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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի (այսուհետ՝ Կենտրոն) 2021-2022 

ուստարում  իրականացված աշխատանքների հիմնական ուղղությունները եղել են՝  

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

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, պաշտոնական կայքէջի լրամշակման, 

թարգմանության իրականացում, 

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

 

Համալսարանը 2021-2022 ուստարում Եվրամիության Էրազմուս+ ծրագրերի շրջանակներում իրականացրել է բուհերի 

կարողությունների զարգացմանը միտված  2 ծրագիր՝ WBL4JOB և SMARTI:  

  

2.1. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎՐԱ 

ՀԻՄՆՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ - WBL4JOB ԾՐԱԳԻՐ   (2021-2024թ.թ.) 

 

2.2.  ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼՈՒ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԸ, 

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆԸ՝ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ – SMARTI ԾՐԱԳԻՐ  

 (2021-2025թ.թ.) 
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      WBL 4 J O B   

2.1. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԵՎ ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ 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 - https://bit.ly/3W74CEB,  https://bit.ly/3jYtfG3: 

                          Որպես WBL4JOB ծրագրի երկարաժամկետ վերջնարդյունքներ՝  նախատեսվում է ունենալ հետևյալը. 

 ԱՀՈՒ/ԴԲԿ քաղաքականության և իրականացման գործիքակազմ, 

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

https://wbl4job.com/
https://bit.ly/3W74CEB
https://bit.ly/3jYtfG3
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 ԱՀՈՒ/ԴԲԿ շրջանակում դասավանդման և ուսումնառության գծով վերապատրաստված դասախոսական 

անձնակազմ/մենտոր, 

 Բարձրագույն կրթության համակարգերում ԱՀՈՒ/ԴԲԿ-ի ներդրմանն անհրաժեշտ ազգային 

քաղաքականություն, 

 ԱՀՈՒ/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 

 

Էրազմուս+ WBL4JOB ծրագրի շրջանակներում առաջին մոնիթորինգային այցը Շիրակի պետական համալսարան տեղի 

ունեցավ 2021թ. հոկտեմբերի 21-ին ծրագրի համակարգող՝  Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի արտաքին կապերի և 

որակի ապահովման գծով պրոռեկտոր Արայիկ Նավոյանի ու Եվրոպական ծրագրերի համակարգող Գոհար Ղալաչյանի կողմից: 

Նրանք հանդիպում ունեցան Էրազմուս+ WBL4JOB ծրագրի ՇՊՀ աշխատանքային թիմի հետֈ Կողմերը քննարկեցին 

միջազգային ծրագրի մանրամասները, ծրագրով նախատեսված հետագա անելիքները: ՇՊՀ-ի թիմը ներկայացրեց ծրագրի 

շրջանակում համալսարանում կատարված աշխատանքներըֈ Մասնակիցները քննարկեցին նաև բարձրագույն կրթության 

համակարգում աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ներդրման հայեցակարգի և բարձրագույն դուալ կրթության 

ուղեցույցի նախնական տարբերակները, կատարեցին առաջարկություններ, անդրադարձան ծրագրի հետ կապված այլ ընթացիկ 

հարցերիֈ 

2021թ. հոկտեմբերի 29-31-ը Էրազմուս+ WBL4JOB ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ ազգային աշխատաժողով 

աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման իրականացման ազգային քաղաքականության և բարձրագույն դուալ կրթության 

http://shsu.am/wbl4job-monitoring-visit-to-the-sush/
http://shsu.am/national-workshop-in-the-scope-of-erasmus-wbl4job-project/
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վերաբերյալ: Աշխատաժողովին մասնակցում էին ծրագրի կոնսորցիումի անդամներ՝ Հայաստանում ֆրանսիական 

համալսարանի, Շիրակի պետական համալսարանի, Հայաստանի բանկերի միության, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 

ներկայացուցիչները:  

Աշխատաժողովի մասնակիցներին ներկայացվեցին «2024-2030թթ.-ի համար բարձրագույն կրթության համակարգում 

աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ներդրման հայեցակարգի և աշխատանքային քարտեզի» և «Բարձրագույն դուալ 

կրթության ուղեցույցի» նախնական տարբերակները: Այնուհետև մասնակիցները բաժանվեցին 2 աշխատանքային խմբերի՝ 

վերոհիշյալ փաստաթղթերի քննարկման և լրամշակման համար: Հաջորդ երկու աշխատանքային օրերի ընթացքում ՇՊՀ 

աշխատանքային խումբը  ներկայացրեց իր առաջարկները՝ քննարկումների հիման վրա: Ըստ այդ առաջարկների՝ որոշակի 

փոփոխություններ կատարվեցին նշված փաստաթղթերում: 

Էրազմուս+ WBL4JOB ծրագրի մոնիթորինգ է անցկացրել նաև Էրազմուս+ ազգային գրասենյակը, որը տեղի է ունեցել 

առցանց 2021թ. նոյեմբերի 19-ին: 

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքները, խոչընդոտները և 

հետագա անելիքները՝ ըստ աշխատանքային քարտեզի: 

2021թ. նոյեմբերի 23-ին Ծրագրի ՇՊՀ-ի աշխատակազմը հանդիպում ունեցավ «Կառավարում» մասնագիտության 3-րդ 

կուրսի ուսանողների հետ, ովքեր իրենց ուսումնառության վերջին կուրսում մասնակցելու են աշխատանքի վրա հիմնված 

ուսուցման պիլոտային ծրագրին WBL4JOB ծրագրի շրջանակներում:  Այն ենթադրում է լսարանում իրենց ստացած տեսական 

գիտելիքների գործնական կիրառման  հմտությունների ու կարողությունների ձեռքբերում տարբեր բանկերի Գյումրու 

մասնաճյուղերում` ավելի  երկար ժամանակահատվածով, քան նախատեսված է պրակտիկայի համար: 

2021թ. նոյեմբերի 24-ին ՇՊՀ-ում անցկացվեց հերթական աշխատանքային հանդիպումը ծրագրի համակարգող 

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր՝ Բերտրան Վենարի և արտաքին կապերի ու որակի գծով պրոռեկտոր 

Արայիկ Նավոյանի գլխավորությամբֈ  

http://shsu.am/erasmus-wbl4job-19-11-2021/
http://shsu.am/wbl4job-07-12-2021/
http://shsu.am/erasmus-wbl4job-25-11-2021/
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Երկու համալսարանների ռեկտորները ստորագրեցին ծրագրով ՇՊՀ-ի համար հատկացված գույքի մի մասի ընդունման 

փաստաթղթերըֈ 

Ավելի ուշ կայացած հանդիպում-քննարկմանը մասնակցում էին Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի, Շիրակի 

պետական համալսարանի աշխատանքային թիմի անդամները և ԱԿԲԱ, ԱյԴի, Ամերիա, Ինեկո բանկերի Գյումրու 

մասնաճյուղերի կառավարիչներըֈ  

Հանդիպման հիմնական նպատակը աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության կազմակերպման ուղեցույցի 

նախնական տարբերակի քննարկումն ու  2022-23 ուստարում ՇՊՀ-ի «Կառավարում (բանկային գործ և ապահովագրություն)» 

կրթական ծրագրում դրա ներդրումն է, որը հնարավորություն կտա ՇՊՀ-ի տվյալ բաժնի ուսանողներին ուսումնառության մի 

մասը շարունակել վերոնշյալ բանկերում: 

2021թ. դեկտեմբերի 16-ին Շիրակի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ աշխատանքային հանդիպում Գյումրիում 

գործող բանկերի մասնաճյուղերի ներակայացուցիչների հետ՝ կայանալիք պիլոտային ծրագրի մանրամասները քննարկելու 

նպատակով: 

Աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցում էին ծրագրի ՇՊՀ աշխատանքային խումբը, ինչպես նաև ԱյԴի բանկի, 

Ինեկոբանկի, Ամերիա բանկի և ԱԿԲԱ բանկի Գյումրու մասնաճյուղերի  ներկայացուցիչները: 

Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները քննարկեցին և ներկայացրին առաջարկներ «Աշխատանքի վրա հիմնված 

ուսումնառության կազմակերպման» ուղեցույցի և համապատասախան ուսումնական պլանի նախնական 

տարբերակի  վերաբերյալ, որոնք պետք է կարգավորեն ԱՀՈւ կազմակերպումը բուհում և աշխատավայրում: 

