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“Կրթական ծառայությունների շուկայի ձեւավորման նախագծեր”. Կրեատիվ խաղի 
ընդհանուր զեկույց. Ծաղկաձոր,15–19 հուլիսի 2009 

Խաղը կառւցվել է պատվիրատուի հիմնական նպատակային ձևակերպումները 

աշխատանքի վերջնական արդյունքում որպես լուծելի խնդիրների փոխկապակցված 

համակարգ ստանալու ուղղվածությամբ։ Առաջնային են  գնահատվել հետևյալ 

հիմնահարցերը. 

1. Բացահայտել, վերլուծել և ձևակերպել այն խոչընդոտները, որոնք այսօր 

արգելակում են կրթական ծառայությունների շուկայի ձևավորմանը, այդ 

շուկայում առաջարկվող ծառայությունների համապատասխանեցմանը 

ներկայումս արդեն իսկ ուրվագծվող ապագայի կենսական պահանջներին, 

դրանց բազմազանությունը թե՛ մատուցվող ծառայությունների 

բովանդակության և թե՛ ձևի /կաղապարային տեսանկյունից/ առումով։ 

2. Ուրվագծել նոր Համալսարանի մասին պատկերացումներ, ճշտել այն 

խնդիրների ցանկը, որոնք պետք է պատրաստ լինի լուծել նոր տիպի 

համալսարանը՝  ժամանակակից աշխահին համապատասխանող 

գիտելիքների կիրառման ձևերին տիրապետող պահանջարք ունեցող 

մասնագետներ թողարկելու համար, 

3. Ներկայումս բոլորովին հստակեցված չեն կրթական շուկայի 

ծառայությունների վերաբերյալ պատվիրատուի և սպառողի դիրքերը, 

գործառույթները, նրանց պահանջները և սպասումները կրթօջախներից։ 

Նույնիսկ այսպես կոչված պետպատվերը կազմվում է նախքին համակարգից 

մնացած մասնագիտությունների ցանկի հիման վրա։ Բացի այդ , բոլորովին 

պարզ չեն խոշոր մասնավոր գործատուների պահանջները, բացակայում է այդ 

պահանջների ձևավորման և արտահայտման համար նախատեսված հարթակ 

և ձևաչափ։ Սպառողները նույնպես չեն գիտակցում իրենց սպառող լինելը և 

այդ դիրքի հետ կապված իրենց գործառույթները։ 

4. Հստակ չէ համալսարանների և մյուս ԲՈՒՀ–րի դերը կրթական շուկայում։ 

Ինչպիսի գործողություններ, բացի բավականին պարզմիտ գովազդից, պետք է 

նրանց կողմից իրականացվեն կրթական ծառայությունների շուկայում՝ 



նպատակ ունենալով, նախ, ձևավորել այդ շուկան, ապա՝ դիվերսիֆիկացնել 

այստեղ առաջարկվող ծառայությունները։ 

5. Գուցե ամենակարևոր հարցը՝ ի՞նչ գործողություններ պետք է կատարեն 

կրթական կառույցները, ինչպիսի բարեփոխումների պետք է պատրաստ լինեն, 

որպեսզի հասարակության մեջ ձևավորվի գիտելիքի, մասնագետի, կրթության 

մասին այն արժեքների և ընկալումների համակարգը, որը անհրաժեշտորեն 

պետք է ուղված լինի մեր քաղաքացու, հասարակության և պետության 

զարգացմանը և հզորացմանը։ 

6. Ի վերջո, խաղի հեղինակի առջև դրված խնդիրը կարելի է ձևակերպել հետևալ 

կերպ. կարող է արդյոք կրթական համակարգը, մասնավորապես՝ 

բարձրագույն կրթության կառույցները իրականացնել այնպիսի լուրջ և 

սկզբունքային բարեփոխումներ, որ իրենց ծավալած գործընթացները, ինչպես 

նաև՝ տված արդյունքը ազդեն հասարակական գործընթացների վրա։ Հարցի 

հիմքում ընկած է մի շատ սկզբունքային խնդիր՝ կարող է արդյոք 

