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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի  կողմից (այսուհետ՝ Կենտրոն)՝ 2020-2021 

ուստարում իրականացված աշխատանքների բովանդակությունն ու ձևաչափն ամենից առաջ պայմանավորվել են այդ 

ժամանակահատվածում առկա իրավիճակով (համավարակ, արցախյան ազատամարտ և այլն): Իհարկե, Կենտրոնը փորձել է 

առավելագույնս իրականացնել իր կանոնակարգով, ընթացակարգերով և բուհի առաջնահերթություններով պայմանավորված 

աշխատանքները, ինչը, կարելի է ասել, որ հիմնականում հաջողվել է: Մասնավորապես՝ այդ աշխատանքների հիմնական 

ուղղությունները դարձյալ եղել են՝  

ա/ բուհերի կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջազգային համագործակցության ծրագրեր, դրանց արդյունքների 

ամփոփում, մշտադիտարկման (մոնիտորինգի) անցկացում, 

բ/ բուհերի աշխատակիցների և ուսանողների ակադեմիական շարժունությանն ու փոխանակումներին ուղղված միջազգային 

համագործակցության ծրագրեր, 

գ/ ՇՊՀ արտաքին շահառուների համար իրականացվող վերապատրաստման ծրագրեր, 

դ/ ՀՀ և արտասահմանյան բուհերի, այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցություն, նոր պայմանագրերի կնքում, 

ե/ հասարակայնության հետ կապեր և լրատվություն, հետադարձ կապի ապահովում, 

զ/ մասնակցություն ՇՊՀ ինքնավերլուծության և հավատարմագրման աշխատանքներին: 
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2. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ   

 

Համալսարանը 2020-2021 ուստարում Եվրամիության  Էրազմուս+ ծրագրերի շրջանակներում իրականացրել է բուհերի 

կարողությունների զարգացմանը միտված  3 ծրագիր՝ AbioNet, WBL4JOB և SMARTI:  

  

2.1. ԲԻՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ 

ՑԱՆՑ- ABioNET ԾՐԱԳԻՐ  (2017-2021թ.թ.) 

2.2.  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎՐԱ 

ՀԻՄՆՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՄՈԼՈԴՈՎԱՅԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ - WEB4JOB ԾՐԱԳԻՐ   (2021-2024թ.թ.) 

 

2.3.  ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼՈՒ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԸ, 

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆԸ՝ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ – SMARTI ԾՐԱԳԻՐ  

 (2021-2024թ.թ.) 

 



5 
 

 A B i o N e t    

2.1. ԲԻՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ 

(2017 - 2021 թթ.) 

 

 

Ծրագրի  հիմնական նպատակը․ 

ԲԻՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԻՄՆՈՒՄ (ABioNet) - 

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): 

 

 
 

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 էր ներդնել «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունը մագիստրատուրայում, 

ինչպես նաև հիմնել հզոր նյութատեխնիկական բազա ունեցող լաբորատորիա: 

   

http://shsu.am/abionet/
http://shsu.am/abionet/
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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 

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) 
 

 

 

 

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 - Վերապատրաստման դասընթացներ ABioNet ծրագրի շրջանակում — 

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

 Մասնավորապես՝ վերապատրաստման դասընթացներ են անցկացվել ստարտապ ծրագրեր գրելու կարողությունների 

ձևավորման ու զարգացման գծով, ինչի արդյունքում ՇՊՀ-ի դասախոսների և ուսանողների կողմից ներկայացված երկու 

ծրագրերից մեկը AbioNet ծրագրի եվրոպական ու հայաստանյան գործընկերներից կազմված մրցութային հանձնաժողովի կողմից 

արժանացել է առաջին, իսկ մյուսը՝ երրորդ պատվավոր մրցանակներին ու համապատասխան վկայականներին: 

Քանի որ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված էր, որ ՇՊՀ ուսանողների համար մասնագիտական 

վերպատարաստումներ են անցկացվելու նաև եվրոպական գործընկեր համալսարաններում, ուստի հաշվետու 

ժամանակահատվածում բուհի կայքէջում հրապարակվել են հայտարարությունները, անցկացվել համապատասխան 

http://shsu.am/abionet-07-04-2021/
http://shsu.am/abionet-07-04-2021/
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մրցույթներն ու ամփոփվել դրանց արդյունքները: Սակայն, դարձյալ պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված 

իրավիճակով, մեր ուսանողները չկարողացան մեկնել Հունաստանի և Իտալիայի հյուրընկալող համալսարաններ - ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ 

ABIONET ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ՝ ՈՒՍԱՆՈՂԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹ — «Շիրակի Մ. 

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

Հաշվետու ժամանակահատվածում անգլերեն են թարգմանվել «Կենսատեխնոլոգիա» մագիստրոսական ծրագրի 

ուսումնական պլանն ու դասընթացների բնութագրիչները, ինչը հնարավորություն կտա առաջիկայում գործընկերների հետ 

քննարկել համատեղ կրթական ծրագիր իրականացնելու հարցերը - 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): 

Քանի որ 2021թ. հունիսին ավարտվում էր «Կենսատեխնոլոգիա» մագիստրոսական ծրագրի առաջին կուրսի ուսանողների 

ուսումնառության առաջին տարին, ուստի ինչպես ABioNet ծրագրի շրջանակներում նրանց մասնակցությամբ անցկացված 

վերապատրաստումներից, այնպես էլ ուսումնառությունից նրանց բավարարվածության և գոհունակության հարցը պարզելու 