2022թ․ մարտի 27-ից ապրիլի 1-ը Ֆրանսիայի Ստրասբուրգի և Ժան Մուլեն Լիոն 3 համալսարաններում կայացել է 

կարողությունների զարգացմանը միտված վերապատրաստում, որին մասնակցել է նաև WBL4JOB աշխատանքային թիմը: 

Աշխատաժողովի նպատակն էր ուսումնասիրել աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության և դուալ բարձրագույն 

կրթության ֆրանսիական փորձը: 

http://shsu.am/wbl4job-16-12-2021/
http://shsu.am/training-in-france-wbl4job-2022/
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Աշխատաժողովին մասնակցում էին Հայաստանի և Մոլդովայի կրթության նախարարությունների, ՇՊՀ, Հայաստանի 

բանկերի միության, Հայաստանում ֆրանսիական  համալսարանի, Մոլդովայի առևտրային համալսարանի, Բալթիի Ալեսու 

Ռուսոյի անվան համալսարանի, Մոլդինկոմբանկի ներկայացուցիչներըֈ 

Աշխատաժողովի առաջին երկու օրն անցկացվել է Ստրասբուրգի համալսարանում, որտեղ մասնակիցներին ներկայացվել 

է ինչպես Ստրասբուրգի համալսարանի, այնպես էլ աշխատաշուկայի ներկայացուցիչների փորձըֈ 

Լիոն 3 համալսարանում մասնակիցներին ներկայացվեցին դուալ կրթության կազմակերպման օրենսդրական դաշտը, 

դրան աջակցող կազմակերպությունների գործառույթներըֈ  

Իրականացվեցին խմբային աշխատանքներ հայաստանյան և մոլդովական բուհերի աշխատանքային թիմերի 

մասնակցությամբ՝ «Դուալ բարձրագույն կրթության կազմակերպման ուղեցույցի»  և  «2024-2030թթ.  բարձրագույն կրթության 

համակարգում աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ներդրման հայեցակարգի և աշխատանքային քարտեզի» 

վերջնական տարբերակները կազմելու ուղղությամբֈ  

Վերապատրաստման վերջին օրը տեղի ունեցավ խմբային աշխատանքների ամփոփում և արդյունքների ներկայացում, 

ինչպես նաև քննարկվեցին և հաստատվեցին ծրագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքները՝ Ուղեցույցի վերջնական 

տարբերակի հաստատման և Հայեցակարգը  հանրային քննարկման ներկայացնելու ուղղությամբ: 

2022թ. ապրիլի 19-ին ՇՊՀ-ում տեղի ունեցավ աշխատաժողով՝ ծրագրի շրջանակներում մշակված «Դուալ բարձրագույն 

կրթության կազմակերպման ուղեցույցն»  ամփոփելու և հաստատելու նպատակով: 

Աշխատաժողովին մասնակցում էին ծրագրի ՇՊՀ թիմի, ծրագրի համակարգող՝ Հայաստանում ֆրանսիական 

համալսարանի, Հայաստանի բանկերի միության և ծրագրի գործընկեր բանկերի ներկայացուցիչները: Ներկայացվեցին «Դուալ 

բարձրագույն կրթության կազմակերպման ուղեցույցի» ՇՊՀ տարբերակը, «Կառավարում» (ըստ ոլորտի) մասնագիտության 

ուսումնական պլանը, ինչպես նաև բուհի, ուսանողի և բանկերի միջև կնքվող եռակողմ համաձայնագիրը: 

http://shsu.am/working-meeting-wbl4job-20-04-2022/
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Քննարկման արդյունքում ամփոփվեց ուղեցույցի վերջնական տարբերակը, որը պետք է հաստատվեր ՇՊՀ գիտական 

խորհրդի կողմից: 

2022թ. հունիսի 29-ին  կայացած հանդիպմանը առկա և հեռավար եղանակով մասնակցում էին ծրագրի շահառու կողմերի՝ 

ՇՊՀ-ի, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի և գործընկեր բանկերի ներկայացուցիչներըֈ Աշխատանքային հանդիպման 

ընթացքում ներկայացվեց աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման կազմակերպման ժամանակացույցը, ինչպես նաև ՇՊՀ 

գիտական խորհրդի կողմից հաստատված Ուղեցույցըֈ Աշխատանքային խումբը քննարկեց, առաջարկություններ լսեց ու 

հաստատեց ժամանակացույցըֈ 

Աշխատանքային խումբը քննարկեց և հաստատեց դուալ կրթության իրականացման գործընթացում գործընկեր բանկերի 

կողմից ներկայացված՝ ուսանողների ընտրության կարգըֈ 

Ծրագրի շրջանակներում բուհը ձեռք է բերել 47 համակարգիչ, 14 դյուրակիր համակարգիչ (նոթբուք), 11 

բազմաֆունկցիոնալ տպիչ, 2 պրոյեկտոր: 

Կահավորվել է նոր համակարգչային լսարան, թարմացվել է բուհի բոլոր ամբիոնների և որոշ վարչական 

ստորաբաժանումների համակարգչային տեխնիկան:  

Մշակվել և ՇՊՀ գիտական խորհրդի կողմից ընդունվել է Դուալ բարձրագույն կրթության կազմակերպման ուղեցույցը, որը 

տեղադրված է նաև ՇՊՀ կայքէջում: 

Կոնսորցիումի կողմից մշակվել է «2024-2030թթ.-ի համար բարձրագույն կրթության համակարգում աշխատանքի վրա 

հիմնված ուսումնառության ներդրման հայեցակարգի և աշխատանքային քարտեզի» նախնական տարբերակը: 

Որպես բուհի կողմից համաֆինանսավորում` մշակվել և տպագրվել են ծրագրի աշխատանքային թղթապանակը, 

տեղեկատվական պաստառը և բրոշյուրը: 

Որպես Էրազմուս+ WBL4JOB ծրագրի առանձնահատկություն՝ ցանկանում ենք նշել դրա ազդցությունը 

անհատական/անձնական և ինստիտուցիոնալ մակարդակներում: Մասնավորապես՝ ՇՊՀ ուսանողների, աշխատակիցների 

http://shsu.am/meeting-discussion-wbl4job-30-06-2022/
http://shsu.am/wp-content/uploads/2022/10/WbL_GUIDE.pdf
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անձնական կարողությունների ու հմտությունների զարգացման միջոցով հնարավոր դարձավ որոշակի փոփոխություններ 

կատարել ինչպես բուհ-գործատու համագործակցության շրջանակների ընդլայնման ու բազմազանեցման ոլորտում, այնպես էլ 

դրա իրականացման ձևաչափի ու բովանդակության մասին ունեցած նրանց պատկերացումներում: Այսինքն՝ մի կողմից 

բանկային համակարգի գործընկերներն ակտիվ ներգրավվեցին ու համագործակցեցին ՇՊՀ մասնագետների հետ «Կառավարում» 

մասնագիտության ուսումնական պլանի լրամշակման ու ավելի կիրառական դարձնելու, ուսանողներին բանկերում ընդունելու և 

աշխատանք տրամադրելու նպատակով ընտրության մրցույթի չափորոշիչների ու չափանիշների մշակման  գործընթացներում, 

մյուս կողմից ՇՊՀ ուսանողները հմտացան մոտիվացիոն նամակ գրելու, դրանք հարցազրույցի ժամանակ ներկայացնելու, 

բանկում ավելի լայն շրջանակի աշխատանքներ իրականացնելու հարցերում: Այս ամենի շնորհիվ, ինչպես նաև ըստ ծրագրով 

նախատեսված գործողությունների՝ մեր ուսանողների կարգավիճակը բանկերում հավասարեցվել է աշխատակիցների 

կարգավիճակին, ինչի համար նրանք բանկերի կողմից աշխատավարձ են ստանում: 

Ծրագրի՝ ինստիտուցիոնալ մակարդակի ազդեցություն կարելի համարել այն, որ, մի կողմից՝ հարստացավ բուհի 

նյութատեխնիկական բազան, մյուս կողմից, ըստ էության, իրական բովանդակություն ու կիրառություն ստացան արտաքին 

գործընկերների ու գործատուների հետ կնքած համագործակցության պայմանգրերում նշված գործողություններն ու 

պարտավորությունները: Ավելացնենք նաև, որ բուհում այժմ քննարկվում են կիրառական բնույթի ևս 1-2 մասնագիտությունների 