ինտելեկտուալ պոտենցիալի կոնսոլիդացված աշխատանքը ձևափոխել 

հասարակական արժեքային համակարգը՝ ծառայեցնելով այն պետության 

զարգացմանը և քաղաքացու անկաշկանդ ձևավորմանն ու առաջընթացին։ Այս 

բոլորը՝ թե՛ արհեստականորեն և թե՛ օբյեկտիվ պատճառներով արգելակվող 

բոլոնյան բարեփոխությունների ֆոնի վրա։ Կարող է արդյո՞ք մեկ առանձին 

համալսարան, որը նույնպես իր գոյության հիմնական սկզբունքներով դեռևս 

պատկանում է բարեփոխման ենթակա համակարգին, դառնալ նոր կրթական 

իրողության ստեղծող և սկզբունքորեն նոր կրթական կառույցներ 

սաղմնավորող։    

Այս խնդիրները որպես լուծելի ձևակերպելու և դրանից բխող նպատակներին 

հասնելու համար խմբային զեկույցների համար նախատեսվել էին ինչպես 

բավականին լուրջ վերաձարկում պահանջող հիմնահարցեր, այնպես էլ որոշակի 

կոնկրետություն և փորձագիտական մոտեցումներ պարունակող խնդիրներ։ 

Չորս աշխատանքայի օրերի ավարտից հետո գրանցվեցին հետևյալ արդյունքները։ 



1. Իրական ինտելեկտուալ պոտենցիալը, որը կարելի է հավաքագրել վերը նշված 

խնդիրների լուծմանը ծառայեցնելու համար, բավականին մեծ է և լուրջ։ Սա 

նշանակում է, որ կադրային խնդիր նախատեսվող գործընթացներն 

իրականացնելու համար չկա։ Սակայն հիմնական հարցը կայանում է այն 

պայմաններում, որոնց մեջ պետք է դրվեն կոնկրետ ուղղությունների համար 

ընտրված մասնագետները՝ հաշվի առնելով այն, որ պայմանները պետք է դրդեն 

և խրախուսեն նորը արարելու, նորի նկատմամբ բաց լինելու, նորը 

ադապտացնելու մշտական մթնոլորտի ձևավորմանը։ Նորարարական , 

ստեղծագործական գործընհթացների ծրագրավորված իրականացումն է 

հիմնական ճանապարհը։  

2. Ժամանակակից աշխարհում բազմապիսի գործառույթների քանակը գրեթե 

անսահման է, որից բխում է, որ այդ գործառույթների իրականացման համար 

անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների, պարզապես՝ անհրաժեշտ 

ինֆորմացիայի ծավալը նույնպես անսահման է, այսինքն՝  այդ տիպի 

պահանջմունքը դրսևորվում է ամենատրբեր ձևերով։ Պահանջմունքի 

բազմազանությունը թույլ է տալիս ձևակերպել պատվիրատուի դիրքը միայն 

ամենընդհանրական ձևով, բացառությամբ հիմնական ավանդական դիրքերից՝ 

“գործատու”, “սպառող”, “արտադրող” և այլն։ Ուստի հարցին պետք է մոտենալ 

այլ տեսանկյունից։ Պահանջված ինֆորմացիայի բոլոր պոտենցիալ 

սպառողներին հասանելիության պայմաններում “պատվիրատու” դիրքը 

նույնացվում է յուրաքանչյուր առանձին անձնավորության հետ, ինչն, իր հերթին 

նշանակում է, որ կրթաական շուկայի կառուցվածքը պետք է այնպիսին լինի, որ 

յուրաքանչյուր ոգ ունենա այնպիսի գիտելիքների և հմտությունների 

համակարգ, որի շնորհիվ նա, նախ՝ կարողանա ստանալ այն կոնկրետ 

գիտելիքը, հմտությունը, ինֆորմացիան, որն իրեն հարկավոր է այս պահին, 

կարողանա դա անել միշտ, և վերջապես, ամենակարևորը՝ կարողանա 

տեղադրել այդ գիտելիքը, հմտությունը, ինֆորմացիան իր աշխարհընկալման 

ամբողջականության մեջ։ Հետևաբար, կրթական ծառայությունների մատուցման 

