիրված էին բուհի 

միջազգայնացման հարցերին, BOOST ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների տարածմանն ու քննարկմանը: 
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բ/ Ինստիտուցիոնալ մակարդակում – ՇՊՀ-ն ընդլայնեց իր արտաքին համագործակցության շրջանակները թե ՀՀ, և թե 

եվրոպական բուհերի ու այլ կազմակերպությունների հետ, ինչը հնարավորություն տվեց ներգրավվել միջազգային 

համագործակցության նոր ծրագրերում:  

BOOST ծրագրի շրջանակներում լրամշակվեց Կենտրոնի Կանոնակարգը, ինչպես նաև մշակվեցին, քննարկվեցին և ՇՊՀ 

գիտական խորհրդի կողմից հաստատվեցին ևս 4 կանոնակարգող փաստաթղթեր: Դրանք են՝ 

 Ակադեմիական շարժունության ընթացակարգը, 

 Հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգը, 

 Մարկետինգի հայեցակարգը, 

 Գիտության և հետազոտության միջազգայնացման քաղաքականությունը: 

ՀՀ բուհերի միջազգայնացման քաղաքականության վերջնական հաստատումից հետո հնարավոր կլինի դրան համահունչ 

լրամշակել, քննարկել ու հաստատել ՇՊՀ միջազգայնացման ռազմավարությունը: 

ՇՊՀ-ն ձեռք բերեց ժամանակակից համակարգչային տեխնիկա և սարքավորումներ, ինչը կնպաստի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ու իրականացման արդիականացմանը: 

ՀՀ բուհերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ՇՊՀ-ում անցկացվեց BOOST ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը, որի 

ընթացքում առցանց տարբերակով մեզ միացան մեր եվրոպական գործընկերները - ERASMUS+ Բարձրագույն կրթությունում կարողությունների 

զարգացում / 573975-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am):    

 

 

 

 

 

http://shsu.am/boost/
http://shsu.am/boost/
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 A B i o N e t    

2.2. ԲԻՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ 

(2017 - 2021 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 ոլորտում։ 

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) 
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2. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)  2. Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարան, Գերմանիա 

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 5 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 - Բիոարտադրանքների գիտության և տեխնոլոգիաների հայաստանյան գերազանցության ցանց/ 586136-EPP-1-2017-1-EL-

EPPKA2-CBHE-J — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am):  

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով, անորոշ ժամանակով հետաձգվեց ծրագրով 

նախատեսված վերապատրաստումների մի մասը, իսկ մյուս մասն անցկացվում է առցանց տարբերակով: Դրանց կանոնավոր 

կերպով մասնակցում են մեր մասնագետները և ուսանողները: 

Ծրագրի աշխատանքային փաթեթներով նախատեսված գործողությունների, ինչպես նաև համապատասխան ֆակուլտետի 

ու ՇՊՀ ղեկավարության անմիջական աջակցության արդյունքում բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետում ներդրվել է 

«Կենսատեխնոլոգիա»  մագիստրոսական ծրագիրը: Այստեղ սովորում են 5 ուսանողներ, ովքեր բավականին ակտիվ 

մասնակցում են AbioNet ծրագրի աշխատանքներին: Մասնավորապես՝ նրանք դեռևս բակալավրի ավարտական 4-րդ կուրսում 

ներգրավվեցին այդ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված վերապատրաստումներին, որոնք ՇՊՀ-ում անցկացրեցին 

http://shsu.am/abionet/
http://shsu.am/abionet/
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Դրեզդենի համալսարանի մեր գործընկերները: Դասընթացների ավարտից հետո մասնակիցներին շնորհվեցին համատեղ 

հաստատված վկայականներ: 

Այժմ մեր ուսանողներն ու դասախոսները մասնակցում են նույն համալսարանի մասնագետների կողմից առցանց 

տարբերակով անցկացվող անգլերենի դասընթացներին ABIONET - Newsletter 3 - February 2021 (seerc.org): 

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

սարքավորումներն ու համակարգչային տեխնիկան ամբողջությամբ, ինչը հնարավորություն է ստեղծել լաբորատորիայում  

իրականացնել ժամանակակից տեխնիկայի ու տեխնոլոգիաների կիրամամբ աշխատանքներ, ծառայել որպես լաբորատոր, 

գործնական աշխատանքների ու պրակտիկայի վայր, ինչպես նաև ձեռնարկել ստարտապ ծրագրեր: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում AbioNet ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում կատարված աշխատանքները 2 առանձին 

հոդվածով ներկայացված են ծրագրի ընթացքը լուսաբանող լրագրում – ABIONET - Newsletter 3 - February 2021 (seerc.org): 

Այս ծրագրի՝ մինչև այժմ կատարված աշխատանքների արդյունքում կարելի է նշել այն հիմնական ձեռքբերումները, 

փոփոխություններն ու ազդեցությունը, որոնք կատարվել են հետևյալ ոլորտներում. 