նպատակով անցկացվեց հարցում, որի արդյունքները ներկայացվեցին ծրագրի աշխատանքները լուսաբանող լրագրում - ABIONET 

- Newsletter 3 - February 2021 (seerc.org): 

Ինչպես նախորդ հաշվետվության մեջ էլ նշել էինք, արդեն ձեռք են բերվել ու տեղադրվել մանրէաբանության և 

կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի արդիական սարքավորումներն ու համակարգչային տեխնիկան ամբողջությամբ, ինչի 

արդյունքում լաբորատորիայում  ժամանակակից տեխնիկայի ու տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արդեն իրականացվում են 

լաբորատոր, գործնական աշխատանքներ՝ ծրագրի շրջանակներում հաստատված սոցիալական գործընկերների ներգրավմամբ 

(Գյումրիի սելեկցիոն կայան, «Բիոսոֆիա» ՀԿ, «Բասեն» համայնքային զարգացման հիմնադրամ և այլն) - 

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/  

ԸՆԴԼԱՅՆՎՈՒՄ ԵՆ ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ ABioNet ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am)  

http://shsu.am/abionet-2020/
http://shsu.am/abionet-2020/
http://shsu.am/abionet-2020/
http://shsu.am/abionet/
http://shsu.am/abionet/
http://shsu.am/abionet/
https://www.seerc.org/abionet/newsletter/3/
https://www.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/
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/the-scope-of-cooperation-of-the-erasmus-abionet-program-is-expanding/
http://shsu.am/the-scope-of-cooperation-of-the-erasmus-abionet-program-is-expanding/
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Հաշվետու ժամանակահատվածում AbioNet ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում կատարված աշխատանքներն առանձին 

հոդվածներով ներկայացված են ծրագրի ընթացքը լուսաբանող լրագրի 3-րդ և 4-րդ համարներում – ABIONET - Newsletter 3 - February 

2021 (seerc.org),  ABIONET - Newsletter 4 - May 2021 (seerc.org): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seerc.org/abionet/newsletter/3/
https://www.seerc.org/abionet/newsletter/3/
https://www.seerc.org/abionet/newsletter/4/
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      W E B 4 J O B   

2.2. 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 բարձրագույն կրթության (ԴԲԿ) 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 - Home (wbl4job.com): 

 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 - Նորություններ — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am),  «Շրջանավարտների աշխատունակությունը բարձրացնելու նպատակով աշխատանքի վրա հիմնված 

ուսումնառության ներդրում Հայաստանի և Մոլդովայի բարձրագույն կրթության համակարգերում» (WBL4JOB) նախագիծ 618801-EPP-1-2020-1-AM-

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

https://wbl4job.com/
http://shsu.am/news-wbl4job/
http://shsu.am/news-wbl4job/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates/
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                          Որպես WBL4JOB ծրագրի երկարաժամկետ վերջնարդյունքներ՝  նախատեսվում է ունենալ հետևյալը. 

 ԱՀՈՒ քաղաքականության և իրականացման գործիքակազմ, 

 ԱՀՈՒ/ԴԲԿ քաղաքականության, կառուցակարգերի և գործիքների գծով վերապատրաստված անձնակազմ,  

 ԱՀՈՒ շրջանակում դասավանդնման և ուսումնառության գծով վերապատրաստված դասախոսական 

անձնակազմ/մենտոր, 

 Բարձրագույն կրթության համակարգերում ԱՀՈՒ/ԴԲԿ-ի ներդրմանն անհրաժեշտ ազգային 

քաղաքականություն, 

 Դուալ բարձրագույն կրթության ընդհանրական ու ճկուն մոդել՝ ներառյալ դուալ կրթությամբ «Բանկային գործ և 

ապահովագրություն» մասնագիտության բակալավրիատի ավարտական տարվա կրթական ծրագիր, 

 ԱՀՈՒ/ԴԲԿ ներդրմանն անհրաժեշտ փոփոխություններ ազգային օրենսդրություններում,  

 Համակարգչային տեխնիկա ու սարքավորումներ՝ մասնակից 4 համալսարանների համար, 

 Համագործակցության համաձայնագրեր՝ ծրագրի իրականացման ավարտից հետոֈ 

 

2021 թվականի փետրվարի 10-11-ը տեղի ունեցավ WBL4JOB ծրագրի մենկնարկային հանդիպումն առցանց տարբերակով՝ 

պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով, որտեղ  քննարկվեցին ծրագրի բոլոր աշխատանքային 

փաթեթները և դրանց շրջանակներում կոնսորցիումի յուրաքանչյուր անդամի անելիքները, ինչպես նաև ֆինանսական, 

կազմակերպչական և մի շարք այլ հարցեր - Շրջանավարտների աշխատունակությունը բարձրացնելու նպատակով աշխատանքի վրա 

հիմնված ուսումնառության ներդրում Հայաստանի և Մոլդովայի բարձրագույն կրթության համակարգերում» (WBL4JOB) նախագծի մեկնարկային 

հանդիպում — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am): 

http://shsu.am/wbl4job-01/
http://shsu.am/wbl4job-01/
http://shsu.am/wbl4job-01/
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2021 թվականի ապրիլի 15-ին ծրագրի շրջանակներում անցկացվեց ՇՊՀ աշխատանքային թիմի նիստը, որտեղ 

քննարկվեցին բուհի դերը և անելիքները ծրագրի շրջանակներում: Պայմանավորված նախատեսված աշխատանքների 

ուղղություններով և բովանդակությամբ՝ հանդիպման ընթացքում առաջարկվեց, որ թիմը բաժանվի երկու խմբի՝ աշխատանքներն 

ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար, և նրանց ներկայացվեցին իրենց առաջիկա անելիքները - «Շրջանավարտների 

աշխատունակությունը բարձրացնելու նպատակով աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ներդրում Հայաստանի և Մոլդովայի 

բարձրագույն կրթության համակարգերում» — WBL4JOB ծրագրի աշխատանքների ընթացքը ՇՊՀ-ում — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am): 

Ծրագրի շրջանակներում կատարվել է «Բուհ-աշխատաշուկա կապի և երիտասարդ մասնագետների աշխատանքային 

զբաղվածության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» վերլուծություն, որի աշխատանքներին մասնակեցել է նաև 

ՇՊՀ աշխատանքային խումբը: 

 

Ծրագրի մասնակիցներ 

Երկիր Հաստատություն 

Հայաստան Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան – ծրագրի համակարգող 

Շիրակի պետական համալսարան 

Հայաստանի բանկերի միություն 

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

Մոլդովա Մոլդովայի առևտրային համալսարան 

Բալտիի Ալեսու Ռուսոյի անվան համալսարան 

http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates-wbl4job-project-work-process-at-sush/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates-wbl4job-project-work-process-at-sush/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates-wbl4job-project-work-process-at-sush/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates-wbl4job-project-work-process-at-sush/
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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 FPֈ 
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    S M A R T I      

2.3. 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 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 -  https://smarti-erasmus.eu/:  

Այս նպատակի իրականացման համար նախատեսվում է անցկացնել մասնակից կազմակերպությունների 

աշխատակիցների վերապատրաստումներ ՀՀ և արտասահմանյան գործընկեր համալսարաններում, ինչպես նաև անհրաժեշտ 

https://smarti-erasmus.eu/
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համակարգչային գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում - Ծրագրի մասին — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am): 

Ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

 «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» (EMI) վերապատրաստման կենտրոնի և անգլերենի մակարդակի ստուգման 

թեստերի միասնական ցանցի, անգլերենը հատուկ նպատակների համար (ESP) վերապատրաստման, ՊԴ կազմի 

վերապատրաստման մոդուլների առկայություն,  

 «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» (EMI) ուսումնական ձեռնարկ, 

 Առցանց հարթակ՝ կայքէջ՝ ծրագրի վերջնարդյունքները տարածելու և ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու 

նպատակով, 

 EMI կենտրոնների ցանց, 

 EMI անհատական ծրագրեր ՊԴ կազմերի և վերապատրաստողների ներբուհական վերապատրաստումների համար, 

 EMI կիրառող դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր, 

 EMI հավատարմագրման և շարունակականության ծրագրի առկայություն և իրագործում: 

 

Ծրագրի մասնակիցներ 

Երկիր Հաստատություն 

Հայաստան 1. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (համակարգող Հայաստանում) 

Շիրակի պետական համալսարան 

1. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

http://shsu.am/about-the-project-smarti/
http://shsu.am/about-the-project-smarti/
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Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը 

Գորիսի պետական համալսարան 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը 

Ռուսաստան 1. Մորդովիայի Օգարյովի անվան պետական համալսարան (համակարգող 

Ռուսաստանում) 

Իրկուտսկի ազգային հետազոտական տեխնիկական համալսարան 

Կազանի դաշնային համալսարանը 

Պետրոզավոդսկի պետական համալսարանը 

 «Ռուսական ռեգիստր» հավաստագրման ասոցիացիան 

Գերմանիա 1. Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարան (ծրագրի համակարգող) 

Լատվիա 1. Ռիգայի տեխնիկական համալսարան 

Միացյալ 

Թագավորություն 

1. Լիվերպուլի Ջոն Մուրի համալսարան 

Պորտուգալիա 1. Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարանի կենսատեխնոլոգիայի 

ֆակուլտետ 

 

Ծրագրով նախատեսվում է նաև մասնակից բուհերում հիմնել EMI  լեզվի կենտրոններ և կահավորել համապատասխան 

համակարգչային տեխնիկայով: 

Նկատի ունենալով մասնագիտական առանձնահատկություններն ու պահանջարկվածությունն աշխատանքի շուկայում, 

ինչպես նաև քննարկելով ծրագրի համակարգող բուհի (Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարան) և ՇՊՀ համապատասխան 
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ֆակուլտետի ու մասնագիտական ամբիոնի հետ՝  համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ ծրագրի շրջանակներում մեր բուհում 

աշխատանքներ են տարվելու «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մագիստրոսական ծրագիրը նաև անգլերենով 

դասավանդելու ուղղությամբ: 

Ծրագրի աշխատանքներն սկսվել են 2021 թ.  սկզբից: Առաջին մեկնարկային հանդիպումն առցանց տարբերակով տեղի է 

ունեցել 2021թ. մարտի 30-ից մինչև ապրլի 1-ը՝ պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով: Եռօրյա 

հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ծրագրի բոլոր աշխատանքային փաթեթները և կոնսորցիումի յուրաքանչյուր մասնակից 

հաստատության անելիքները: Քննարկվել են նաև ֆինանսական, կազմակերպչական և մի շարք այլ հարցեր – SMARTI Project Kick Off 

Meeting - SMARTI (smarti-erasmus.eu): 

2021 թ. մայիսի 4-ին անցկացվել է ՇՊՀ թիմի աշխատանքային հանդիպումը, որտեղ հանգամանորեն ներկայացվել և 