գծով նույնպես ԱՀՈՒ համակարգի մշակման ու ներդրման հարցերը: 

 

Ծրագրի մասնակիցներ 

 

Երկիր Հաստատություն 

Հայաստան Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան – ծրագրի համակարգող 

Շիրակի պետական համալսարան 

Հայաստանի բանկերի միություն 



12 
 

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 FPֈ 
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    S M A R T I      

2.2. ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼՈՒ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԸ, ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆԸ՝ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  

(2020-2025թ.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 

համակարգչային գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում - https://bit.ly/3CHhdHz: 

https://smarti-erasmus.eu/
https://bit.ly/3CHhdHz
https://bit.ly/3CHhdHz
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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՝ 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: 

 

2021 թ. հոկտեմբերի 6-8-ը  Գորիսի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ Էրազմուս+ SMARTI ծրագրի 

կառավարման խորհրդի ամենամյա հանդիպում և վերապատրաստում, որն անցկացվեց  հիբրիդային ձևաչափով: Շիրակի 

պետական համալսարանից հանդիպմանը մասնակցում էին ծրագրի աշխատանքային խմբի 2 ներկայացուցիչներ: 

Գորիսի պետական համալսարան աշխատանքային այցի առանցքային բաղադրիչ էր Headway (by Liz and John Soars) 

անգլերեն գրքին անդրադարձը մեթոդական առումով: 

http://shsu.am/smarti-working-meeting-10-2021/
https://elt.oup.com/bios/elt/s/soars_lizjohn?cc=global&selLanguage=en&mode=hub
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Աշխատաժողովի երրորդ օրը տեղի ունեցավ հանրային պատասխանատուների վերապատրաստում, քանի որ ծրագիրը 

մեծ ուշադրություն է դարձնում ինչպես մասնագիտական ու կազմակերպչական գործառույթների պատշաճ կատարմանը, 

այնպես էլ ծրագրի տեղեկատվության տարածմանը:  

Վերապատրաստման ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվեց, թե ինչպես կազմել տեղեկատվական նամակներ, ինչ 

ձևաչափում ներկայացնել, ինչպես տարածել սոցիալական հարթակում և ինչպես առավելագույնի հասցնել UCP Excel ծրագրում 

տեղեկատվության տեղադրումն ու կայքերին միանալու արդյունավետությունը: 

Ներկայացվեց նաև SMARTI ծրագրի պաշտոնական կայքը: 

2021թ. հոկտեմբերի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում անցկացվեց 

Էրազմուս+  SMARTI ծրագրի ընթացիկ մշտադիտարկումը, որը կազմակերպվել էր Հայաստանում Էրազմուս+ ազգային 

գրասենյակի համակարգող Լանա Կառլովայի կողմից: ՇՊՀ-ից հանդիպմանը մասնակցում էին նաև ծրագրի ՇՊՀ 2 

ներկայացուցիչներ:  

Մշտադիտարկման ընթացքում ՀՀ ՊԿԱ պրոռեկտոր, ծրագրի հայաստանյան համակարգող Թերեզա 

Խեչոյանը ներկայացրեց ծրագրի ընթացքը, մինչ այժմ իրականացված գործողությունները: 

Լանա Կառլովան բարձրացրեց հարցեր՝ պարզելու համար ծրագրի իրականացման ընթացքում գրանցված արդյունքները, 

ակնկալվող գործողությունները, դրանց հետ կապված խոչընդոտները, ինչպես նաև հավանական ռիսկերը: 

  Մոնիթորինգի մասնակիցները պատրաստել էին իրենց բուհերում ծրագրի շրջանակներում իրականացված 

աշխատանքների վերաբերյալ սահիկաշարեր (պրեզենտացիաներ), որոնք հանդիպման ավարտին  ուղարկեցին Հայաստանում 

Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի համակարգողին: 

2022թ. հունվարի 16-22-ը  Պորտուգալիայի Պորտոյի կաթոլիկ համալսարանում  տեղի ունեցավ «Անգլերենը հատուկ 

նպատակների համար և ԿԿՓԵՀ/Թյունինգ մոդուլային ուսուցման համակարգը» խորագրով վերապատրաստում: Նշյալ 

վերապատրաստմանը Շիրակի պետական համալսարանից մասնակցում էին ՇՊՀ 2 աշխատակիցներ:  

http://shsu.am/erasmus-smarti-15-10-2021/
http://shsu.am/esp-and-ects-tuning-modular-training-at-the-catholic-university-of-porto-portugal/
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Մեկշաբաթյա վերապատրաստումը երկձևաչափ էր՝ առկա և առցանց, որին  մասնակցում էին ծրագրի գործընկեր 

համալսարանների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Եվրոպայից, Ռուսաստանի Դաշնությունից և Հայաստանից: 

Եվրոպական բուհերի ներկայացուցիչները տեսաշարերի և սալիկաշարերի կիրարկմամբ ներկայացնում էին կրթական 

ծրագրերը, անգլերենով դասավանդելու արդիական մեթոդաբանությունը մասնահատկությունները, ուսանողակենտրոն 

ուսուցմանը նպաստող գործոնները, ինչպես նաև անգլերենով մոտիվացիոն նամակ, հաշվետվություն գրելու 

առանձնահատկությունները:  

Վերապատրաստման մասնակիցներին շնորհվեցին հավաստագրեր:  

ՇՊՀ-ի մասնագետները, Պորտոյի կաթոլիկ համալսարանում վերապատրաստում անցնելուց հետո, ներբուհական 

վերապատրաստումների շարք կազմակերպեցին և անցկացրեցին Շիրակի պետական համալսարանում՝ «Անգլերենը հատուկ 

նպատակների համար և կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման եվրոպական համակարգ/թյունինգ մոդուլային ուսուցման 

համակարգ», «ՈՒԹՀՎ-ն որպես կազմակերպության և անձի ինքնավերլուծության և ինքնաճանաչման միջոց» և «Կրթական 

ծրագրերի և առանձին դասընթացների/մոդուլների վերջնարդյունքների սահմանմանումը և ECTS-կրեդիտներ հատկացնելու 

առանձնահատկությունները» թեմաներով:  

2022թ. մարտի 24-25-ը անցկացվեցին ներբուհական վերապատրաստումների առաջին 2  դասընթացները: 

Դասընթացներին մասնակցում էին ՇՊՀ-ի դեկանները, ամբիոնների վարիչները, ինչպես նաև ինֆորմատիկայի և 

կիրառական մաթեմատիկայի բաժնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը և ուսանողներըֈ 

Առաջին օրը մասնակիցներին ներկայացվեցին սահիկաշարում (պրեզենտացիայում), արձանագրություններում, ուղեկցող 

և մոտիվացիոն նամակներում, ինքնակենսագրության մեջ ակադեմիական անգլերենին բնորոշ կայուն կապակցություններն ու 

արտահայտությունները, ինչպես նաև դրանց գործածման հիմնական սկզբունքներըֈ 

http://shsu.am/tranings-smarti-at-the-university-2022/
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Մասնակիցները ստացան նաև առաջադրանքներ՝ գործնականում կիրառելու  և հաջորդ հանդիպմանը ներկայացնելու, 

քննարկելու համարֈ Այդ առաջադրանքները միտված էին զարգացնելու ակադեմիական անգլերենի մասնահատկությունները 

նշված գործնական գրությունների համատեքստում: 

Դասընթացների հաջորդ օրը փոխներգործուն մեթոդի կիրառմամբ մասնակիցները ներկայացրեցին իրենց կողմից 

կատարված աշխատանքները, ապա կատարեցին թեստային առաջադրանքներֈ 

Վերապատրաստումների 2-րդ փուլը  տեղի ունեցավ 2022թ. ապրիլի 7-8-ը : 

Դասընթացի ժամանակ նշվեց ՈՒԹՀՎ վերլուծության կարևորությունը յուրաքանչյուր կազմակերպության գործունեության 

մեջ՝ իր ուժեղ և թույլ կողմերը վեր հանելու նպատակով, ինչպես նաև ներկայացվեցին ՈՒԹՀՎ վերլուծություն կատարելու որոշ 

մեթոդներ: 

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցներին տրվեցին առաջադրանքներ՝ «Անձնական ՈՒԹՀՎ» և «ՈՒԹՀՎ-ԻԿՄ-ի անգլերենով 