ա/ Անձնական/անհատական մակարդակում - ՇՊՀ վարչական, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության 

ավելի քան 50 ներկայացուցիչներ դարձան ծրագրի ուղղակի շահառուներ, իսկ անուղղակի շահառուներ են, ըստ էության, 

համապատասխան ու հարակից մասնագիտությունների այն աշխատակիցները և ուսանողները, ինչպես նաև Շիրակի մարզի այն 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ովքեր մասնակցեցին և շարունակում են մասնակցել ՇՊՀ-ում և առցանց 

անցկացված աշխատանքային հանդիպումներին, վերապատրաստումներին, որոնք նվիրված էին կենսատեխնոլոգիայի, սննդի 

անվտանգության հարցերին, ինչպես նաև հաղորդակցման հմտությունների և ստարտապ ծրագրեր գրելու գիտելիքների ու 

կարողությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը, AbioNet ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների 

քննարկմանն ու տարածմանը: 

http://seerc.org/abionet/newsletter/3/
http://seerc.org/abionet/newsletter/3/
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«Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության ուսանողները, համալրելով անգլերենի իրենց գիտելիքներն առցանց անցկացվող 

դասընթացների շնորհիվ, հնարավորություն են ստացել մասնակցելու ծրագրի շրջանակներում իրականացվող 

վերապատրաստումներին կա՛մ հյուրընկալող եվրոպական գործընկեր համալսարաններում (Դրեզդենի, Տերամոյի, Սալոնիկի), 

կա՛մ առցանց տարբերակով՝ պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով: 

բ/ Ինստիտուցիոնալ մակարդակում – ՇՊՀ-ում ներդրվեց «Կենսատեխնոլոգիա» մագիստրոսական ծրագիրը, հիմնվեց 

ժամանակակից սարգավորումներով հագեցած լաբորատորիա: Ընդլայնվեցին ու ավելի բազմազան դարձան ՇՊՀ արտաքին 

համագործակցության շրջանակներն ինչպես ՀՀ առաջատար բուհերի, այլ կազմակերպությունների, այնպես էլ եվրոպական նոր 

գործընկերների հետ, ինչը հնարավորություն կտա իրականացնել համատեղ մագիստրոսական կամ վերապատրաստման 

դասընթացներ առցանց եղանակով: 

Ծրագրի շրջանակներում ձևավորված նյութատեխնիկական և մասնագիտական բազան հնարավորություն կտա զբաղվել 

նաև ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ինչը բուհի համար լրացուցիչ ֆինանսավորման աղբյուր կհանդիսանա: 

գ/ Շիրակի մարզի, Գյումրի քաղաքի մակարդակում – Կնքվեցին համագործակցության նոր պայմանագրեր Գյումրու 

սելեկցիոն կայանի, «Բասեն համայնքի զարգացման հիմնադրամի», «Բիոսոֆիա» ՀԿ-ի հետ - ABIONET - Newsletter 3 - February 2021 

(seerc.org), Կնքված հուշագրի շրջանակներում շարունակվում են աշխատանքները «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ-ի հետ — «Շիրակի Մ. 

Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am): 

Վերոնշյալ համագործակցությունը հնարավորություն կտա, որ գործընկեր կազմակերպությունները ՇՊՀ-ի հետ համատեղ 

հետազոտական ծրագրեր իրականացնելիս օգտվեն մեր լաբորատորիայից, իսկ մեր ուսանողների ավարտական 

աշխատանքներն ու թեզերը գրելիս, որպես համաղեկավար, իրենց խորհրդատվական աջակցությունը ցուցաբերեն նաև այդ 

կազմակերպությունների մասնագետները: Ի դեպ, նրանք, որպես արտաքին շահառուներ և շահակիցներ, կարող են ընդգրկվել 

նաև պետական քննական հանձնաժողովների կազմում: 

 

http://seerc.org/abionet/newsletter/3/
http://seerc.org/abionet/newsletter/3/
http://shsu.am/%d5%af%d5%b6%d6%84%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82/
http://shsu.am/%d5%af%d5%b6%d6%84%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82/
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      W E B 4 J O B   

2.3. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԵՎ ՄՈԼՈԴՈՎԱՅԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  

(2020-2024թ.թ.) 

  

 Ծրագրի նպատակն է. 

 Կրթական քաղաքականության, իրավական դաշտի և դուալ (apprenticeship) բարձրագույն կրթության ընդհանրական ու 

ճկուն մոդելի մշակման և ներդրման միջոցով խթանել ձեռնարկությունների ու բուհերի միջև համագործակցությունը, 

բարձրացնել շրջանավարտների աշխատունակությունն ու մրցունակությունը` վերջնական նպատակ ունենալով ներդնել 

աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառությունը (ԱՀՈՒ)  Հայաստանում և Մոլդովայում: 

 Այս նպատակի իրականացման համար նախատեսվում է անցկացնել մասնակից կազմակերպությունների 

աշխատակիցների վերապատրաստումներ ՀՀ և արտասահմանյան գործընկեր համալսարաններում, ինչպես նաև անհրաժեշտ 

համակարգչային գույքի, ծրագրերի և գրականության ձեռքբերում: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնը մասնակցել է այս ծրագրի առաջարկի քննարկման և համապատասխան 

տեղեկատվության հավաքման ու տրամադրման աշխատանքներին, ինչը հնարավոր դարձրեց ՇՊՀ մասնակցությունն արդեն 

հաստատված ծրագրի աշխատանքներին: 
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Ծրագրի մասնակիցներ 