քննարկվել են SMARTI ծրագրի շրջանակներում մեր բուհի կողմից առաջիկայում իրականացվող աշխատանքները - 

«Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործակազմի կիրառմանը՝ կրթության 

արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» -SMARTI ծրագրի աշխատանքների ընթացքը ՇՊՀ-ում — 

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

2021թ. հունիսի 24-ին ՇՊՀ աշխատանքային թիմը հանդիպեց «Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» 

մասնագիտության ուսանողների հետ, նրանց ներկայացրեց SMARTI ծրագրի նպատակն ու խնդիրները, պատասխանեց 

ուսանողներին հետաքրքրող հարցերին - ՇՊՀ-ում կայացավ Էրազմուս+ SMARTI ծրագրի աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպումը — 

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

 

 

 

 

https://smarti-erasmus.eu/smarti-project-kick-off-meeting/
https://smarti-erasmus.eu/smarti-project-kick-off-meeting/
http://shsu.am/smarti-2021-01/
http://shsu.am/smarti-2021-01/
http://shsu.am/smarti-2021-01/
http://shsu.am/erasmus-smarti-meeting-24-06-2021/
http://shsu.am/erasmus-smarti-meeting-24-06-2021/
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3. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ 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:   

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

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

վերապատրաստումների 5 օրով: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Վալլադոլիդի համալսարանն հայտարարել է ակադեմիական շարժունության մրցույթ, 

որի արդյունքում ՇՊՀ-ից մասնակցելու համար ընտրվել է 1 ուսանող՝ Անի Կարապետյանը և 1 դասախոս՝ Լուսինե Տոնոյանը: 

Ինչպես արտագնա, այնպես էլ ներգնա շարժունության մասնակիցների հետ Կենտրոնը պարբերաբար համապատասխան 

իրազեկող,  աջակցող ու խորհրդատվական աշխատանքներ է իրականացնում, որպեսզի նրանք ներկայանան նաև որպես ՇՊՀ-ի 

դեսպաններ հյուրընկալող համալսարաններում:  
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3.2.  ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ԳՐԱՆԱԴԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2015-2021թթ.) 

 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Իսպանիայի Գրանադայի համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների, 

պրոֆեսորադասախոսական  ու վարչական կազմի ակադեմիական  շարժունության և փոխանակումների կազմակերպումն ու 

անցկացումը:   

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

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

վերապատրաստումների 5 օրով: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Գրանադայի համալսարանն հայտարարել է ակադեմիական շարժունության մրցույթ, 

որի արդյունքում ՇՊՀ-ից մասնակցելու համար ընտրվել է 1 աշխատակից՝ Նազելի Ավետիսյանը: 
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3.3.   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:  

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում այս համալսարանն հայտարարեց ակադեմիական շարժունության մրցույթ, որին 

մասնակցեց նաև ՇՊՀ-ն: Մրցույթի արդյունքներով մեր համալսարանից ընտրվել է 1 աշխատակից՝ Արտակ Հովհաննիսյանը, և 1 

ուսանող՝ Յուլիանա Հովհաննիսյանը: 
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3.4. 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) 

 
 

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝ այս համալսարանը չհայտարարեց ակադեմիական 

շարժունության մրցույթ հաշվետու ժամանակահատվածի համարֈ 
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3.5  ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ՏԻՄԻՇՈԱՐԱՅԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2014-2021թթ.) 

 

 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Ռումինիայի Տիմիշոարայի համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների, 

պրոֆեսորադասախոսական ու վարչական աշխատակազմի ակադեմիական շարժունության կազմակերպումն ու անցկացումը:  

 

 
 

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝ այս համալսարանը չհայտարարեց ակադեմիական 

շարժունության մրցույթ հաշվետու ժամանակահատվածի համարֈ 
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3.6  ԱՆԳԼԻԱՅԻ ՔԻԼԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2019-2022թթ.) 

 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Անգլիայի Քիլի համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական 

աշխատակազմի ակադեմիական շարժունության կազմակերպումն ու անցկացումը:  

 
 

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝ այս համալսարանը չհայտարարեց ակադեմիական 

շարժունության մրցույթ հաշվետու ժամանակահատվածի համարֈ 

 

Որպես Էրազմուս+ ծրագրի՝ վերը նշված երկու ուղղություններին՝ բուհերի կարողությունների զարգացմանը և ակադեմիական 

շարժունությանն առնչվող աշխատանքներ՝ ցանկանում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված ևս երկու 

միջոցառման մասին. 

1. ՇՊՀ-ում իրականացված Էրազմուս+ BOOST և միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերի մոնիթորինգ 

անցկացրեցին Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի ներկայացուցիչները՝ համակարգող Լանա Կառլովայի ղեկավարությամբֈ 

Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի ներկայացուցիչները համալսարանի ղեկավարության հետ հանդիպմանը քննարկեցին 

իրականացվող միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերի հետ կապված մանրամասները, համալսարանի 

գրանցած արդյունքներն ու առաջիկա անելիքներըֈ Էրազմուս+ BOOST ծրագրի վերջնարդյունքները քննարկվեցին ծրագրի 

շահառուների և համալսարանի արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

աշխատակիցների հետֈ Շահառուները խոսեցին ծրագրին իրենց մասնակցության, ստացած հնարավորությունների և 

արդյունքների, ինչպես նաև վերապատրաստումներից հետո իրականացված աշխատանքների մասինֈ Շահառուները 
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կարևորեցին միջազգային ծրագրերին մասնակցությունը՝ որպես մասնագետներ կայանալու, եվրոպական համալսարանների 