ՄԿԾ-ի ներդրման» թեմաներովֈ 

Դասընթացի երկրորդ օրը շարունակվեցին գործնական աշխատանքները:  

Ներբուհական վերապատրաստումների վերջին փուլը տեղի ունեցավ ապրիլի 13-14-ը,  որը միտված էր կրթական ծրագրերի 

և առանձին դասընթացների/մոդուլների վերջնարդյունքների սահմանմանը և ECTS-կրեդիտներ հատկացնելու 

առանձնահատկություններին: Առաջին օրը մասնակիցներին ներկայացվեցին և քննարկվեցին  ուսումնական ծրագրերի 

նպատակների և կրթական վերջնարդյունքների սահմանման առանձնահատկությունները, կրեդիտների բաշխման հիմնական 

սկզբունքները՝ Պորտոյի համալսարանում ձեռք բերված եվրոպական բուհերի՝ տվյալ ոլորտների դրական փորձը հաշվի առնելով: 

Մասնակիցներին հանձնարարվեց գրել և հաջորդ գործնական հանդիպմանը համատեղ քննարկման  ներկայացնել մեկ 

կրթական ծրագրի և իրենց կողմից դասավանդած մեկ դասընթացի/մոդուլի նպատակ ու կրթական վերջնարդյունք: 

Վերջին օրը  ներկայացվեցին ու քննարկվեցին ինչպես մասնակիցների կողմից կատարված առաջադրանքները, այնպես էլ 

SMARTI ծրագրի շրջանակներում առաջիկայում նախատեսված աշխատանքները: 

http://shsu.am/tranings-smarti-at-the-university-2022-02/
http://shsu.am/the-last-training-was-held-in-the-scope-of-erasmus-smarti-project/
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Ներբուհական վերապատրաստումների արդյունքներն ամփոփվեցին 2022թ. ապրիլի 28-ին և բոլոր դասընթացներն անցած 

մասնակիցներին շնորհվեցին վկայականներ: 

2022թ. SMARTI ծրագրի շրջանակներում նախատեսված էր ձեռք բերել 20.950€ արժողությամբ գույք, սակայն կոնսորցիումի 

բոլոր անդամները ներկայացրել էին իրենց բուհերի պահանջներին համապատասխան վերանայված նոր գույքի ցանկ, որը պետք է 

հաստատվի ԵՄ կողմից: Այդ հաստատումն ստանալուց հետո ձեռք կբերվի համակարգչային տեխնիկա և բուհում կկահավորվի նոր 

լսարան: 

2022թ.,  որպես բուհի կողմից համաֆինանսավորում, տպագրվել են ծրագրի տեղեկատվական պաստառ, նոթատետրեր, 

թղթապանակներ և գրիչներ:  

 

Մշակվել և տպագրվել են նաև ծրագրի տեղեկատվական բրոշյուրն ու լրագիրը – https://bit.ly/3ZtVfle, https://bit.ly/3Qy4Kvz: 

 

 

Ծրագրի մասնակիցներ 

 

Երկիր Հաստատություն 

Հայաստան 1. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (համակարգող Հայաստանում) 

Շիրակի պետական համալսարան 

1. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 

Գորիսի պետական համալսարան 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն 

Գերմանիա 1. Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարան (ծրագրի համակարգող) 

Լատվիա 1. Ռիգայի տեխնիկական համալսարան 

http://shsu.am/certificates-for-smarti-tranings-at-the-university-2022/
https://bit.ly/3ZtVfle
https://bit.ly/3Qy4Kvz
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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: 
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3. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ   
  

 

3.1.  ՎԱԼԼԱԴՈԼԻԴԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ԻՍՊԱՆԻԱ, 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 էր ակադեմիական շարժունության մրցույթ, 

որի արդյունքում ՇՊՀ-ից մասնակցելու համար ընտրվել էին 1 ուսանող՝ («Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն» 

մասնագիտություն) և անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի 2 դասախոսներ: 
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Բոլոր մասնակիցները վերադառնալուց հետո իրենց կատարած աշխատանքների մասին ներկայացրեցին հաշվետվություն 

բուհի ղեկավարության, աշխատակիցների և ուսանողների մասնակցությամբ անցկացված աշխատաժողովի ընթացքում - 

https://bit.ly/3Qu4BcK: 

 

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՝ փորձելով համագործակցության նոր ոլորտներ ու կապեր հաստատել, 

նպաստել ՇՊՀ-ի տեսանելիության ու միջազգայնացման բարձրացմանը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3Qu4BcK
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3.2.   ԳՐԱՆԱԴԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ԻՍՊԱՆԻԱ, 2020-2023թթ.) 

 

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, ով վերադառնալուց հետո ներկայացրել է գրավոր 

հաշվետվություն: 
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3.3.    ՅԱՍԻԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՒ ՅՈՀԱՆ ԿՈՒԶԱՅԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  

(ՌՈՒՄԻՆԻԱ, 2021-2023թթ.) 

 

 

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 և 1 ուսանող 

(«Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-ռուսերեն» մասնագիտություն): Նրանց հաշվետվությունները լուսաբանող նյութերին կարելի է 

ծանոթանալ հետևյալ հղումներով - https://bit.ly/3QLptwl, https://bit.ly/3QLptwl: 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3QLptwl
https://bit.ly/3QLptwl
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3.4.  ԿԼՈՒԺ-ՆԱՊՈԿԱՅԻ  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  

(ՌՈՒՄԻՆԻԱ, 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 Sciences) 

 Լեզուներ (Languages) 

 Փիլիսոփայություն և էթիկա (Philosophy and Ethics) 

 Սոցիալական և վարքաբանական գիտություններ (Social and Behavioral Sciences) 

 Կառավարում և վարչարարություն (Management and Administration) 

 
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ն ընդունել է այս համալսարանից ժամանած չորս դասախոսների, որոնց հետ 

քննարկվել են մասնագիտական համագործակցության՝ մասնավորապես՝ մասնագիտական ոլորտում անգլերենի 

դասավանդման հարցերըֈ 
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3.5.   ՍՈՒՉԱՎԱՅԻ ՍՏԵՖԱՆ ՉԵԼ ՄԱՐԵԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

(ՌՈՒՄԻՆԻԱ, 2021-2027թթ.) 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ն Էրազմուս+ ակադեմիական շարժունության և փոխանակումների ծրագրի 

շրջանակներում կնքել է համագործակցության նոր պայմանագիր Սուչավայի Ստեֆան չել Մարեի համալսարանի հետ (Ռումինիա): 

 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Սուչավայի Ստեֆան չել Մարեի համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների և 

պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի ակադեմիական շարժունության կազմակերպումն ու անցկացումը:  

2022թ. մայիսին ՇՊՀ 2 աշխատակիցներ իրենց դասավանդման ու վերապատրաստման աշխատանքները հինգ օրով 

իրականացրեցին Սուչավայի Ստեֆան չել Մարեի համալսարանում: Վերադառնալուց հետո նրանք իրենց կատարած 

աշխատանքերի մասին հաշվետվություն ներկայցրեցին բուհի ղեկավարության, գործընկերների և ուսանողների 

մասնակցությամբ անցկացված  աշխատաժողովի ժամանակ - https://bit.ly/3IF94ao: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ն հյուրընկալել է Սուչավայի համալսարանի աշխարհագրության դասախոս 

Վասիլ Էֆրոսին, ով աշխատանքային հանդիպումներ, փորձի փոխանակում ու քննարկումներ է ունեցել ՇՊՀ արտաքին 

համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի աշխատակիցների, ինչպես նաև աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիների հետ՝ անդրադառնալով երկու 

բուհերի մասնագիտական ամբիոնների համագործակցության հեռանկարներին, առցանց դասընթացներ կազմակերպելու 

հարցերին - https://bit.ly/3k1kkUh: 

 

https://bit.ly/3IF94ao
https://bit.ly/3k1kkUh
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3.6.   ՆԵԱՊՈԼԻ ՖՐԻԴՐԻԽ 2-ՐԴԻ ԱՆՎԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

(ԻՏԱԼԻԱ, 2021-2027թթ.) 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ն Էրազմուս+ ակադեմիական շարժունության և փոխանակումների ծրագրի 

շրջանակներում կնքել է համագործակցության նոր պայմանագիր Նեապոլի Ֆրիդրիխ 2-րդի անվան համալսարանի հետ (Իտալիա): 

 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Նեապոլի Ֆրիդրիխ 2-րդի անվան համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների և 

պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի ակադեմիական շարժունության կազմակերպումն ու անցկացումը:  
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Հաշվետու ժամանակահատվածում, բացի վերը նշվածից, ակադեմիական շարժունության կազմակերպման ու 

իրականացման ուղղությամբ  իրականացվել են նաև հետևյալ աշխատանքները. 