Երկիր Հաստատություն 

Հայաստան Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան – համակարգող 

Շիրակի պետական համալսարան 

Հայաստանի բանկերի միություն 

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

Մոլդովա Մոլդովայի առևտրային համալսարան 

Բալտիի Ալեսու Ռուսոյի անվան համալսարան 

Մոլդինկոմբանկ 

Մոլդովայի կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարություն 

Ֆրանսիա Ժան մուլեն Լիոն 3 համալսարան  

Ստրասբուրգի համալսարան 

Ավստրիա Կրեմսի կիրառական գիտությունների համալսարան 

Բելգիա Համալսարանական շարունակական կրթության եվրոպական ցանց 

 

Ասոցացված անդամներ. Մոլդովական բանկերի ասոցիացիա, Xarxa FP։ 
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    S M A R T I      

2.4. ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼՈՒ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԸ, ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆԸ՝ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  

(2020-2024թ.թ.) 

 

Ծրագրի նպատակն է. 

 Ուսումնասիրել անգլերենով ակադեմիական դասավանդման (EMI-English Medium Instruction) եվրոպական լավագույն 

փորձը և անգլերենով դասավանդող (EMI) աշխատակազմի կարողությունների զարգացումը: 

 Եվրոպական գործընկեր երկրների համալսարանները մշակելու և վարելու են անգլերենով դասավանդող (EMI) 

աշխատակազմի մանկավարժական թրեյնինգների մոդուլներ վերապատրաստվող ուսուցիչների, ուսանողների և 

աշխատակազմի համար Հայաստանում և Ռուսաստանում՝ օգտագործելով ECTS մոդուլային շրջանակը: 

 Մշակվելու է EMI դասավանդման ուղեցույց համալսարանների օգտագործման համար:  

Այս նպատակի իրականացման համար նախատեսվում է անցկացնել մասնակից կազմակերպությունների 

աշխատակիցների վերապատրաստումներ ՀՀ և արտասահմանյան գործընկեր համալսարաններում, ինչպես նաև անհրաժեշտ 

համակարգչային գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում: 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնը մասնակցել է այս ծրագրի առաջարկի քննարկման և համապատասխան 

տեղեկատվության հավաքման ու տրամադրման աշխատանքներին, ինչը հնարավոր դարձրեց ՇՊՀ մասնակցությունն արդեն 

հաստատված ծրագրի աշխատանքներին: 

 

Ծրագրի մասնակիցներ 

Երկիր Հաստատություն 

Հայաստան  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (համակարգող 

Հայաստանում) 

Շիրակի պետական համալսարան 

 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը 

Գորիսի պետական համալսարան 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային 

կենտրոնը 

Ռուսաստան  Մորդովիայի Օգարյովի անվան պետական համալսարան 

(համակարգող Ռուսաստանում) 

Իրկուտսկի ազգային հետազոտական տեխնիկական 

համալսարան 

Կազանի դաշնային համալսարանը 



23 
 

Պետրոզավոդսկի պետական համալսարանը 

 «Ռուսական ռեգիստր» հավաստագրման ասոցիացիան 

Գերմանիա  Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարան (ծրագրի 

համակարգող) 

Լատվիա  Ռիգայի տեխնիկական համալսարան 

Միացյալ 

Թագավորություն 

 Լիվերպուլի Ջոն Մուրի համալսարան 

Պորտուգալիա  Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարանի կենսատեխնոլոգիայի 

ֆակուլտետ 
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3. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ   
  

 

3.1. ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՎԱԼԼԱԴՈԼԻԴԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2017-2019թթ., 2020-2023թ.թ.) 

 

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: 

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝  հաշվետու ժամանակահատվածում եվրոպական 

գործընկերից միայն Վալլադոլիդիորի համալսարանն է հայտարարել ակադեմիական շարժունության մրցույթ, որի արդյունքում 

ՇՊՀ-ից մասնակցելու համար ընտրվել է 1 ուսանող՝ Կարապետյան Անին, ով արդեն հյուրընկալող համալսարանում է և 1 

դասախոս՝ Տոնոյան Լուսինեն: 
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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 

համալսարաններում:  

 

 

 

 

3.2. 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 
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 Լրագրություն 

 Պատմություն և հնէաբանություն 

 Փիլիսոփայություն 

 Կրոն և աստվածաբանություն 

 Սոցիալական գիտություններ 

 Իրավաբանություն 

 Ինժեներություն 

 Սպորտ 

 

 

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝ այս համալսարանը չհայտարարեց ակադեմիական 

շարժունության մրցույթ հաշվետու ժամանակահատվածի համար։ 

 

 

 

 

3.3. 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. 
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 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) 

 
 

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝ այս համալսարանը չհայտարարեց ակադեմիական 

շարժունության մրցույթ հաշվետու ժամանակահատվածի համար։ 
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Ներգնա և արտագնա շարժունության հետ կապված՝ նախորդ հաշվետվության մեջ նշված ՇՊՀ խնդիրները և 

դրանց մեղմման կամ լուծման ուղղությամբ հաշվետու ժամանակահատվածում  

Կենտրոնի կողմից կատարված աշխատանքները. 