կաղապարները պետք է լինեն շատ տարբեր՝ հիմնված  արարչային սկզբունքի 

վրա. արագ արձագանքող, ձևափոխվող, անընդհատ իրենց շուրջ իրենց հետ 

կապված, բայց ոչ պարտադրող կապերով նոր կառույցներ ստեղծող։ Կրթական 



շուկայի ծնող, արարող, ընկալող, արձագանքող կենտրոնում պետք է լինեն 

ֆունդամենտալ գիտությունների նյութի հիման վրա կրթական շուկայի 

ձևափոխումները նախապատրաստող և խրախուսող, երբեմն՝ նաև 

իրականացնող կառույցներ, հավանաբար՝ յուրաքանչուր ֆունդամենտալ 

գիտության ոլորտում՝ մի քանի մրձակցող կառույցներ։  

3. Այս կառույցները պետք է կատարեն, մի կողմից՝ գիտության և կրթության միջև 

ինֆորմացիոն խողովակի և գիտահետազոտական արդյունքների 

ադապտացման գործառույթները, մյուս կողմից՝ կրթական շուկայի 

սպառողների և  կրթական կառույցների միջև, կողմնորոշելով առաջիններին 

իրենց պահանջներիճշգրիտ ձևակերպման և շուկայի առաջակներից իրենց 

առավելապես համապատասխանող առաջարկը գտնելու, իսկ երկրորդներին՝ 

իրենց առաջակած ծառայությունները ավելի համապատասխան, ավելի 

բազմապիսի և բազմատեսակ դաևձնելու։ 

4. Համալսարանը նախ պետք է ինքը ստեղծի իր կողմից առաջարկվող ապրանքը, 

ապա՝ արժևորի այն, համապատասխանեցենելով հասարակության /լայն, 

առանց սահմանների իմաստով/ տարբեր հարթություններում պահանջվող թե՛ 

ձևին և թե՛ բովանդակությանը, ապա ճիշտ փաթեթավորում տա  նրան և ճիշտ 

կերպով տեղադրի կրթական ծառայությունների շուկայում։ Սակայն 

ամենակարևոր գործառույթը հետևյալն է՝ ստեղծել գիտելիք տիրապետելու 

համար այն գիտելիքին, որը իրոք անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 

պատվիրատուին և յուրաքանչյուր սպառողին։ 

5. Համալսարանը հանդես է գալիս մի քանի դիրքերում. Այն և պատվիրատու է, և 

սպառող է, և կրթական և գիտահետազոտական կառույցներ արտադրող։ Բացի 

այդ, համալսարանը ունի ևս մեկ չափազանց կարևոր գործառույթ՝ այն 

պահպանում է գիտելիքը օգտագործման պատրաստ վիճակում, թույլ չտալով 

շեղել այն իր գիտելիք և միայն գիտելիք լինելու արժեքից։ 

6. Համալսարանը իր այս սկզբունքային դիրքորոշումը ակտիվորեն դրսևորում և 

պաշտպանում է, ինչը անհրաժեշտորեն հանգեցնում է հասարակության մեջ այդ 

արժեքի ռեպլիկացիայի։ Համալսարանական մթնոլորտը, իր էությամբ 

պահպանողական հատկանիշներ ունենալով՝ մշտապես ենթակա է 

փոփոխությունների, եթե այն ուղղակիորեն ընդգրկված է ֆունդամենտալ և 



կիրառական նշանակություն ունեցող հետազոտությունների մեջ, որոնց 

իրականացումը ոչ միայն կապված է ուսումնական գործընթացի հետ, այլ նաև 

անընդհատ փոփոխության է ենթարկում այն։  

7. Կրթական ծառայությունների շուկան, Համալսարանը, այլ տիպի կրթական 

հաստատությունները պետք է տիրապետեն իրավիճակը կրթական 

գործընթացներում չափելու, գնահատելու մեխանիզմներին, այսինքն՝ այս բոլոր 

կառույցներում պետք է լինեն կամ հիմնական, կամ օժանդակ կառույցներ, 

որոնք անընդհատ հետևեն  ՇՈՒԿԱ–ՍՊԱՌՈՂ–ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 