առաջավոր փորձը յուրացնելու և համալսարանի հզորացմանը միտված աշխատանքներում կիրառելու գործումֈ Միջազգային 

կրեդիտային շարժունությանը մասնակցած վարչական ու պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների հետ էլ 

ամփոփվեց ակադեմիական շարժունության գործընթացը, մասնավորապես՝ թե ի՞նչ խնդիրներ են ունեցել մասնակիցները, 

ինչպիսի՞ աջակցություն են ստացել, ի՞նչ է տվել մասնակցությունը և ինչպե՞ս են իրենց հմտություններն ու փորձը ներդրել 

Շիրակի մայր բուհումֈ Կարևորելով համագործակցությունը՝ Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի ներկայացուցիչները հույս 

հայտնեցին, որ միջազգային ծրագրերին մասնակցությունը Շիրակի պետական համալսարանը կշարունակի առավել ակտիվ՝ 

նոր ոլորտների ու մասնակիցների ներգրավմամբ - BOOST-monitoring.pdf (shsu.am): 

 

2. Մեր բուհում անցկացվեց Էրազմուս+ ուսանողական ցանցի (ESN)-ի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում: 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի աշխատակիցների հետ հանդիպմանը 

քննարկվեցին Հայաստանում Էրազմուս+ ուսանողական ցանցի գործունեությանն առնչվող մանրամասները, համալսարանի 

հետ համագործակցության ոլորտներըֈ 

ESN-ը միջազգային ուսանողական ամենամեծ կազմակերպություններից է, որի հիմնական նպատակն է աջակցել 

Էրազմուս+ ծրագրով Հայաստան ժամանած և Հայաստանից Եվրոպա մեկնող ուսանողներին՝ ավելի հեշտ ներգրավվելու 

բուհական կյանքում, ընտելանալու հյուրըկալող երկրի մշակույթին, ծանոթանալու տվյալ երկրի ավանդույթներինֈ 

ESN-ի ներկայացուցիչների հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց` առաջիկայում Էրազմուս+ ծրագրերի 

իրազեկվածության բարձրացման նպատակով հանդիպումներ կազմակերպել ուսանողների հետ, կապեր ստեղծել 

ակադեմիական շարժունությանը մասնակցող ուսանողների ու ցանցի միջև, ինչպես նաև համագործակցել միջազգային 

ուսանողական միջոցառումների շրջանակներում - ՇՊՀ-ում էին ESN Yerevan-ի ներկայացուցիչները — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am)ֈ 

http://shsu.am/wp-content/uploads/2021/06/BOOST-monitoring.pdf
https://shsu.am/esn-yerevan-2021/
https://shsu.am/esn-yerevan-2021/
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Ակադեմիական շարժունության ծրագրերին ՇՊՀ աշխատակազմի և ուսանողների մասնակցությունը 

2016-2021թ.թ. հնգամյա ժամանակահատվածում կարելի է ներկայացնել հետևյալ գծապատկերով. 
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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.  Telavi State University after Iakob Gogegabashvili (Telavi, Georgia) 2016-2021 

5.  University of Pitesti (Romania) 2017-2022 

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

7.  International Hellenic University (Greece) 2019-2020 



26 
 

8.  Technische Universitate Dresden (Germany) 2017-2020, 2021-2024 

9.  Universidade Catolica Portuguesa (Portugal) 2017-2020, 2021-2024 

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

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

12.  Manipal University Jaipur (India) 2020-2025 

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

14.  Riga Technical University (Latvia) 2021-2024 

15.  Liverpool John Moores University (Grate Britain) 2021-2024 

16.  Jean Moulin Lyon 3 University (France) 2021-2024 

17.  University of Strasbourg (France) 2021-2024 

18.  University of Applied Sciences Krems (Austria) 2021-2024 

19.  European University Continuing Education Network (Spain) 2021-2024 

 

 

ԱՊՀ ԵՐԿԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

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 



27 
 

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

5.  Казахский национальный педагогический университет им. Аббая ( Казахстан) 2015-2020 

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

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

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

9.  Российский Технологический Университет-МИРЭА (Москва) 2019 

10.  Твесркой государственный университет, РФ  2018-2028 

11.  Витебский государственный университет, Беларусь,  2020 

12.  Ogareva Mordovia State University (MRSU)  2021-2024 

13.  Irkutsk National Research Technical University (INRTU) 2021-2024 

14.  Kazan Federal University (KFU) 2021-2024 

15.  Petrozavodsk State University (PetrSU) 2021-2024 

16.  Чеченский государственный педагогический университет 2021-2031 

17.  Курский государственный университет 2021-2031 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ  

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

1.  Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարան  2019-2024 

2.  Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 2020-2025 

3.  ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ 2020 

4.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ 2019 

5.  Գորիսի պետական համալսարան 2019-2029 

6.  Գավառի պետական համալսարան 2019-2029 

7.  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա 2021-2024 

8.  Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան (UFAR) 2021-2024 

 

 

ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

N ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

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

2.  «Դասավանդիր Հայաստան» 2016-2026 

3.  «Դեպի Հայք» հիմնադրամ 2019 

4.  «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ 2019-2020 

5.  «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ 2020 
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6.  Գյումրու սելեկցիոն կայան 2020-2023 

7.  «Բիոսոֆիա» ՀԿ 2020-2023 

8.  «Բասեն» համայնքի զարգացման հիմնադրամ 2020-2023 

9.  Գիտության և մշակույթի Գյումրու ռուսական կենտրոն 2020-2026 

10.  Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատություն-IFES 2020-2022 

11.  «Կոնրադ Ադենաուեր» հիմնադրամ 2020-2025 

12. « «Կազա» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամ, ՀՀ 2021 

 

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: 

 

2020-21 ուստարում, որպես հայաստանյան և արտասահմանյան գործընկեր այլ կազմակերպությունների հետ 

համագործակցություն, Կենտրոնի կողմից իրականացվել են նաև հետևյալ աշխատանքները. 