 

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

օտար /հիմնականում՝ անգլերեն/ լեզվով մասնագիտական կրթական ծրագրերի, դասընթացների 

բացակայություն ոչ օտարալեզու մասնագիտությունների գծով – Ինչպես վերևում նշվեց, այս խնդրի լուծմանն է 

ուղղված արդեն հաստատված SMARTI ծրագիրը: 

2. Ակադեմիական շարժունության և փոխանակումների ընթացքում ձեռք բերած կրեդիտների փոխճանաչման 

հարցում առաջնահերթությունը ոչ այնքան կրթական վերջնարդյունքներին, որքան դասընթացների 

անվանումների նույնությանը կամ նմանությանը տալը – Ըստ էության, ինչպես Լիսաբոնի փոխճանաչման կոնվեցիայի, 

այնպես էլ Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական նպատակն ու փիլիսոփայության հենքը նախորդ և ընթացիկ կրթության 

ճանաչումն է՝ առաջնորդվելով հենց կրթական վերջնարդյունքներով և ոչ թե ՄԿԾ-ների կամ առանձին դասընթացների 

անվանումների պարզ ու մեխանիկական նույնությամբ: Այդ ուղղությամբ կատարված աշխատանքներից կարելի առանձնացնել  

Ակադեմիական շարժունության ընթացակարգի մշակումը և հաստատումը, որը, սակայն, առաջնորդվելով որակի ապահովման 

քաղաքականության ՊԻԳԲ սկզբունքով, առաջիկայում հավանաբար լրամշակման անհրաժեշտություն կունենա, որպեսզի ավելի 

համադրելի դառնա ՀՀ մյուս բուհերի համապատասխան փաստաթղթի հետ:  

3. Համալսարանի պաշտոնական կայքէջում անգլերենով համապատասխան տեղեկատվության ոչ բավարար 

մակարդակ – Որպես այս խնդրի լուծման տարբերակ՝ Կենտրոնը շարունակում է համագործակցությունը ՇՊՀ 



29 
 

ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի հետ, մասնավորապես պրակտիկայի անցկացման ժամանակ 

թարգմանչական գործ բաժնի ուսանողների ուժերն այս նպատակով օգտագործելու, նրանց պրակտիկան Կենտրոնում 

իրականացնելու առումով: Դրա արդյունքում հաշվետու ժամանակահատվածում անգլերեն է թարգմանվել ավելի քան 25 էջ:  

4. Եվրոպական և հայաստանյան բուհերի մասնագիտական ամբիոնների հետ ՇՊՀ-ի ամբիոնների անմիջական 

համագործակցության, համատեղ կրթական կամ հետազոտական աշխատանքների գրեթե բացակայություն – 

Պայմանավորված մասնավորապես իր ուղղվածությամբ և բովանդակության առանձնահատկություններով, որպես այս ոլորտի 

դրական փորձ, կարելի է նշել AbioNet ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները: 
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4. ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ, ԱՅԼ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ն կնքել է նոր պայմանագրեր ու համաձայնագրեր, ինչի արդյունքում նրա  արտաքին 

համագործակցության շրջանակներն ընդլայնվել և 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: 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: 

 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

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

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

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

4. Alecu Russo Balti State University (Moldova) 2017-2022 

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

6. University of Pitesti (Romania) 2017-2022 

7. Technical University of Cluj Napoca(Romania) 2017-2021 
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8. Royal Institute of Technology in Stockholm (KTH) (Sweden) 2016-2019 

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

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

11. Instituto Superior Tecnico (Portugal) 2016-2019 

12. Tallinna Tehnikaulikool (Estonia) 2016-2019 

13. International Hellenic University (Greece) 2019-2020 

14. Technische Universitate Dresden (Germany) 2017-2020 

15. Universidade Catolիca Portuguesa (Portugal) 2017-2020 

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

17. Univetsity of Valladolid (Spain) 2018-2020, 2020-2023 

18. Alexandru Ioan Cuza Univetsity (Romania) 2015-2021 

19. Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia  2018 

20. Perkins school for the Blind, USA  2014 

 

 

ԱՊՀ ԵՐԿԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐ

Ի ԺԱՄԿԵՏ 

1. Астраханский государственный университет (Астрахань, РФ) 2015-2020 

2. Армавирский государственный педагогический университет (Армавир, РФ) 2015-2020 

3. Шадринский государственный педагогический институт (Шадринск, РФ) 2016-2021 
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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 

9. Твесркой государственный университет, РФ  2018-2028 

10. Витебский государственный университет, Беларусь,  2020 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ  

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

1. Արցախի պետական համալսարան 

2. Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարան  

3.  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

4.  Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

5.  Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 

6.  Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 

7.  Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 

8.  Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն 

9.  Երևանի պետական համալսարան 
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10.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ 

11.  Գորիսի պետական համալսարան 

12.  Գավառի պետական համալսարան 

13.  Հայաստանի  պետական տնտեսագիտական համալսարան 

14.  Հայաստանի  պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ 

15.  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա 

 

 

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 

8.  «Հայկական Կարիտաս»ԲՀԿ 2020 

9.  Գյումրու սելեկցիոն կայան 2020-2023 

10. «Բիոսոֆիա» ՀԿ 2020-2023 

11. «Բասեն» համայնքի զարգացման հիմնադրամ 2020-2023 
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12. Գիտության և մշակույթի Գյումրու ռուսական կենտրոն 2020-2026 

13. Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատություն-IFES 2020-2022 

14. «Կոնրադ Ադենաուեր» հիմնադրամ 2020-2025 

 

Պայմանագրերն ու հուշագրերը պահպանվում են Կենտրոնում: 

 

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝ հաշվետու ժամանակահատվածում վերոնշյալ 

որոշ բուհերի ու այլ կազմակերպությունների համագործակցությունն իրականացվել է հիմնականում առցանց անցկացվող 

վեբինարների, քննարկումների և աշխատաժողովների միջոցով: 

2019-20 ուստարում, որպես հայաստանյան և արտասահմանյան գործընկեր այլ կազմակերպությունների հետ 

համագործակցություն, Կենտրոնի կողմից իրականացվել են նաև հետևյալ աշխատանքները. 

 

 «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների 

վերապատրաստման» երկու ծրագրեր, որոնց մասնակցել են Շիրակի, Լոռու, Գեղարքունիկի և Արագածոտնի մարզերի  46 

շահառուներ: Նշված դասընթացներին շահառուների մասնակցությունը կատարվել է վճարովի հիմունքներով, ինչն 

ապահովել է ՇՊՀ ֆինանսական լրացուցիչ մուտքեր:   

Առաջիկայում նախատեսվում են համանման ծրագրերի մրցույթների անցկացում, որոնք շարունակական բնույթ են 

կրելու՝ ընդլայնելով վերապատրաստվող թիրախային խմբերի շրջանակն ու քանակը: Մասնավորապես՝ այդ ծրագրերն 

ուղղված են Շիրակի մարզի նախադպրոցական հաստատությունների տնօրենների, դաստիարակների, դայակների, 

երաժշտության մասնագետների, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների ատեստացիոն 

վերապատրաստմանը, իսկ շահառուների թիվը կարող է հասնել տարեկան շուրջ 500-ի: 
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 ՇՊՀ-ի և «Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատություն»-IFES գրասենյակի միջև կնքված 

համագործակցության Հուշագրի հիման վրա ՇՊՀ 4 դասախոսներ և 1 վարչական աշխատող մասնակցեցին ԱՄՆ-ից 

ժամանած մասնագետների կողմից անցկացվող վերապատրաստման դասընթացներին, ստացան համապատասխան 

վկայագրեր, ինչը հնարավորություն տվեց մեր համալսարանում ներդնել «Ներգրավված քաղաքացի» դասընթացը, որն 

իրականացնում են վերոնշյալ աշխատակիցները:  

 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ն շարունակել է համագործակցությունը «Դեպի Հայք» կազմակերպության 

հետ, որի շրջանակներում ընդունել է 5 կամավորների, ովքեր կատարել են հետևյալ հիմնական աշխատանքները. 

 ՇՊՀ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնում ՇՊՀ կայքի նյութերի 

թարգմանություն, ՇՊՀ-ի մասին տեսանյութի ստեղծում, դրամաշնորհային ծրագրերի որոնում,  

 հոգեբանության, սոցիոլոգիայի  և սոցիալական աշխատանքի, ինչպես նաև միջմշակութային հաղորդակցության 

և զբոսաշրջության ամբիոններում մասնագիտական դասընթացների անցկացում,  

 անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնում անգլերենի տեսական և գործնական մասի, ինչպես նաև 

համապատասխան գրականության ուսումնասիրություն:   
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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 ոլորտում  

իրականացված աշխատանքը: 

Հաշվետու՝ 2019-2020 ուստարում Շիրակի պետական համալսարանի արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի կողմից աշխատանքներ են տարվել հասարակայնության հետ կապերի և 

լրատվության ուղղությամբ՝ ապահովելու համալսարանի հաշվետվողականությունը պետության և հասարակության առջև։ 

Համալսարանի գործունեության մասին տեղեկատվությունը ներկայացվել է առավելագույնս հասանելի ու թափանցիկ։ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներ են տարվել արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի կանոնակարգի լրամշակման ուղղությամբ, ինչը հաստատվել է գիտական խորհրդի 2020 թվականի 

հունվարի 31-ի  N 11/5 որոշմամբ, ինչպես նաև մշակվել և գիտական խորհրդի կողմից հաստատել է ՇՊՀ «Հասարակայնության 

հետ կապերի ընթացակարգը»։ 

Ըստ Կանոնակարգի՝ այս ոլորտի աշխատանքների հիմնական խնդիրն է բուհի գործունեության մասին տեղեկատվության 

տարածումը հասարակության լայն շրջաններում, դրական հասարակական կարծիքի և բարձր վարկանիշի ձևավորման 

ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների կազմակերպումը:   

Հաշվետու տարում հասարակայնության հետ կապերի ու լրատվության ուղղությամբ 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 

http://shsu.am/media/pdf/SUSh-artaqin-hamagorcakcutyan-ev-hasarakaynutyan-het-kaperi-kanonakarg-2021.pdf
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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: 

Կենտրոնի նախաձեռնությամբ պատրաստվող «Համալսարանական լրագիր» հաղորդաշարը հաշվետու տարում 

