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 Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է Հայաստանի բարձրագույն կրթության

համակարգում ասպիրանտական կրթության բարելավումը՝ եվրոպական

որակավորումների շրջանակի և Զալցբուրգյան սկզբունքների համաձայն:

Ծրագրի կոնկրետ նպատակներն են՝

 Բուհերի և գիտական կազմակերպությունների կարողությունների

զարգացում՝ որակյալ ասպիրանտական կրթություն տրամադրելու

նպատակով,

 Որակյալ ասպիրանտական կրթության նախադրյալների հաստատում

 Ասպիրանտական կրթության որակի չափանիշների և

աստիճանաշնորհման չափանիշների ձևավորում

 Ասպիրանտական 11 նոր ծրագրերի մշակում և գործարկում /11

պիլոտային նախագիծ/

 Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է Հայաստանի բարձրագույն կրթության

համակարգում ասպիրանտական կրթության բարելավումը՝ եվրոպական

որակավորումների շրջանակի և Զալցբուրգյան սկզբունքների համաձայն:

Ծրագրի կոնկրետ նպատակներն են՝

 Բուհերի և գիտական կազմակերպությունների կարողությունների

զարգացում՝ որակյալ ասպիրանտական կրթություն տրամադրելու

նպատակով,

 Որակյալ ասպիրանտական կրթության նախադրյալների հաստատում

 Ասպիրանտական կրթության որակի չափանիշների և

աստիճանաշնորհման չափանիշների ձևավորում

 Ասպիրանտական 11 նոր ծրագրերի մշակում և գործարկում /11

պիլոտային նախագիծ/
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ԳործընկերԳործընկեր
հաստատություններհաստատություններ

Եվրոպական գործընկեր
համալսարաններ

 Հայդելբերգի համալսարան,
Գերմանիա
 Տեխնոլոգիաների թագավորական
ինստիտուտ, Շվեդիա
 Գիրոնայի համալսարան, Իսպանիա
 Բաթ Սպա Համալսարան, Անգլիա
 Համալսարանների համաշխարհային
ծառայություն, Ավստրիա

Եվրոպական գործընկեր
համալսարաններ

 Հայդելբերգի համալսարան,
Գերմանիա
 Տեխնոլոգիաների թագավորական
ինստիտուտ, Շվեդիա
 Գիրոնայի համալսարան, Իսպանիա
 Բաթ Սպա Համալսարան, Անգլիա
 Համալսարանների համաշխարհային
ծառայություն, Ավստրիա
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ԳործընկերԳործընկեր
հաստատություններհաստատություններ

 ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՇՈՂՈՎ

 ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
 ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
 ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
 ԵՊԼՀ - ԵՐԵՎԱՆԻ Վ.ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
 ԵՐԵՎԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆ. ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
 ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿ ՀԿ

 ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՇՈՂՈՎ

 ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
 ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
 ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
 ԵՊԼՀ - ԵՐԵՎԱՆԻ Վ.ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
 ԵՐԵՎԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆ. ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
 ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿ ՀԿ
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ՁԵՌՔՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾԲԵՐՎԱԾ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ՀՀ գործընկեր հաստատությունների ծրագրի
անձնակազմերը անցել են համապատասխան
վերապատրաստում՝ Զալցբուրգյան
սկզբունքների մեկնաբանության և կիրառման
առանձնահատկությունների շուրջ, որտեղ
եվրոպական գործընկերները կիսվել են
սկզբունքների իրականացման իրենց փորձով,
և արդյունքում հրատարակվել է երկլեզու
ուսումնական նյութերի փաթեթ՝
Զալցբուրգյան սկզբունքների իրականացման
մասին:

ՀՀ գործընկեր հաստատությունների ծրագրի
անձնակազմերը անցել են համապատասխան
վերապատրաստում՝ Զալցբուրգյան
սկզբունքների մեկնաբանության և կիրառման
առանձնահատկությունների շուրջ, որտեղ
եվրոպական գործընկերները կիսվել են
սկզբունքների իրականացման իրենց փորձով,
և արդյունքում հրատարակվել է երկլեզու
ուսումնական նյութերի փաթեթ՝
Զալցբուրգյան սկզբունքների իրականացման
մասին:
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ՁԵՌՔՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾԲԵՐՎԱԾ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ՀՀ գործընկեր հաստատությունները
անցկացրել են ասպիրանտական
կրթության SWOT վերլուծություն՝
համաձայն զալցբուրգյան սկզբունքների,
որոնք ներկայացվել են ՈԱԱԿ՝ ոլորտում
առկա համընդհանուր խնդիրները
առանձնացնելու և եզրակացություն
կազմելու համար:

ՀՀ գործընկեր հաստատությունները
անցկացրել են ասպիրանտական
կրթության SWOT վերլուծություն՝
համաձայն զալցբուրգյան սկզբունքների,
որոնք ներկայացվել են ՈԱԱԿ՝ ոլորտում
առկա համընդհանուր խնդիրները
առանձնացնելու և եզրակացություն
կազմելու համար:
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ԶալցբուրգյանԶալցբուրգյան սկզբունքներսկզբունքներ