 

 Երկու փուլով՝ 2020թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր և 2021թ. հունիս-հուլիս ամիսներին, Շիրակի, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի 

մարզերի 31 մասնակիցների համար ՇՊՀ-ում կազմակերպվել են «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության 

տնօրենների հավակնորդների (հավաստագրման) վերապատրաստման» դասընթացներ: Մասնակիցներն հաջողությամբ 
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ավարտել են այդ դասընթացները և ստացել համապատասխան վկայականներ: Նշված դասընթացներին շահառուների 

մասնակցությունը կատարվել է վճարովի հիմունքներով, ինչն ապահովել է ՇՊՀ ֆինանսական լրացուցիչ մուտքեր:   

Առաջիկայում նախատեսվում է համանման ծրագրերի մրցույթների անցկացում, ինչը շարունակական բնույթ է 

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

ուղղված են նախադպրոցական հաստատությունների տնօրենների, դաստիարակների, դայակների, երաժշտության 

մասնագետների, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների ատեստացիոն վերապատրաստմանը: 
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5. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հաշվետու՝ 2020-2021 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 

առջևֈ Նկատի ունենալով համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը՝ Կենտրոնը ստեղծել է բոլոր 

հնարավորությունները՝ արտաքին շահառուների հետ կապի ամրապնդման և հուզող հարցերին սպառիչ պատասխան 

տալու ուղղությամբֈ Համալսարանի գործունեության մասին տեղեկատվությունը ներկայացվել է առավելագույնս 

հասանելի ու թափանցիկֈ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներ են տարվել Հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգի 

և Մարքեթինգային ռազմավարության հայեցակարգի մշակման և ներդրման ուղղությամբ, որոնք հաստատվել են 

գիտական խորհրդի 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ի թիվ 03 նիստումֈ  

Ըստ ՇՊՀ-ի արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի կանոնակարգի՝  

հիմնական խնդիրներից է բուհի գործունեության մասին տեղեկատվության տարածումը հասարակության լայն 

շրջաններում, դրական հասարակական կարծիքի և բարձր վարկանիշի ձևավորման ուղղությամբ իրականացվող 

աշխատանքների կազմակերպումը: Վերոնշյալ աշխատանքներն իրականցվում են հասարակայնության հետ կապերի և 

լրատվության ոլորտի որակավորված մասնագետների կողմից՝ համապատասխան տեխնիկա-սարքավորումների 

միջոցովֈ  

Հասարակայնության հետ կապերի ու լրատվության ուղղությամբ աշխատանքներն ընթացել են ներքին և արտաքին 

հաղորդակցության, ՇՊՀ-ին վերաբերող հրապարակումների վերլուծության, բուհի վարկանիշի բարձրացման, սեփական 

արտադրության տեսանյութերի պատրաստման և հեռարձակման, համացանցային տիրույթում ՇՊՀ-ի վերաբերյալ 

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

Համավարակի առաջացրած մարտահրավերով պայմանավորված՝ 2020-2021 ուստարում ուսումնական 

գործընթացը կազմակերպվել է առցանց և առկա ձևաչափովֈ Ուսումնական գործընթացն առցանց կազմակերպելիս 

արտաքին և ներքին շահառուների հետ հետադարձ կապը իրականացվել է ՇՊՀ-ի պաշտոնական սոցիալական ցանցերի 

միջոցով և նրանց հուզող հարցերին տրվել են սպառիչ պատասխաններֈ 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնը առցանց գործիքակազմի 

արդյունավետ կիրառմամբ օպերատիվ կապ է ապահովել արտաքին և ներքին շահառուների և համալսարանի 

համապատասխան մասնագետների միջևֈ 

Կենտրոնի նախաձեռնությամբ իրականացվող «Համալսարանական լրագիր» հաղորդաշարի շրջանակներում, 

հաշվետու տարում 20 տեղեկատվական ռեպորտաժ և գովազդային հոլովակ է պատրաստվել և տարածվել սեփական 

մեդիահարթակում, ինչը  նախորդ տարվա հաշվետու ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել է 8-ովֈ 

Հեռուստառեպորտաժների պատրաստման նվազման հիմնական պատճառը համավարակի հետևանքով ուսումնական 

գործընթացի առցանց կազմակերպումն է և բաժնի տեխնիկա-սարքավորումների մաշվածությունըֈ 

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 -

https://www.youtube.com/watch?v=_DrwMs0NMDg, https://www.youtube.com/watch?v=zjqawn4wOI8 ,  

https://www.youtube.com/watch?v=R8LTsLujDlg,   https://www.youtube.com/watch?v=WjE5JETl5is : 

https://www.youtube.com/watch?v=_DrwMs0NMDg
https://www.youtube.com/watch?v=zjqawn4wOI8
https://www.youtube.com/watch?v=R8LTsLujDlg
https://www.youtube.com/watch?v=WjE5JETl5is
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Ուսումնասիրվել են  հեռուստատեսային, տպագիր և էլեկտրոնային լրատվամիջոցների լուսաբանումները բուհի 

գործունեության, ինչպես նաև բուհի աշխատակիցների գործունեության վերաբերյալ: 