 2021թ. ապրիլին անցկացվել են Վալլադոլիդի (Իսպանիա), Սուչավայի (Ռումինիա) և Տիմիշոարայի (Ռումինիա) 

համալսարանների կողմից հայտարարված մրցույթները, ամփոփվել դրանց արդյունքները, ինչի շնորհիվ ՇՊՀ 3 

ուսանողներ 2022-2023 ուստարվա առաջին կիսամյակում իրենց ուսումնառությունը շարունակում են վերոնշյալ 

գործընկեր համալսարաններում: Ցանկանում ենք նշել, որ այս փուլում ուշագրավն այն էր, որ մրցույթին 

մասնակցելու հայտեր էին ներկայացրել ոչ միայն անգլերեն լեզվի և գրականության բաժնի, այլև հոգեբանության, 

կենսատեխնոլոգիա մասնագիտությամբ սովորող ուսանողներ: 

 Լրամշակվել և գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել է ակադեմիական շարժունության կազմակերպման ու 

իրականացման հարցերը կանոնակարգող ընթացակարգը: 

 Որոշակի աշխատանքներ են կատարվել ՇՊՀ միջազգայնացման հայեցակարգի մշակման ուղղությամբ, ինչի 

աշխատանքային տարբերակն առաջիկայում կներկայացվի քննարկման: 

 Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնը ՀՀ և ԵՄ գործընկեր 

համալսարանների հետ մասնակցել է Էրազմուս+ ծրագրի նոր շրջափուլին երեք հայտադիմումներ ներկայացնելու 

աշխատանքներին (ՀՊՄՀ-ի հետ՝ «ACCESS» ծրագիր, Պորտուգալիայի գործընկեր համալսարանի հետ «SE.4.DGT» 

ծրագիր և Թբիլիսիի պետական համալսարանի համակարգմամբ՝ «Green Bridge» ծրագիր): 

 ՇՊՀ-ի 2 աշխատակիցներ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին մասնակցել են Երևանում անցկացված “Connecting 

Champions for Workforce Development” (Չեմպիոնների միավորում աշխատուժի զարգացման համար) ծրագրի կլոր 

սեղաններին՝ կազմակերպված «Ամերիկյան Խորհուրդներ»-ի և Հայաստանում Ամերիկյան առևտրի պալատի 

(AmCham) կողմից  - https://bit.ly/3itbL4i, https://bit.ly/3vXiDdwֈ 

https://bit.ly/3itbL4i
https://bit.ly/3vXiDdw
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 ՇՊՀ պատմության և իրավագիտության ամբիոնի դասախոս Լիլիթ Ասոյանն առցանց դասախոսություն-քննարկում 

է անցկացրել Չեչնիայի համալսարանի «Իրավագիտություն» մասնագիտության ուսանողների և դասախոսների 

համար: 

 Տյումենի և Արմավիրի համալսարանների հետ կնքած համագործակցության պայմանագրերի շրջանակներում ՇՊՀ-

ի «Կառավարում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի հինգ ուսանողներ տարբեր ժամանակահատվածներում առցանց 

տարբերակով մասնակցել են հետևյալ գիտաժողովներին ու մրցույթներին. 

o 21.04.2022 - «Тюменский государственный университет», Третий Всероссеийский форум по экономической 

безопасности - «Роль внутреннего контроля и аудита в безопасности бизнеса» - Мурадян Милена, Амирханян 

Эрикназ (науч. руководит. Артур Мкртчян, Ерем Малхасян), «Цифровая преступность как угроза 

экономической безопасности» - Дарбинян Мери, Мелконян Нарине (науч. руководит. Артур Мкртчян, Ерем 

Малхасян) - https://bit.ly/3vVcwX2: 

o 15.06.2022 - «Армавирский государственный педагогический университет» - Всероссийский конкурс 

студенческих бизнес-идей – Мурадян Милена, Казарян Арменуи (научный руководитель Артур Мкртчян) - 

https://bit.ly/3X1WaI3: 

o Ընդ որում՝ ինչպես վերոնշյալից էլ կարելի է նկատել, առանձնակի ակտիվությամբ է առանձնանում 

Միլենա Մուրադյանը: Մասնակից ուսանողներն ստացել են մասնակցության վկայագրեր,  նրանց գիտական 

ղեկավարները՝ շնորհակալագրեր, իսկ գործընկեր համալսարանները շնորհակալություն են հայտնել ՇՊՀ-ի 

ղեկավարությանը՝ ակտիվ մասնակցություն և համագործակցություն ապահովելու համար: 

 2021թ․-ի նոյեմբերին ՇՊՀ-ն հյուրընկալեց Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի և «Փոլիսինեթ» գիտահետազոտական 

կենտրոնի ներկայացուցիչներին, ովքեր երկօրյա դասընթացներ իրականացրեցին «Հետազոտական 

հմտությունների զարգացում երիտասարդ հետազոտողների և ակադեմիական առաջնորդների համար» թեմայով - 

https://bit.ly/3vVcwX2
https://bit.ly/3X1WaI3
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https://bit.ly/3GA9Liz ֈ Այս միջոցառման նպատակն էր զարգացնել երիտասարդ հետազոտողների և ակադեմիական 

առաջնորդների հետազոտական հմտությունները: Աշխատաժողովի ժամանակ բացման խոսքով հանդես եկան 

Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի «Քաղաքացիական երկխոսություն-Հարավային Կովկաս» տարածաշրջանային 

ծրագրի տնօրենի տեղակալ Յոնաթան Նովակը, ՇՊՀ ռեկտոր Երվանդ Սերոբյանը, «Փոլիսինեթ» 

գիտահետազոտական կենտրոնի համահիմնադիրներ Վիկտորյա Մելքոնյանն ու Մագդա Արսենյանը:  

Ինչպես այս, այնպես էլ վերոնշյալ նախորդ երեք միջոցառումների առանձնահատկությունը նաև այն էր, որ, 

ըստ էության, ՇՊՀ-ն փորձում է լրացնել բուհի հավատարմագրման զեկույցում նշված այն բացը, որ, բարձր 

գնահատելով ՇՊՀ-ի կնքած համագործակցության պայմանագրերի ու հուշագրերի քանակը, հավատարմագրման 

փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից այնուամենայնիվ նշվում է. «...սակայն միևնույն ժամանակ այդ 

պայմանագրերից և հուշագրերից ոչ բոլորն են գործուն համագործակցություններ ապահովում»: Սրանք, 

իրականում, գործուն և շարունակական համագործակցության, միջազգային միջոցառումների շրջանակն 

ընդլայնելու  դրսևորումներ են: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3GA9Liz


30 
 

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 ներքոհիշյալ 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.  West University of Timisoara (Romania) 2014-2021 

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

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

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

5.  Telavi State University after Iakob Gogegabashvili (Telavi, Georgia) 2016-2021 

6.  University of Pitesti (Romania) 2017-2022 

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

8.  Technische Universitate Dresden (Germany) 2017-2020, 2021-2024 
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9.  Universidade Catolica Portuguesa (Portugal) 2017-2020, 2021-2024 

10.  University of Valladolid (Spain) 2017-2019, 2020-2023 

11.  University of Granada (Spain)  2020-2023 

12.  Manipal University Jaipur (India) 2020-2025 

13.  Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Romania) 2021-2023 

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 

20.  University of Naples Federico II (Napoli, Italy) 2021-2027 

21.  Stefan cel Mare University of Suceava (Romania) 2021-2027 

 

ԱՊՀ ԵՐԿԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

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

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

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

5.   Государственный гуманитарно-технологический университет (РФ) 2018-2023 
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6.  Российский Технологический Университет-МИРЭА (Москва) 2019 

7.  Тверской государственный университет, РФ  2018-2028 

8.  Витебский государственный университет, Беларусь 2020 

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

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

11.  Kazan Federal University (KFU) 2021-2024 

12.  Petrozavodsk State University (PetrSU) 2021-2024 

13.  Чеченский государственный педагогический университет 2021-2031 

14.  Курский государственный университет 2021-2031 

 

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 
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ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

N ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

1.  «Դասավանդիր Հայաստան» 2016-2026 

2.  «Դեպի Հայք» հիմնադրամ 2019 

3.  «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ 2020 

4.  Գյումրու սելեկցիոն կայան 2020-2023 

5.  «Բիոսոֆիա» ՀԿ 2020-2023 

6.  «Բասեն» համայնքի զարգացման հիմնադրամ 2020-2023 

7.  Գիտության և մշակույթի Գյումրու ռուսական կենտրոն 2020-2026 

8.  Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատություն-IFES 2020-2022 

9.  «Կոնրադ Ադենաուեր» հիմնադրամ 2020-2025 

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

 

Պայմանագրերն ու հուշագրերը պահպանվում են Կենտրոնում: 

 

2021-22 ուստարում, որպես հայաստանյան գործընկեր այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցություն, 

Կենտրոնի կողմից իրականացվել են նաև հետևյալ աշխատանքները. 