 Ասպիրանտական կրթության հիմնական բաղադրիչն է

գիտելիքի առաջընթացը գիտական նորույթ

պարունակող/նորարարական հետազոտության միջոցով :

 Ներառումը համալսարանական ռազմավարություններում

և քաղաքականությունում

 Բազմազանության կարևորություն

 Ասպիրատները` որպես սկսնակ հետազոտողներ

 Ղեկավարման և գնահատման կարևոր դերը

 Ասպիրանտական կրթության հիմնական բաղադրիչն է

գիտելիքի առաջընթացը գիտական նորույթ

պարունակող/նորարարական հետազոտության միջոցով :

 Ներառումը համալսարանական ռազմավարություններում

և քաղաքականությունում

 Բազմազանության կարևորություն

 Ասպիրատները` որպես սկսնակ հետազոտողներ

 Ղեկավարման և գնահատման կարևոր դերը
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ԶալցբուրգյանԶալցբուրգյան սկզբունքներսկզբունքներ

Ասպիրանտների բավարար քանակի
ձևավորում
 Տևողություն
 Նորարարական կառույցների
խրախուսում
 Շարժունակության խթանում
 Համապատասխան ֆինանսավորման
ապահովում

Ասպիրանտների բավարար քանակի
ձևավորում
 Տևողություն
 Նորարարական կառույցների
խրախուսում
 Շարժունակության խթանում
 Համապատասխան ֆինանսավորման
ապահովում
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ՀՀ և եվրոպական գործընկեր
հաստատություններից ձևավորվել է
աշխատանքային խումբ, որը մշակել
է բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում և գիտական
կազմակերպություններում
ասպիրանտական կրթության
զարգացման պլան (Ճանապարհային
քարտեզ):

ՀՀ և եվրոպական գործընկեր
հաստատություններից ձևավորվել է
աշխատանքային խումբ, որը մշակել
է բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում և գիտական
կազմակերպություններում
ասպիրանտական կրթության
զարգացման պլան (Ճանապարհային
քարտեզ):
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ՁԵՌՔՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾԲԵՐՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Ասպիրանտական կրթության զարգացման պլանը

(Ճանապարհային քարտեզ) սահմանում է՝

 Ասպիրանտական կրթության նպատակները

 Ասպիրանտների կարողությունների զարգացման

գործողությունները՝ մեթոդոլոգիա և վերջնական

հմտություններ

 Ենթակառուցվածք և շրջանակներ

 Ասպիրանտական ծրագրի չափանիշներ և գնահատում

Ասպիրանտական կրթության զարգացման պլանը

(Ճանապարհային քարտեզ) սահմանում է՝

 Ասպիրանտական կրթության նպատակները

 Ասպիրանտների կարողությունների զարգացման

գործողությունները՝ մեթոդոլոգիա և վերջնական

հմտություններ

 Ենթակառուցվածք և շրջանակներ

 Ասպիրանտական ծրագրի չափանիշներ և գնահատում
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ՈրակիՈրակի ապահովմանապահովման չափանիշներչափանիշներ

Որակի ապահովման ազգային կենտրոնը

ծրագրի գործընկեր համալսարանների

հետ մշակել է ասպիրանտական

կրթության որակի ապահովման

չափանիշներ /նախագիծ/, որոնք

բաղկացած են հետևյալ

ենթաբաժիններից՝

Որակի ապահովման ազգային կենտրոնը

ծրագրի գործընկեր համալսարանների

հետ մշակել է ասպիրանտական

կրթության որակի ապահովման

չափանիշներ /նախագիծ/, որոնք

բաղկացած են հետևյալ

ենթաբաժիններից՝
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ՈրակիՈրակի ապահովմանապահովման չափանիշներչափանիշներ

 Ինստիտուցիոնալ ռազմավարություններ

 Ասպիրանտական ծրագիր

 Ընդունելության քաղաքականություն

 Ղեկավար

 Գիտահետազոտական միջավայր

 Ասպիրանտներ

 Միջազգայնացում

 Ինստիտուցիոնալ ռազմավարություններ

 Ասպիրանտական ծրագիր

 Ընդունելության քաղաքականություն

 Ղեկավար

 Գիտահետազոտական միջավայր

 Ասպիրանտներ

 Միջազգայնացում
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ՈրակիՈրակի ապահովմանապահովման չափանիշներչափանիշներ

 Գիտությունների թեկնածուի գիտական

աստիճանի շնորհում

 Որակի ներքին ապահովում

 Գիտությունների թեկնածուի գիտական

աստիճանի շնորհում

 Որակի ներքին ապահովում
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ՇնորհակալությունՇնորհակալություն
ուշադրությանուշադրության համարհամար
ՇնորհակալությունՇնորհակալություն
ուշադրությանուշադրության համարհամար