Ուսումնասիրված նյութերի 9 %-ն են կազմում հեռուստատեսային թողարկումները, որոնք մեծամասամբ 

վերաբերում են բուհի գործունեությանը և ընդունելության գործընթացինֈ Բուհի մասին լրահոսի մոտ 90%-ը կազմում են 

տպագիր ու էլեկտրոնային հրապարակումները,  որտեղ զգալի է նաև ապատեղեկատվությունը և անհատների անձնական 

էջերի գրառումները, որոնք որոշ լրատվամիջոցներ տեղադրել են իրենց պաշտոնական կայքերում, և վերաբերում են ՇՊՀ-

ի դասախոսներին ու ղեկավարությանը:  

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՝ «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 հեռուստաստուդիայում, որտեղ 

ուսանողները սովորել են մեդիագրագիտություն, ձայնագրման և հեռուստամոնտաժային ծրագրերֈ 

Ուսանողները պրակտիկայի շրջանակում ստացած գործնական հմտությունների և տեսական գիտելիքների 

համադրմամբ վարել են հարցազրույցներ, պատրաստել են ռեպորտաժներ, մասնակցել են կենտրոնի աշխատանքներինֈ 

Ուսանողների պատրաստած հեռուստառեպորտաժները ներկայացնում ենք հղումներով․ 

1.      https://bit.ly/3BtF6k6

2.    https://bit.ly/3Bxd1Zl

 

https://bit.ly/3BtF6k66
https://bit.ly/3Bxd1Zll
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Հաշվետու ժամանակահատվածում՝ համավարակի և պատերազմական դրության պայմաններում կենտրոնում 

իրենց պրակտիկան են անցկացրել նաև թարգմանչական գործ (անգլերեն և հայերեն) 4-րդ և քաղաքագիտություն 3-րդ 

կուրսերի ուսանողներըֈ  

Կենտրոնի մասնագետների համակարգմամբ ուսանողները ուսումնասիրել են արցախյան պատերազմի մասին 

միջազգային հեղինակավոր մամուլում տեղ գտած կարևոր հոդվածները, թարգմանել հայերեն, որոնք էլ հրապարակվել են 

ՇՊՀ-ի պաշտոնական կայքում և տարածվել սոցիալական հարթակներումֈ Ընդհանուր հաշվով թարգմանվել և 

հրապարակվել է 20 նյութֈ Ներկայացնում ենք հոդվածների հղումները․ 

 1․ Հանուն հաղթանակի, թե՛ սահմանին, թե՛ թիկունքում 

 2․ Միջազգային լրատվամիջոցներն ի՞նչ են հայտնում արցախա-ադրբեջանական պատերազմում հավանական 

զարգացումների ու լուծումների մասինֈ 

Պրակտիկայի ընթացքում թարգմանչական գործ (անգլերեն և հայերեն) 4-րդ կուրսի ուսանողները անգլերեն են 

թարգմանել նաև բուհի պաշտոնական կայքի հիմնական բաժինների նյութերըֈ Մասնավորապես՝ հաշվետու 

ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի պաշտոնական կայքում ստեղծվել է հայերեն 69 նոր էջ և անգլերեն թարգմանությամբ 65 

նոր էջ, խմբագրվել և լրամշակվել է շուրջ 30 էջ: 

Նշված ժամանակավատվածում կայքում կատարվել է 255 հրապարակում՝ նորությունների և 

հայտարարությունների տեսքով: 

http://shsu.am/for-the-sake-of-win/?fbclid=IwAR1SGxXlXiLFwB134QC0PX0KqKMKP2rsMOM4UhAqiEXd3JhiN5O0sOt2PFg
http://shsu.am/for-the-sake-of-win-2/?fbclid=IwAR2EGY0VjqKyhKS1Z6tfK2eDry2GIlMUogUG0ccTjl7PqWicDsn0r151Q24
http://shsu.am/for-the-sake-of-win-2/?fbclid=IwAR2EGY0VjqKyhKS1Z6tfK2eDry2GIlMUogUG0ccTjl7PqWicDsn0r151Q24
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2021թ.-ի փետրվարին և ապրիլին ՇՊՀ-ի կայքի՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի անգլերեն և հայերեն էջերում ստեղծվել են Էրազմուս+ WBL4JOB - «Շրջանավարտների 

աշխատունակությունը բարձրացնելու նպատակով աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ներդրում Հայաստանի 

և Մոլդովայի բարձրագույն կրթության համակարգերում» և Էրազմուս+ SMARTI - «Աջակցություն անգլերենով 

դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության 

արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» ծրագրերի անգլերեն և հայերեն 

կայքէջերը՝ իրենց ենթաբաժիններով: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնի կողմից ՇՊՀ-ի էլեկտրոնային գրադարանի կայքում տեղադրվել է 20 

էլեկտրոնային գիրք - https://library.shsu.am/ : 

Շարունակել են ակտիվ գործել համալսարանի պաշտոնական էջերը հիմնական սոցիալական կայքերում՝ Facebook, 

Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, ներկայացնելով կրթական, գիտական և մշակութային անցուդարձը, ներքին և 

արտաքին շահառուների համար նախատեսված տեղեկատվությունըֈ 

Ավելացել է նաև սոցիալական կայքերում հետևորդների թիվը․  Facebook – 8423 հետևորդ,  Instagram – 2961 հետևորդ,  

YouTube- 319 հետևորդֈ 

Բուհի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման զեկույցում, որպես գործունեության թույլ կողմ, նշված էր հետադարձ 