 Կենտրոնը համակարգել է ՇՊՀ-ում կազմակերպված և անցկացված՝ նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրենների և մանկավարժների վերապատրաստման դասընթացներ: 

Մասնավորապես՝ 
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o 2021թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր  ամիսներին իրականացված դասընթացներին մասնակցել են 99 ուսուցիչներ - 

https://bit.ly/3GwkGde, https://bit.ly/3GWwxCY: 

o 2022թ. հուլիս-օգոստոս ամիսներին նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների 

հավակնորդների համար անցկացված դասընթացներն ունեցել են 11 մասնակիցներ, ովքեր ստացել են նաև 

համապատասխան վկայագրեր - https://bit.ly/3QtTocb : 

o 2022թ. օգոստոսին անցկացվել է ևս մեկ վերապատրաստում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

175 ուսուցիչների համար: Նրանց նույնպես շնորհվել են համապատասխան վկայագրեր https://bit.ly/3X42m23 : 

Վերոնշյալ դասընթացներին շահառուների մասնակցությունը կատարվել է վճարովի հիմունքներով, ինչն 

ապահովել է ՇՊՀ ֆինանսական լրացուցիչ մուտքեր: Դասընթացների մասնակիցների և դասընթացավարների 

շրջանում անցկացված հարցումների արդյունքում հիմնավորվեցին վերապատրաստումների անցկացման 

անհրաժեշտությունն ու արդյունավետությունը, ինչպես նաև կատարվեցին որոշ առաջարկություններ ու 

դիտարկումներ: 

Մասնավորապես՝ գրեթե բոլոր մասնակիցները նշել են, որ դասընթացների բովանդակությունը հիմնականում 

համապատասխանում է տնօրեններին կամ ուսուցիչներին ներկայացվող ժամանակակից պահանջներին, նրանք 

բավարարված են ինչպես դասընթացավարների մասնագիտական ու մանկավարժամեթոդական գիտելիքների, դրանց 

կիրառման կարողություններից ու հմտություններից այնպես էլ շատ բարձր են գնահատել համալսարանի կողմից 

իրականացված կազմակերպչական աշխատանքները: 

Որպես առաջարկություն նշվել է հետևյալը. 

ա/ որպեսզի վերոնշյալ դասընթացների անցկացման համար հայտարարված մրցույթներում ապահովվի ՇՊՀ-ի 

շարունակական հաղթանակը, անհրաժեշտ է ներգրավել բուհի՝ վերապատրաստման փորձ ունեցող մասնագետների 

https://bit.ly/3GwkGde
https://bit.ly/3GWwxCY
https://bit.ly/3QtTocb
https://bit.ly/3X42m23
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առավելագույն կազմն ու ներուժը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հրավիրել տվյալ ոլորտի ինչպես մարզի, այնպես էլ 

հանրապետության ճանաչված ու փորձառու մասնագետներին ու փորձագետներին, 

գ/ նախընտրելի է, որ դասընթացներն անցկացվեն հիմնականում հունիս ամսից: 

 

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: 

 

 Կենտրոնի նախաձեռնությամբ և ԿԳՄՍ նախարարության դրամաշնորհով այս ուստարում իրականացվել է ոչ նյութական 

մշակութային ժառանգության պահպանմանը միտված «Նշխարներ Շիրակի բանավոր մշակույթից» ծրագիրըֈ Եռամսյա 

ծրագրի ընթացքում կենտրոնի աշխատակիցները և ՇՊՀ-ի 3 դասախոս այցեր են կատարել 20 գյուղական համայնք, 

պատրաստել և ծրագրի էջերով տարածել են 73 հրապարակում, 23 տեսանյութ, 2 տեսաֆիլմ, 5 ծավալուն 

մեդիաբովանդակություն, գյուղերում կազմակերպել են 2 ավանդական-մշակութային միջոցառումֈ Ծրագրի ավարտին 

լույս է տեսել ուղեցույց-ձեռնարկ, մշակվել է 3 գիտական հոդված, որոնք կտպագրվեն ՇՊՀ գիտական հոդվածների 

տեղեկագրումֈ Անցկացվել են սեմինարներ Աշոցքի, Ամասիայի և Մարալիկի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցներումֈ 

Ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովի ժամանակ ՇՊՀ ռեկտոր Ե. Սերոբյանը շնորհակալագրեր է հանձնել ծրագրի 

աշխատանքներին աջակցող գործընկերներին – https://bit.ly/3Xrj6QV: 

«Նշխարներ Շիրակի բանավոր մշակույթից» ծրագրի իրականացումը ևս մեկ անգամ շեշտադրեց Շիրակի մարզում 

համալսարանի սոցիալական, մշակութային, կրթադաստիարակչական պատասխանատվությունը՝ ապահովելով 

https://www.facebook.com/nshkharnershirakic
https://bit.ly/3Xrj6QV
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հանրային բարձր ներգրավում, ինչպես նաև նպաստելով ազգային ոչ նյութական արժեքների պահպանման ու վերհանման 

գործինֈ  

Հիմք ընդունելով ծրագրի իրականացման ընթացքում հասարակության արձագանքը՝ կարող ենք փաստել, որ այն 

նպաստել է նաև Շիրակի պետական համալսարանի դրական վարկանիշի ամրապնդմանըֈ 
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5. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հաշվետու՝ 2021-2022 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  

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

հիմնական խնդիրն է բուհի գործունեության մասին տեղեկատվության տարածումը հասարակության լայն շրջաններում, 

դրական հասարակական կարծիքի և բարձր վարկանիշի ձևավորման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների 

կազմակերպումը: Վերոնշյալ աշխատանքները կազմակերպվում են հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության 

ոլորտի մասնագետների կողմից՝ համապաատասխան մեդիագործիքների և տեխնիկա-սարքավորումների միջոցովֈ  

Կենտրոնը ստեղծել է արտաքին շահառուների հետ կապի ամրապնդման և նրանց հուզող հարցերին սպառիչ 

պատասխան տալու բոլոր հնարավորություններըֈ Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնը առցանց գործիքակազմի արդյունավետ կիրառմամբ օպերատիվ կապ է ապահովել արտաքին ու ներքին 

շահառուների և համալսարանի համապատասխան մասնագետների միջևֈ 

Համալսարանի գործունեության մասին տեղեկատվությունն առավելագույնս հասանելի ու թափանցիկ 

ներկայացվել է հայտարարությունների, ֆոտո և վիդեո ռեպորտաժների և ուղիղ հեռարձակման ձևաչափովֈ 

Հաշվետու տարում հասարակայնության հետ կապերի ու լրատվության ուղղությամբ աշխատանքներն ընթացել են 

ներքին և արտաքին հաղորդակցության, ՇՊՀ-ին վերաբերող հրապարակումների վերլուծության, բուհի վարկանիշի 

http://shsu.am/media/pdf/SUSh-artaqin-hamagorcakcutyan-ev-hasarakaynutyan-het-kaperi-kanonakarg-2021.pdf
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բարձրացման, սեփական տեսանյութերի պատրաստման և հեռարձակման, համացանցային տիրույթում ՇՊՀ-ի 

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

համապատասխան տեղեկատվության տարածման, ինչպես նաև լրագրության բաժնի ուսանողների մասնագիտական-

գործնական հմտությունների ուսուցման և մի շարք այլ ուղղություններով: 

Կենտրոնի նախաձեռնությամբ իրականացվող «Համալսարանական լրագիր» հաղորդաշարի շրջանակներում 