հարաբերություններին, արձագանքելով դիսբալանսի բոլոր դրսևորումներին։ 

Դիսբալանս այս դեպքում համարվում է այն իրավիճակը երբ պահանջը 

հավասար է կամ նվազ է առաջակից թե՝ բովանդակության և թե՛ առաջարկկվող 

կրթական ծառայությունների ձևի տեսակետից։ 

8. Հեռանկարային առումով խաղի արդյունքների հիման վրա ճշտվեց կրթական 

համակարգի արտադրվող արդյունքին ներկայացվող կարևորագույն պահանջը։ 

Համալսարանը պարտավոր է թողարկել կիրթ մարդ, ինչը նշանակում է՝ մարդ, 

որը ստեղծում է այն գիտելիքը, որը թույլ է տալիս տիրապետել ինֆորմացիոն 

ամբողջ դաշտից  անհրաժեշտ գիտելիքը գտնելու, վերլուծելու, իմաստավորելու 

և արժեվորելու հմտություններին։ Կրթված մարդը՝ կիրառողն է, որի 

արտադրանքը նույնպես կարևոր է, սակայն դուրս է համալսարանի 

գործառույթներից։ Կիրթ մարդը բնորոշվում է գիտելիքի արժեբանական 

նշանակության ընկալմամբ և ձևավորմամբ և անընդհատ անձնական 

պատասխանատվությունը այդ արժեվորման համար գիտակցելով։ Կիրթը 

հավասար է կրթված+արժեք։  

9. Համալսարանը արտաքին միջավայրի ուղղակի ազդեցությունների զտման 

համակարգը պետք գիտակցված ձևով կառուցվի՝ օգտագործելով 

ներհամալսարանային, ներցանցային, ներմասնագիտական սոցֆիալիզացման 

տարբեր մեխանիզմներ։ Սա նշանակում է, որ ներհամալսաչանային կյանքը 

պետք է շատ հագեցած լինի իրադարձություններով, սոցիալական 

ստեղծագործական հանձնարարություններով, այդ ամենի ազատ քննարկման 

վայրեր պետք է լինեն, քննարկումները պետք է լինեն կոնցեպուալ և լավ 

նախապատրաստված։ Այս նպատակների համար կարող են ծառայել մի շարք 



այնպիսի ամբիոններո, որոնք ներկայումս կիսաֆորմալ գոյություն են 

պահպանում, ինչպես նաև պետք է ստեղծվեն հատուկ տիպիուսուցման 

հնարավորություններ, թաթերական բեմադրությունների դասեր, դիսպուտ–

ակումբներ, երաժշտական խմբեր, կինոնկարահանող խմբեր և այլն։ այս ամենը 

պետք է իրականացվի կոնկրետ դասընթացների  թեմաների հետ կապված։ 

10. Գործող համալսարաններում և այլ տիպի կառույցներում պետք է ստեղծել վերը 

նշված նոր սկզբունքներով ձևավորված գիտաուսումնական փոքր բջիջներ, 

որոնց կազմը պետք է խստորեն ընտրվի, իսկ աշխատանքային պայմանները՝ 

համապատասխանեցվեն պահանջված աշխատանքին։ Այս կառույցները՝ 

սկսելով սպասարկել ներկա մասնագիտությունների շրջանակներում 

ուսումնական գործընթացը, պետք է իրենց մոտեցումներով և 

ստեղծագործական հնարավորություններով ինֆեկտորների դեր կատարան 

ընդհանուր համալսարանական համակարգի համար՝ դուրս  չմղելով դասական 

դասավանդման ոճը այն դեպքերում, եթե այն արդյունավետ է։    

11. Համալսարանը պետք է նաև նախաձեռնող և խարախուսող հանդիսանա վերը 