ուսուցողական, մշակութային և տեղեկատվական 28 հեռուստառեպորտաժ է պատրաստել և տարածել սեփական 

մեդիահարթակում, ինչը  նախորդ տարվա հաշվետու ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել է 42-ով։ Հեռուստառեպորտաժների 

պատրաստման նվազման հիմնական պատճառը համավարակի հետևանքով 2-րդ կիսամյակում ուսումնական գործընթացի 

առցանց կազմակերպումն է և բաժնի տեխնիկա-սարքավորումների թարմացման ու համալրման անհրաժեշտությունը։ 

Կենտրոնի կողմից իրականացվել է լրատվամիջոցներում համալսարանի ընդհանուր գործունեությանը վերաբերող 

հրապարակումների ու հեռարձակված նյութերի հավաքագրում, ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Կատարված 

վերլուծությունների հիման վրա պատրաստվել և «Համալսարանական լրագիր» հաղորդաշարի շրջանակներում հեռարձակվել են 

հասարակության մեջ բուհի վարկանիշի բարձրացմանը նպաստող տեսանյութեր: Ուսումնասիրվել է տարբեր՝ 

հեռուստատեսային, տպագիր և էլեկտրոնային լրատվամիջոցների լուսաբանումները բուհի գործունեության վերաբերյալ: 

Համավարակի պատճառով տեղեկատվական դաշտում  լրահոսի առաջնահերթություններով պայմանավորված հաշվետու 

ուստարում նվազել է մամուլում բուհի մասին հրապարակումների քանակը, միևնույն ժամանակ անհամեմատ մեծ է եղել 

առցանց գործիքների օգնությամբ հետադարձ կապով ստացված հաղորդագրությունների քանակը։ 

 Ուսումնասիրված շուրջ 60 նյութի 20%-ը կազմում են հեռուստատեսային թողարկումները, որոնք մեծամասամբ 

վերաբերում են բուհի ներքին անցուդարձին և ընդունելության գործընթացին, իսկ մոտ 80% -ը կազմում են տպագիր ու 

էլեկտրոնային հրապարակումները, որտեղ զգալի է նաև ապատեղեկատվությունը: Ի պատասխան որոշ լրատվամիջոցների 

կողմից երբեմն տարածվող ապատեղեկատվության՝ պատասխան նամակով համապատասխան լրատվամիջոցներին 

տրամադրվել է ճշգրիտ տեղեկությունը՝ հերքելով ապատեղեկատվությունը:  
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ՇՊՀ-ի մշակութային, սոցիալական ու գիտակրթական գործունեությունը, անցուդարձը, ոլորտի բարեփոխումներն ու այդ 

ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերը հասարակությանը հասանելի են դարձել հիմնականում ֆոտոռեպորտաժների, 

տեղեկատվական գրառումների և հոդվածների, երբեմն էլ՝ «Առաջին ստուդիայի» պատրաստած «Համալսարանական լրագիր» 

հաղորդաշարի տեսառեպորտաժների միջոցով: Անդրադարձ է կատարվել նաև բուհի հենակետային ավագ դպրոցի և քոլեջի 

աշխատանքներին ու իրականացրած միջոցառումներին:  

Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության ուղղությամբ կատարված աշխատանքներից է նաև լրագրության 

բաժնի ուսանողների գործնական պարապմունքների կազմակերպումը կենտրոնի ստուդիայում, որտեղ ուսանողները սովորել են 

մեդիագրագիտություն, ձայնագրման և հեռուստամոնտաժային ծրագրեր։ 

Ուսանողների պատրաստած հեռուստառեպորտաժները ներկայացնում ենք հղումներով․ https://bit.ly/3r9xhJQ, 

https://bit.ly/2OVbBE6, https://bit.ly/3lHXL3N, https://bit.ly/3tOq4R7 

https://bit.ly/3f45HuQ 

Շիրակի պետական համալսարանի արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնը 

հնարավորություն է տալիս ոչ միայն լրագրության բաժնի, նաև մյուս բաժինների նախաձեռնող ուսանողներին ակտիվ 

քննարկումներից բացի, ստուդիայի օժանդակությամբ կյանքի կոչել բոլոր լավ գաղափարները:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակել են ակտիվ գործել համալսարանի պաշտոնական կայքէջը, Facebook, 

Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn սոցիալական ցանցերը՝ ներկայացնելով կրթական, գիտական և մշակութային անցուդարձը, 

ներքին և արտաքին շահառուների համար նախատեսված տեղեկատվությունը։ Այդ ընթացքում կայքէջում տեղադրվել է 300 էջ 

նոր տեղեկատվություն (հայտարարություններ, նորություններ և այլն), որից 10 էջը թարգմանվել է անգլերեն, նոր ստեղծվել կամ 

լրամշակվել է 65 էջ, որից 15-ը թարգմանվել է անգլերեն: Նյութերի թարգմանության աշխատանքներն իրականացնելու առումով 

ցանկանում ենք նշել Կենտրոնի և ուսումնական գործընթացի կառավարման կենտրոնի ու համապատասխան մասնագիտական 