հաշվետու տարում 37 տեղեկատվական ռեպորտաժ և գովազդային հոլովակ է պատրաստվել և տարածվել սեփական 

մեդիահարթակներում, ինչը  նախորդ տարվա հաշվետու ժամանակաշրջանի համեմատ ավելացել է 17-ովֈ Տեսանյութերի 

թվի աճը պայմանավորված է կազմակերպված միջոցառումների ավելի մեծ թվով և ուսանողների ակտիվ 

ընդգրկվածությամբ՝ տեսաֆիլմերի պատրաստման գործումֈ 

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 ավագ դպրոցի և քոլեջի 

աշխատանքների ու միջոցառումների լուսաբանմանը – https://bit.ly/3ZwKTkq, https://bit.ly/3ZwpPuE:  

Հաշվետու տարում բուհի պաշտոնական կայքէջում և սոցհարթակներում լուսաբանվել է 143 միջոցառում՝ 

ֆոտոռեպորտաժների և հոդվածների ձևաչափովֈ 

2021-22 ուստարում է անցկացվել ՇՊՀ-ի ռեկտորի ընտրությունըֈ Կենտրոնն, ըստ կանոնակարգի, ապահովել է 

հոգաբարձուների խորհրդի՝ ռեկտորի ընտրության նիստի 2,5 ժամ տևած ուղիղ հեռարձակումը համալսարանի յութուբյան 

և ֆեյսբուքյան էջերով, իսկ առավել հասանելիություն ապահովելու համար՝ ընտրության օրվանից 5 օր առաջ 

հեռարձակման հղումը ամենօրյա թարմացումներով տեղադրվել է բուհի մեդիահարթակներումֈ  

https://bit.ly/3ZwKTkq
https://bit.ly/3ZwpPuE
https://www.youtube.com/watch?v=v-hIt5NIlT8&t=148s
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Ըստ ընդունելության քննությունների անցկացման կանոնակարգի, ներբուհական քննությունների անաչառություն 

ապահովելու նպատակով կատարվել է քննությունների ամբողջական տեսանկարահանում՝ 1440 րոպե տևողությամբֈ 

Լուսաբանված նյութերի մեջ տեղ են գտել նաև դեսպանների, պատգամավորների, փոխնախարարի, Շիրակի 

մարզպետի և այլ պաշտոնյաների՝ Շիրակի պետական համալսարան կատարած այցի մասին պատմող ռեպորտաժները – 

https://bit.ly/3GZ74ss, https://bit.ly/3wfW5F3, https://bit.ly/3CJMGZY, https://bit.ly/3IMEzQd, https://bit.ly/3CGIBpgֈ 

Կենտրոնի աշխատակիցները ողջ ուստարվա ընթացքում մասնակցել են նաև մասնագիտական կողմնորոշման 

նպատակով Շիրակի մարզի դպրոցներում անցկացված հանդիպումներին, ինչպես նաև ՇՊՀ-ում կազմակերպված «Բաց 

դռների օր» և «Ամառային դպրոց» նախաձեռնություններին՝ ապահովելով նաև դրանց լուսաբանումը – 

https://bit.ly/3kb1cDy, https://bit.ly/3X39UC9, https://bit.ly/3Guj5oi, https://bit.ly/3IIqJ15, https://bit.ly/3iqgP9O, 

https://bit.ly/3Qvn8W4 ֈ 

Հաշվետու ուստարվա ընթացքում ընդունելության և բուհում կազմակերպված մրցույթների մասին 

հայտարարություններն առավել մեծ լսարանի հասանելի դարձնելու համար դրանք տեղադրվել են նաև հանրապետական 

մամուլում և հեռարձակվել մարզային հեռուստատեսությամբֈ  

Կենտրոնն ամենօրյա գրաֆիկով լուսաբանել է ՇՊՀ-ում կազմակերպված ուսուցիչների վերապատրաստման 

դասընթացների ընթացքը – https://bit.ly/3GC4B5W, https://bit.ly/3W47lP9,  https://bit.ly/3w359wx,  https://bit.ly/3W9IXLYֈ  

Լուսաբանումներում մեծ թիվ են կազմել ինչպես հայաստանյան գործընկերների հետ կազմակերպված, այնպես էլ 

Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում իրականացվող միջոցառումների ու վերապատրաստումների մասին պատմող 

ռեպորտաժները – https://bit.ly/3k9804H,  https://bit.ly/3k84aIU, https://bit.ly/3vUACBa, https://bit.ly/3Wkkvb3, 

https://bit.ly/3CGQrz0ֈ 

Հաշվետու տարում Կենտրոնի կողմից շարունակվել է լրատվամիջոցներում համալսարանի ընդհանուր 

գործունեությանը վերաբերող հրապարակումների ու հեռարձակված նյութերի հավաքագրումը, ուսումնասիրությունն ու 

https://bit.ly/3GZ74ss
https://bit.ly/3wfW5F3
https://bit.ly/3CJMGZY
https://bit.ly/3IMEzQd
https://bit.ly/3CGIBpg
https://bit.ly/3kb1cDy
https://bit.ly/3X39UC9
https://bit.ly/3Guj5oi
https://bit.ly/3IIqJ15
https://bit.ly/3iqgP9O
https://bit.ly/3Qvn8W4
https://bit.ly/3GC4B5W
https://bit.ly/3W47lP9
https://bit.ly/3w359wx
https://bit.ly/3W9IXLY
https://bit.ly/3k9804H
https://bit.ly/3k84aIU
https://bit.ly/3vUACBa
https://bit.ly/3Wkkvb3
https://bit.ly/3CGQrz0
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վերլուծությունը: Ուսումնասիրվել են հեռուստատեսային, տպագիր և էլեկտրոնային լրատվամիջոցների 

լուսաբանումները բուհի գործունեության, ինչպես նաև բուհի աշխատակիցների գործունեության վերաբերյալ:  

Ուսումնասիրված նյութերի 21,6%-ն են կազմում հեռուստատեսային թողարկումները, որոնք մեծամասամբ 

ներկայացնում են բուհի գործունեությունը՝ նպաստելով նաև համալսարանի մասին դրական կարծիքի ձևավորմանըֈ 

Լրահոսի մոտ 78,4%-ը կազմում են տպագիր ու էլեկտրոնային հրապարակումները, որոնք տալիս են բուհի 

գործունեության մասին տեղեկատվություն, անդրադառնում են նաև բուհում առկա խնդիրներինֈ  

Էլեկտրոնային հրապարակումների 16,2 %-ը բուհի խնդիրների մասին է, որոնք ներկայացվել են բուհի 

աշխատակիցների կողմիցֈ 

Մեր ուսումնասիրություններում տեղ չեն գտել այն հրապարակումները, որոնք անհատների անձնական էջերի 

գրառումներն ենֈ Դրանց մի մասը թիրախավորում են ոչ թե խնդիրները, այլ անձերին և երբեմն առանց խմբագրման տեղ 

են գտնում որոշ լրատվամիջոցների կայքերումֈ 

Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության ուղղությամբ կատարված աշխատանքներից է նաև լրագրության 

բաժնի ուսանողների գործնական պարապմունքների կազմակերպումը Կենտրոնում, որտեղ ուսանողները սովորել են 

ձայնագրման և հեռուստամոնտաժային ծրագրեր,  ձեռք են բերել մեդիագրագիտության հմտություններֈ 

Ուսանողները պրակտիկայի շրջանակում ստացած գործնական հմտությունների և տեսական գիտելիքների 

համադրմամբ վարել են հարցազրույցներ, պատրաստել ռեպորտաժներ, մասնակցել Կենտրոնի աշխատանքներինֈ 

Ուսանողների պատրաստած հեռուստառեպորտաժները ներկայացնում ենք հղումներով․ 

1. https://bit.ly/3iSNtk4  

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

3. https://bit.ly/3YcXQ2h  

4. https://bit.ly/3v0WpXD  

5․ https://bit.ly/3BB6NZw  

https://bit.ly/3iSNtk4
https://bit.ly/3Pizdgu
https://bit.ly/3YcXQ2h
https://bit.ly/3v0WpXD
https://bit.ly/3BB6NZw
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Կենտրոնում արտադրական պրակտիկան անցկացրել են նաև «Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-ռուսերեն» 

մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա ուսուցման 6 և «Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն» մասնագիտության 3-րդ 

կուրսի առկա ուսուցման 4 ուսանողները (01․04․2022թթ․-29․04․2022թթ): Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները 