նշված սկզբունքները պարունակող իրենից անկախ, սակայն իր հետ 

համագործակցող նոր ուսումնական կառույցների ստեղծմանը, որոնք պետք է 

առաջարկեն կրթական ծառայությունների շուկայում նոր տիպի 

ծառայություններ, նոր որոկի արդյունք, 

Կրթական ծառայությունների շուկայի ձևավորմամբ շահագրգիռ բոլոր հնարավոր 

մարմինները պետք է մշտապես գտնվեն ինֆորմացիայի, գաղափարների, 

կաղապարների փոխանակման գործընթացի մեջ՝ ձևավորելով ակտիվօրեն 

օգտագործվող ցանց։ Ցանցի տատանումները պետք է ձևակերպվեն որպես ԶԼՄ–ների 

քարոզչական նպատակիներով օգտագործում՝ հասարակության մեջ գոյություն 

ունեցող կարծրատիպերը ձևափոխելու կամ դուրս մղելու և նոր արժևորված նորմեր 

ներմուծելու համար։ Համալսարանը, մյուս շահագրգիռ կառույցները իրենք ևս պետք 

է ապահովեն ցանցի տատանումները՝ հրապարակելով հաջողության 

պտմություններ, իրականացնելով գիտության քարոզում, կազմակերպելով 

բյուրեղացած համալսարանական ոգով տոգորված հանրային իրադարձություններ։    



“Արժեքներ” խմբի աշխատաքի որոշ ասպեկտների շուրջ: 

Գիտական խնդրի ու 

գործընթացի ընկալման, 

հայեցակետի 

ներգրավվածության,  նյութի 

ու միջոցների, գիտական 

արդյունքի ներկա ու ապագա 

հասցեատերերի ճշտում:  

Ըստ այդմ, ներկա սոցիալ 

քաղաքական զարգացումներում, գիտության արտադրանքի, լեզվի ու 

փաթեթավորման տարբերակում:  

Մտավորականի ինքնապատկերացման փոփոխություն` գերակա ուժի 

հովանավորությունը ունենալու հավակնող խոսնակից դեպի կոնկրետ, այդ թվում 

ամենամասնավոր փոքր եւ մեծ հարցեր լուծելու ու բազմաբնույթ կապեր ստեղծելու 

ընդունակ միավորի :  

Համալսարան հասկացության որոշ ընկալման ու ավանդույթի վերաիմաստավորում` 

առավելապես կենտրոնացված ֆինանսավորում, հասցեատեր եւ կառավարում 

ունեցող, հարատեւության հավակնող, իներտ մակրոկառույցից դեպի բազմաթիվ 

տարբեր չափերի1, տարբեր աղբյուրներից սնվող, հավատարմագրում/ 

ակրեդիտացիա ունեցող, ճկուն, տարաժամկետ գործնեության, բազմաբնույթ, 

տարակենտրոն, առաջին հերթին արարչական ապա հետազոտական հիմքի վրա 

կրթական պրոցես ենթադրող միավորների առավելապես սերտ 

համագործակցության ու մրցակցության ասպարեզ (անկախ աշխարհագրությունից): 

Այս ասպարեզը մշտապես ուրվագծում եւ պարբերաբար անդրադառնում է իր 

փոփոխվող բնութագրերին ու սահմանումներին, սերտության ոլորտ մտնող կամ 

դրանից ելնող միավորներին, այսինքն` ինքն իրեն իբրեւ օբյեկտի` իր տարբեր 

միավորների տեսանկյունը զուգադրելով հատկապես այդ նպատակը հանձնառած 

                                                 
1 Ներկա Պետ. Համալսարանը (ները) կարող են մտնել իբրեւ միավոր: 