ամբիոնների հետ իրականացվող համագործակցությունը հատկապես պրակտիկաների անցկացման ժամանակ: Այն 
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ուսանողները, ովքեր իրենց պրակտիկան անցկացնում են արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնում, իրենց դասախոս-ղեկավարների հետ բավականին ակտիվ կերպով ներգրավվում են նաև կայքի նյութերի 

թարգմանության աշխատանքներում: 

Հետադարձ կապի մեխանիզմների մշակման և ներդրման ուղղությամբ իրականացրած աշխատանքների շնորհիվ 

հաշվետու ժամանակահատվածում, նախորդի հետ համեմատած, հետադարձ կապի միջոցով  համալսարանի Facebook և 

Instagram պաշտոնական էջերի հաղորդագրությունների քանակը ավելացել է շուրջ 300 %-ով, որոնց տրվել են սպառիչ 

պատասխաններ։ 

Հետադարձ արդյունավետ կապ է հաստատվել հատկապես Instagram սոցցանցում ուսանողների, շրջանավարտների, 

դիմորդների և այլ շահակիցների հետ:  
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Հետադարձ կապով ստացված հաղորդագրությունների այս բարձր ցուցանիշը պայմանավորված է նաև համավարակի 

պատճառով ուսումնական գործընթացի առցանց կազմակերպմամբ։ 

Տեխնիկապես անընդհատ զարգացող աշխարհում գրեթե ամեն օր նորամուծություններ են ավելանում թվային մեդիայի 

ոլորտում, ժամանակի մարտահրավերներն առաջ են քաշում նոր խնդիրներ, որոնց լուծումը հնարավոր է միայն անընդմեջ 

վերապատրաստումների շնորհիվ։ Կենտրոնի աշխատակիցները սեփական նախաձեռնությամբ և միջոցներով պարբերաբար 

մասնակցում են ոլորտի առաջադեմ փորձը կիրառող տարբեր կազմակերպությունների վերապատրաստման դասընթացներին։ 

Կենտրոնի աշխատակիցները հայաստանյան աշխատաշուկայում բավականին մրցունակ մասնագետներ են,  սակայն այս 

ոլորտում ձեռքը զարգացման զարկերկին պահելու համար կարիք ունեն պարբերաբար վերապատրաստումների, որպեսզի 

միջազգային առաջավոր փորձը ներդնեն ՇՊՀ-ի զարգացման, ինչպես նաև միջազգային ասպարեզում հանրայնացման  գործում։     
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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, ինչպես նաև 

արտաքին համագործակցությանը և  միջազգայնացմանն ուղղված աշխատանքները 

համակարգող կառուցվածքային ստորաբաժանման առկայություն: 

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

առանձին դասընթացների առկայություն ՄԿԾ-ներում: 

 Մասնակցություն ERASMUS+ BOOST և AbioNet, WBL4JOB, SMARTI ծրագրերի 

աշխատանքներին: 

 Համապատասխան փորձառություն ունեցող աշխատակիցների առկայություն: 

 ՀՀ և արտասահմանյան տարբեր բուհերի և այլ կազմակերպությունների հետ սերտ 

համագործակցություն: 

 

 Որևէ օտար լեզվով դասավանդվող ամբողջական ՄԿԾ-ի 

կամ ոչ մասնագիտական բաժիններում առանձին 

դասընթացների բացակայություն: 

 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: 

 Դրամաշնորհային կամ արտաքին ֆինանսավորմամբ այլ 

մրցութային ծրագրերին մասնակցելու համար սեփական 

նախաձեռնությամբ Կենտրոնի կողմից ներկայացվող 

առաջարկների ոչ բավարար մակարդակ: 
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Հնարավորություններ Վտանգներ 

 

 ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի վերջնական հաստատում: 

 ՀՀ բուհական կրթության և հետազոտության միջազգայնացման հայեցակարգի 

հաստատում: 

 Էրազմուս+ հայաստանյան գրասենյակի կողմից առցանց տարբերակով անցկացվող 

վեբինարներ, աշխատաժողովներ: 

 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: 

 

  

 Համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակի 

առկայություն: 

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

 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

 Կենտրոնը հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության ուղղությամբ ՇՊՀ 

արտաքին և ներքին շահառուների ու շահակիցների հետ աշխատում է բաց ու 

թափանցիկ: 

 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 հետ։ 

 ՇՊՀ-ում ներդրված՝ հասարակայնության հետ կապերի հաստատման և 

հետադարձ կապի ապահովման մեխանիզմները լիարժեքորեն գործում են 

Facebook և Instagramսոցիալական ցանցերում՝ հաշվետու ժամանակահատվածում 

գրանցելով անհամեմատ մեծ թվով հարցումներ: 

 Կենտրոնն աջակցում է լրագրության բաժնի ուսանողներին գործնական 

աշխատանքների կազմակերպման և մասնագիտական հմտությունների 

ձեռքբերման հարցում: 

 

 Բուհի կայքէջում օտարալեզու նյութերի ոչ բավարար 

մակարդակ: 

 Հասարակությանը մատուցվող  լրացուցիչ 

ծառայությունների գնահատման ու հետադարձ կապի 

ապահովման մեխանիզմների անկատարություն։ 

 Համապատասխան տեխնիկայի և սարքավորումների 

բարոյական և ֆիզիկական մաշվածություն, ոչ բավարար 

քանակ։ 
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Հնարավորություններ Վտանգներ 