կապի մեխանիզմների մշակման և ներդրման մասինֈ Վերջին տարիներին հետադարձ կապի մեխանիզմների մշակումը, 

ներդրումն ու առցանց գործիքակազմի կիրառումը զգալի բարելավել են արտաքին և ներքին շահառուների կապը բուհի 

հետ, որը փաստում է սոցցանցերի միջոցով ստացված հաղորդագրությունների վիճակագրությունըֈ  

Վերոնշյալ զեկույցի դիտարկումներն հաշվի առնելով՝ հաշվետու ժամանակահատվածում  մշակվել և  ՇՊՀ-ի 

գիտխորհրդի հաստատումից հետո ներդրվել է «Հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգը», որում  արտացոլված 

է հասարակական կարծիքի ձևավորման և հետադարձ կապի հաստատման գործիքակազմըֈ Ընթացակարգում 

https://library.shsu.am/
https://www.facebook.com/shirakstateuniversity/
https://www.instagram.com/shirakstateuniversity/
https://www.youtube.com/channel/UCKXEKho3XhDa2JIsaBdBDkQ/videos
https://twitter.com/shirak_uni
https://www.linkedin.com/company/11542799/admin/
https://www.facebook.com/shirakstateuniversity/
https://www.instagram.com/shirakstateuniversity/
https://www.youtube.com/channel/UCKXEKho3XhDa2JIsaBdBDkQ/videos
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սահմանված է նաև արտաքին և ներքին շահառուների հետ հետադարձ կապի և հասարարական կարծիքի գնահատման 

առանցքային ցուցիչներն ու վերջիններիս կիրառման միջոցներըֈ 

Ըստ վիճակագրության՝ վերջին երկու տարում Instagram սոցցանցում ուսանողների, շրջանավարտների, 

դիմորդների և այլ շահակիցների հարցումները կրկնակի աճել են՝ Facebook-ի համեմատֈ  

 

 

 

Հետադարձ կապի հաստատման էլեկտրոնային այլ հարթակները, որոնցից է օրինակ՝ Telegram-ը, Շիրակում իրենց 

չեն արդարացրել, քանի որ շահառուների մեծ մասը չի օգտվում այդ էլեկտրոնային հարթակներիցֈ  

2018 2019 2020 2021

222 

371 

825 

384 

121 

307 

1172 

768 

Ստացված հաղորդագրությունների քանակ 

Facebook Instagram
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Հետադարձ կապի՝ վերը նշված մեխանիզմից ներքին և արտաքին շահառուների  բավարարվածությունը կամ 

դժգոհությունը պարզելու նպատակով կենտրոնի կողմից պարբերաբար  հարցումներ է ուղարկվում շահառուներինֈ  

Ներկայացնում ենք ամենաարդյունավետ հետադարձ կապ ապահոված Instagram սոցկայքում հարցումների 

արդյունքներըֈ 

 

1. Հարցմանը մասնակցել է 318 հետևորդֈ 

 

 

 

 

 «Ոչ» պատասխան տված 21 հետևորդներից 12-ն էջին հարց չեն հղել, պարզապես նշել են՝ ոչֈ Մյուս 9 

հետևորդների հարցերին տրվել են սպառիչ պատասխաններֈ 

92% 

8% 

Այո Ոչ 

Գո՞հ եք մեր էջի հետադարձ կապի 

արձագանքից 
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    2․ Հարցմանը մասնակցել է 365 հետևորդֈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

68% 

Համալսարանի մասին նորություններին 

նախընտրում եք ծանոթանալ 

shsu.am կայքից 

Սոց ցանցերից 



39 
 

 

  3.  Հարցմանը մասնակցել է 425 հետևորդֈ 

 

 

 

 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի կողմից պարբերաբար 

իրականացվող հարցումների արդյունքները հաշվի առնելով՝ կարող ենք փաստել, որ  հաշվետու տարում բարելավվել է 

նաև հետադարձ կապը բուհի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեի (info@shsu.am) միջոցովֈ 

22% 

78% 

Առավել շատ մեր էջին ո՞ր հարթակում եք 

հետևում 

Facebook

Instagram

mailto:info@shsu.am


40 
 

 

 

 

 

 

Մեդիաուսումնասիրությունների արդյունքները 

 

Գործունեության տեսակ/տարի 2018  

 

2019 2020 2021 

ՇՊՀ-ի մասին տպագիր մամուլում 

հրապարակված նյութերի քանակ 

27 32 5 6 

ՇՊՀ-ի մասին ինտերնետային կայ- 126 164 52 86 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Facebook Instagram Email

Ո՞ր հարթակն եք 
օգտագործում ձեզ հուզող 
հարցերն հղելու համար 



41 
 

քերում հրապարակված նյութերի 

քանակ 

ՇՊՀ-ի մասին հեռուստառադիո ըն-

կերություններով եթեր հեռարձակ-

ված տեսանյութերի քանակ 

52 37 6 7 

Մամուլի հաղորդագրությունների 

քանակ 

35 20 4 4 

Լուսանկարահանված միջոցառում-

ների քանակ 

117 164 27 88 

Տեսանկարահանված միջոցառումնե-

րի քանակ 

71 67 23 25 

Միջոցառումների տեսանկարահան-

ման տևողություն (րոպեներով) 

880 608 67.5 110․13 

Facebook-ով ստացված հաղորդա-

գրությունների քանակ 

222 371 825 384 

Instagram-ով ստացված հաղորդա-

գրությունների քանակ 

121 337 1172 768 

Ռեկտորի ուղերձների քանակ 10 10 10 11 

 