ինքնավար միավորի արտադրած պատկերին այլ համապատասխան ասպարեզների, 

ուրիշ կերպ ասած, սերտ համագործակցության ցանցերի հետ համեմատության մեջ:  

Մայրենիք-ցանցի ստեղծում այլ այնպիսի ասպարեզ-Համալսարանների հետ, որոնց 

ընդհանրական ուրվագիծը համատեղելի է:   

Մայրենիքների  ու Հայրենիքների գործառույթների անընդհատ զատորոշում ու 

հստակեցում: 

  



“Կրթական շուկա” խմբի նախագծերը 

Ելնելով խմբային աշխատանքի, ինչպես նաև ընդհանուր խաղային քննարկումներից՝ 

Կրթական շուկա խումբը հանգեց հետևյալ եզրակացություններին. 

Կրթական շուկայի ռիթմը և արդյունավետությունը կախված է երեք մասնակիցների 

փոխհարաբերություններից և նորմեր–կարծրատիպեր զույգի հարաբերակցությունից։ 

Դիտարկելով Սպառող խմբի  Creator - Angel/Demon – User  եռանկյունու 

սուբյեկտներին որպես ԿԱՄ–եր /կրթություն արտադրող միավորներ/, որոնք շուկայի 

համատեքստում թե՛ ապրանք արտադրող և թե՛ ապրանք հանդիսացող միավորներ 

են, և զարգացնելով նախորդ օրերի ընթացքում ձևակերպված այն դրույթը, որ շուկան 

կարող է զարգանալ և զարգացնել  հասարակությունը այն դեպքում, երբ ապահովում 

է ոչ միայն ապրանքի /կրթույան և կրթված մարդու/, այլև ապրանք +  արժեքի 

/գիտելիքի և կիրթ մարդու/ շրջանառությունը, խումբը հանգեց հետևյալ խնդիրների 

լուծման անհրաժեշտությանը. 

 Առաջին նախագիծը. Որպեսզի ապահովվի Creator - Angel/Demon – User  

եռանկյունու շրջապտույտը, անհրաժեշտ է, որ եռանկյունու յուրաքանչյուր 

սուբյեկտը գիտակցի իր դիրքի փոփոխության օրինաչափությունները և շուկայում 

ապրանք արտադրողից ապրանքի վերածվելու  /և հակառակը/ ճիշտ պահը։ 

Այսպիսով, խմբի կողմից առաջարկած առաջին նախագիծը, որը խումբն անվանեց 

«Իմաստավորում»  ենթադրում է, որ այդ սուբյեկտները պետք է ոչ միայն 

պարզապես իմանան միմյանց գոյության մասին, այլև գիտակցեն միմյանց միջև 

երկկողմանի կապի ստեղծման անհրաշեժտությունը /սիրելիս – թանկագինս/՝ 

իմաստավորեն միմնյանց։ Որքան ավելի շատ լինեն նման կապերը, այնքան ավելի 

մեծ կլինի շուկայի գնդաձև շարժումը, որն,ըստ խմբի` կստեղծի 

ամենաարդյունավետ պատկերը։   

 Երկրորդ նախագիծը. Շուկան պետք է ունենա այնպիսի ծառայություն, որը 

կապահովի ապրանքի՝ մինչև շրջանառության մեջ հայտնվելու գնահատումը ըստ 

ապրանք կամ ապրանք  +  արժեք կատեգորիաների։ Հիշեցնեմ, որ ըստ խմբի՝ 

շուկայի ճահճացման պատճառը նորմ–կարծրատիպ հարաբերություններում 

մշտական հավասարության նշանի առկայությունն է։ Այս ծառայությունը խումբը 



անվանեց «Ինք–արժևորիչ»։ Այս ծառայությունը պետք է հետևի ոչ միայն 

առաջարկ–պահանջարկ շարժին, այլև «սիրելիս–թանկագինս» 