 Լրատվական աշխատանքների իրականացման նպատակով ժամանակակից 

տեխնիկայի և սարքավորումների ձեռքբերման, հասարակությանը մատուցվող 

լրացուցիչ կրթական ու խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման 

համար դրամաշնորհային ծրագրերի առկայություն։ 

 Բուհի կայքէջը չնայած ընձեռում է հետադարձ կապի 

հնարավորություն, սակայն դա ոչ բավարար չափով է 

գործածվում շահառուների կողմից։ 

 Սահմանափակ լիազորություններ և 

հնարավորություններ ասուլիսների, թոք-շոուների, 

բանավեճերի կազմակերպման միջոցով ներքին և 

արտաքին շահառուների և համապատասխան ոլորտի 

պատասխանատուների հետ անմիջական կապերի 

հաստատման գործընթացում: 

 Լրացուցիչ կրթական ու խորհրդատվական ծառայու-

թյուններ ստանալու համար Շիրակի մարզի բնակչության 

սոցիալական անապահով վիճակի առկայություն։ 
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Մեդիաուսումնասիրությունների արդյունքները. 

Գործունեության տեսակ/տարի 2017 2018  

 

2019 2020 

ՇՊՀ-ի մասին տպագիր 

մամուլում հրապարակված 

նյութերի քանակ 

20 27 32 5 

ՇՊՀ-ի մասին ինտերնետային 

կայքերում հրապարակված նյութերի 

քանակ 

137 126 164 52 

ՇՊՀ-ի մասին 

հեռուստաընկերություններով եթեր 

հեռարձակված տեսանյութերի 

քանակ 

44 52 37 6 

Մամուլի հաղորդագրությունների 

քանակ 

31 35 20 4 

Լուսանկարահանված 

միջոցառումների քանակ 

121 117 164 27 

Տեսանկարահանված 

միջոցառումների քանակ 

64 71 67 23 

Միջոցառումների 

տեսանկարահանման տևողություն 

(րոպեներով) 

670 880 608 67.5 

Facebook-ով ստացված 

հաղորդագրությունների քանակ 

79 222                                                                                                                          371 825 

Instagram-ով ստացված 

հաղորդագրությւոնների քանակ 

24 121 337 1172 
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Թույլ կողմերի և վտանգների մեղմմանը կամ հաղթահարմանն ուղղված հիմնական աշխատանքները 

 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում ՈՒԹՀՎ վերլուծությունների մեջ նշված թույլ կողմերի և արտաքին վտանգների մեղմման ու 

հաղթահարման ուղղությամբ կատարված և նախատեսվող հիմնական աշխատանքների մասին արդեն նշվել է սույն հաշվետվության 

նախորդ բաժիններում (տես՝ էջեր 28-29, 34-35, 37-39): 

Ավելացնենք նաև հետևյալը. 

 Ինչպես էջ 34-ում նշվել է, ըստ էության, պարբերական է դառնալու արտաքին շահառուներից դպրոցի տնօրենների, 

ուսուցիչների, նախադպրոցական ցանցի աշխատակիցների համար անցկացվող վերապատրաստման դասընթացներ 

կազմակերպելու և իրականացնելու նպատակով ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հայատարարվող մրցույթներին 

Կենտրոնի կողմից հայտադիմումներ  ներկայացնելու գործընթացը: 

 Այժմ ընթացքի մեջ են ավստրիական APPEAR կազմակերպության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային մրցույթին 

մասնակցության հայտ ներկայացնելու հարցերը: Մասնավորապես՝ քանի որ ծրագրին մասնակցելու պայմաններից մեկն 

ավստրիական որևէ կրթական հաստատության հետ համագործակցությունն է, ուստի այդ նպատակով քննարկումներ են 

անցկացվում Ավստրիայի մանկավարժական համալսարանի քոլեջի հետ՝ մեր ունեցած համագործակցության 

պայմանագրի վերջնաժամկետի երկարացման կամ նոր պայմանգիր կնքելու համար: 

 ՇՊՀ կայքէջում և սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաև Կենտրոնի աշխատակիցների կողմից անձամբ պարբերաբար 

իրազեկվում է համագործակցության պայմանագրերի շրջանակներում իրականացվող գիտաժողովների, 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 նպատակով դիմած ուսանողների 

ու աշխատակիցների համար անհրաժեշտ խորհրդատվական ու աջակցման աշխատանքներ: 
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 ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության օրենքին համահունչ, ինչպես նաև հաշվի առնելով ՀՀ մյուս բուհերի 

համապատասխան ոլորտները կարգավորող ներքին նորմատիվային փաստաթղթերը՝ առաջիկայում նախատեսվում է 

մշակել և ներկայացնել գիտական խորհրդի հաստատմանը ՇՊՀ միջազգայնացման քաղաքականությունը, Կենտրոնի 

գործունեության, ինչպես նաև բուհի արտաքին և ներքին շահառուների ու շահակիցների հետ հետադարձ կապի և 

հասարակական կարծիքի գնահատման առանցքային ցուցիչները, դրանց կիրառման միջոցները: 

 

 


	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.
	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.
	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.