թարգմանել են 21 էջ ռուսերեն և 7 էջ անգլերեն նյութեր ՇՊՀ-ի պաշտոնական կայքումֈ 

2021-2022 ուստարում ՇՊՀ պաշտոնական կայքէջում տեղադրվել է 382 էջ նոր տեղեկատվություն 

(հայտարարություններ),  ստեղծվել է 336 նոր էջֈ Իսկ  ՇՊՀ-ի էլեկտրոնային գրադարանի կայքում տեղադրվել է 95 

էլեկտրոնային գիրք https://library.shsu.am/ 
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կայքում hրապարակված էլեկտրոնային գրքերի քանակի 

համեմատություն 
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ՇՊՀ-ի պաշտոնական կայքէջում տեղադրվել են նաև Էրազմուս+  «Շրջանավարտների աշխատունակությունը 

բարձրացնելու նպատակով աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ներդրում Հայաստանի և Մոլդովայի 

բարձրագույն կրթության համակարգերում»-WBL4JOB ծրագրի շրջանակներում 11 տեղեկատվական նյութ և Էրազմուս+ 

«Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի 

կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով»-SMARTI 

ծրագրի շրջանակներում 12 նյութ, որից  4-ը՝ որպես հայտարարություն, իսկ 8-ը՝ տեղեկատվությունֈ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակել են ակտիվ գործել համալսարանի պաշտոնական էջերը 

սոցիալական կայքերում՝ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, ներկայացնելով կրթական, գիտական և 

մշակութային անցուդարձը, ներքին և արտաքին շահառուների համար նախատեսված տեղեկատվությունըֈ 

2021-2022 ուստարում գործարկվել է նաև ՇՊՀ-ի Telegram հարթակը, որի ալիքն ավելի վաղ էր բացվել, բայց չէր 

գործարկվում, քանի որ շահառուների մեծ մասը չէր օգտվում էլեկտրոնային այս հարթակիցֈ Ելնելով ալիքի 

առանձնահատկություններից՝ այստեղ տեղադրվում են միայն հայտարարություններֈ  

Հաշվետու տարում զգալի թվով ավելացել է նաև սոցիալական կայքերում հետևորդների թիվը․  Facebook – 9786 

հետևորդ,  Instagram – 3489 հետևորդ,  YouTube- 398 հետևորդ, Telegram - 145 հետևորդֈ 

  

Մեդիաուսումնասիրությունների արդյունքներն աղյուսակով․ 

Գործունեության տեսակ/տարի 2020 2021 2022 

ՇՊՀ-ի մասին ինտերնետային 

կայքերում և տպագիր 

մամուլում հրապարակված 

նյութերի քանակ 

57 92 74 

ՇՊՀ-ի մասին հեռուստառադիո 6 7 16 

http://shsu.am/news-wbl4job/
http://shsu.am/news-smarti/
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://t.me/shirakstateuniversity
https://www.facebook.com/shirakstateuniversity/
https://www.instagram.com/shirakstateuniversity/
https://www.youtube.com/channel/UCKXEKho3XhDa2JIsaBdBDkQ/videos
https://t.me/shirakstateuniversity
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ընկերություններով եթեր 

հեռարձակված տեսանյութերի 

քանակ 

Լուսանկարահանված 

միջոցառումների քանակ 

27 88 143 

Տեսանկարահանված 

միջոցառումների քանակ 

23 25 37 

Միջոցառումների 

տեսանկարահանման 

տևողություն (րոպեներով) 

67.5 110․13 312+ 

1440 

(ընդ․քննությունների 

տեսագրում) 

Facebook-յան 

իրադարձությունների (event) 

քանակ 

3 4 10 

Facebook-ով ստացված 

հաղորդագրությունների քանակ 

825 384 522 

Instagram-ով ստացված 

հաղորդագրությունների քանակ 

1172 768 1037 

Ռեկտորի ուղերձների քանակ 10 11 12 

 

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  

Ըստ վիճակագրության, հետադարձ կապի ապահովման ամենաարդյունավետ միջոցը շարունակում է մնալ 

Instagram սոցկայքըֈ Վերջին երեք տարում այս հարթակում հաղորդագրությունների միջոցով ուսանողներից, 

շրջանավարտներից, դիմորդներից և այլ շահակիցներից ստացված հարցերը կրկնակի աճել են Facebook-ի հետ 

համեմատությամբֈ  
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Հետադարձ կապի վերը նշված մեխանիզմից ներքին և արտաքին շահառուների  բավարարվածությունը կամ 

դժգոհությունը պարզելու նպատակով Կենտրոնի կողմից պարբերաբար  հարցումներ են ուղարկվում շահառուներինֈ 

Ներկայացնում ենք ամենաարդյունավետ հետադարձ կապ ապահոված Instagram սոցկայքում հարցումների արդյունքներըֈ 
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1․ Հարցմանը մասնակցել է 292 հետևորդֈ 

 

 

 
 

 

 «Ոչ» պատասխան տված 9 հետևորդներից 5-ը էջին հարց չի հղել, կամայական նշել են՝ ոչֈ Մասնակիցներից մեկը 

պատասխան նամակով նշել է, որ պատահաբար է ոչ պատասխանն ընտրել, մյուս 3 հետևորդների հարցերին տրվել են սպառիչ 

պատասխաններֈ 

 

 

97% 

3% 

Այո Ոչ 

Գո՞հ եք մեր էջի հետադարձ կապի արձագանքից 
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 2․ Հարցմանը մասնակցել է 328 հետևորդֈ 

 

 
 

3․  Հարցմանը մասնակցել է 346 հետևորդֈ 

 

 

33% 

67% 

Համալսարանի գործունեության մասին ո՞ր հարթակներից 

եք նախընտրում տեղեկություն ստանալ 

shsu.am կայքից 

սոցցանցերից 

12% 

88% 

ՇՊՀ-ի էջին ո՞ր հարթակում եք առավել ակտիվ հետևում 

Facebook Instagram
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4․ Հարցմանը մասնակցել է 329 հետևորդ։ 

 

 
 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի Կենտրոնի կողմից պարբերաբար իրականացվող 

հարցումներից ելնելով՝ կարող ենք փաստել, որ  հաշվետու տարում ևս ներքին և արտաքին շահառուների հետ հետադարձ կապի 

ապահովման մեխանիզմները լիարժեքորեն գործել են, շահառուների հարցերին օպերատիվ ու սպառիչ պատասխաններ են տրվելֈ  
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Ո՞ր հարթակն եք օգտագործում 
ձեզ հուզող հարցերն հղելու 
համար 
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Սոցցանցերի էջերում գրանցած ցուցանիշներ 

 
 

Բուհի գործունեության մասին հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման նպատակով Կենտրոնը Հոգեբանության և 

սոցիոլոգիայի ամբիոնի հետ համատեղ աշխատանքներ է տարել արտաքին լսարանի հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն 

իրականացնելու ուղղությամբֈ «Սոցիոլոգիա» մասնագիտության ուսանողները հետազոտություն են իրականացրել գրավոր 

հեռավար հարցման ձևաչափովֈ Ստացված տվյալները մշակվել և ներկայացվել են Կենտրոնինֈ Ըստ հարցման արդյունքների՝ 

մասնակիցների 52 %-ը դրական կարծիք ունի բուհի մասին, իսկ 79 %-ը խորհուրդ կտա ընտրել Շիրակի պետական 

համալսարանըֈ Շիրակի պետական համալսարանը նախընտրելու առավել բարձր ցուցիչներ են համարվել դասախոսական 

կազմի պատրաստվածությունը,   վարձավճարների մատչելիությունը, ինչպես նաև  բնակության վայրին մոտ գտնվելն ու 

ֆինանսական միջոցների  խնայողությունը, իսկ այլ բուհերում ուսումնառելու հիմնական ցուցիչը նշել են «մայրաքաղաքային 

միջավայրը»ֈ                                                         

Facebook 

• Գրառումների քանակ- 424 

• Ամենաշատ դիտումներ 
ունեցող տեսանյութ- 74,500 

• Տեսանյութերի 
դիտելիության միջին 
ցուցանիշ- 3700 

 

Instagram 

• Գրառումների քանակ- 188 

• Սթորիների քանակ- 
997 

• Սթորի բաժնում անցկացված 
հարցումների քանակ-8 

• Տրված հարցեր-160 