հարաբերությունների, իր կողմից ուղարկվող ազդակների շնորհիվ նպաստելով 

այդ հարաբերությունների ստեղծմանն ու զարգացմանը։ Ըստ խմբի՝ «Արժևորիչը» 

լրացուցիչ հարթություն է, որը կարող է նպաստել շուկայական շարժման 

«գնդացմանը»։ Խաղի ավարտից հետո կարելի ՝է ասել, որ Կրթական շուկա խմբի 

նշված երկու նախագծերի միասնության և Պատվիրատու խմբի Կրթական 

բրոքերների ծառայություն նախագծի միջև հստակ զուգահերներ կան։ 

 Երրորդ նախագիծը 

բխում է շուկայում 

ապրանք+արժեք տեսակի 

կուտակումններից 

/«կամուկացներ և 

կամիկաձեներ»/, որոնց 

հավաքական էներգիայի 

արդյունքում ստեղծվում է 

նոր տեսակի ինքացում, 

որը  ստեղծվելու պահից հաշվի է առնում գոյություն ունեցող շուկան ճահճացնող 

բոլոր թերությունները, այսինքն՝ ստեղծվում է որպես նախորդ ԿԱՄք–ի 

հակատիպ։ Այն ստեղծվում է ավելի լայն ակտուալ շրջանակ ունեցող դաշտում, 

հաշվի առնելով հարակից շուկաների տեսակները։ Նման ԿԱՄ–ը նախորդի 

համար դառնում է Ա՜հ–աբեկիչ, քանի որ իր գոյությամբ կամ քայքայում է 

նախորդը, կամ ստիպում է, որ այն վերաիմաստավորի իրեն. Հնարավոր է նաև 

երրորդ տարբերակը. նման կրթական կառույցի առաջացումը  փոխում է 

շուկայում գրանցվող աշխատուժի հարաբերակցությունը և եթե հին կառույցները 

պատվիրատուների բազմության շնորհիվ չեն փոխվում  և շարունակում են գործել 

հին կարծրատիպերի շրջանակներում, ապա դրանք  աստիճանաբար վերածվում 

են որոշակի տեսակի /կրթության իրական էությունից շեղվող/ պատվիրատուների 

պահանջը բավարարող կառույցների։ Ամեն պարագայում նման ԿԱՄ–ի 

ստեղծումը էապես փոխում է շուկայի մթնոլորտը։ 



 Չորրորդ նախագիծը վերաբերում է միջշուկայական ոլորտին։  Այն ենթադրում է 

շուկաների ռիթմերի աստիճանական համապատասխանեցում։ Ըստ էության, սա 

առաջին երեք նախագծերի միավորումն է միջշուկայական կապերի ստեղծման 

գործընթացում։ Յուրաքանչյուր սիրելիս–թանկագինս իմաստավորող  կապի 

ստեղծումը /ԿԱՄ–ԿԱՄՔ, ԿԱՄ–ԿԱՄ, կամք–ԿԱՄՔ մակարդակներում/ 

մեծացնում է նաև Արժևորիչի կողմից գնահաըվող նյութի բովանդակությունը և 

փոխում է շուկայում տեղի ունեցող պատվիրատու–սպառող հարաբերությունների 

որակը։  Յուրաքանչուր նորաստեղծ կապի արդյունքում ստեղծված ապրանքը այդ 

կապի չափով մոտեցնում է շուկաները; Ի վերջո , եթե բոլոր հնարավոր կապերը 

ստեղծվում են և տալիս են արտադրանք, շուկաները նույնանում են, այսինքն՝ 

գորշծում են համաձայն նույն չափանիշները կիրառող Արժևորիչի։ Ըստ խմբի, 

շատ կարևոր է, որ այս գորշընթացը սկսվի ոչ թե Արժևորիչը նույնացնելով, այլ 

իմաստավորման սկզբունքը իրականացնելով; Արժևորիչի նույնացումը պետք է 

դառնա արդյունք, ոչ թե նախապայման; եվ այս առումով կարևոր դեր են խաղում 

նորաստեղծ կառույցները /երրորդ նախագիծ/, որոնք ի սկզբանե ուղղված են ոչ 

միայն ներքին, այլև ակտուալացված շուկաներին։ 

 

  



“Պատվիրատու” խմբի նախագծերը 

1. ԵՊԼՀ բոլոր տեսանկուններից ապագայի ստեղծումը, “կրեատիվ րեակտորի” 

ներմուծման միջոցով, որը միևնույն ժամանակ նաև “րեֆլեկտիվ րեակտոր” 

այսինքն` լաբորատորիա, որը հանդիսանում է իրականացման 

երաշխավորված մեխանիզմի և վաղվա բոլոր նորամուծությունների 

պատկերացնողն ու պատրաստողը: Մենք գտնում ենք, որ տվյալ դեպքում 

կարևորագույն արդյունքը հանդիսանում է համալսարանը որպես այդպիսին, 

կամ կրթական համակարգը, Т+ ժամանակահատվածում, նրա պլանային և 

կոնցեպտուալ զարգացումը հստակ հաշվետու ժամանակահատվածով  

(հնգամյակներով) + կառույցի կարևոր արտադրանքը` հաեցակարգեր 

գումարած մարդիկ, նպատակաուղղված պատրավստված  

(առանձին տեպքերում եղածներից բացահայտված) հենց այդ հայեցակարգերի 

իրականացման համար: 

2. Համալսարանի և շուկաի միջև 

միջանկյալ գոտու ստեղծում: 

Կրթական-պրակտիկ 

կառույցներ, որոնք 

հնարավորություն կտան 

ուսանողներին և 

համալսարանական 

գիտաշխատողներին 

մասնակցելու շուկայական հարաբերություններում: Կառույցներ, որոնք 

շուկայում գործող կադրերին համալսարանում վերապատրաստվելու 

հնարավորություն կտան: “Բրոքերները” խորհրդատուներ են, ովքեր ստեղծում 

և վերահսկում են պատվիրատու-համալսարան-սպառող 

հարաբերությունները: 

3.  Առաջին և երկրորդ կետերոեւմ նկարագրված կառույցների միջոցով շուկայի 

վաղվա կերպարի համատեղ ձևավորում, պահանջարկի ակտիվ ձևավորում, 

այդ թվում նաև ֆունդամենտալ-գիտական գործունեության համար: 

Քարոզչության համակարգի ստեղծում, ուսանողների և շրջանավարտների 



շրջանակում ապագայի կառուցման գործում իրենց դերի տեսլականի 

ձևավորում: 

  



“Համալսարան”  խմբի նախագծերը 

Ա. Մեգա-նախագիծ. Երեք կրթական-հետազոտական լաբորատորիաների ստեղծում 

1. Նորի ստեղծում 

Հեղինակավոր հետազոտողի և կազմակերպողի կողմից ղեկավարվող 

լաբորատորիան, օգտագործելով ուսանողական և ասպիրանտական ներուժը, 

կկենտրոնանա կենսաշխարհում և մարդկային հանրության մեջ նորի առաջացման 

սկզբունքների ուսումնասիրման վրա: Տարանջատելով նշված սկզբունքները՝ 

լաբորատորիան կծառայեցնի դրանք համալսարանին և այլ պատվիրատուներին 

Նորի ձեռք բերմանն ուղղված ուսանողական և այլ թեմաների ակտուալացման 

նպատակով: Գործունեության սկզբից առավելագույնը երկու տարի հետո կարելի 

կլինի ակնկալել ռացինալիզատորական առաջարկների և գյուտերի, ինչպես նաև, 

հավանաբար, հայտնագործությունների առաջացմանը այն ոլորտներում, որոնց 

շրջանակներում առաջադրվել են թեմաները և որոնք օգտագործում են 

լաբորատորիայի կողմից առաջարկվող մեթոդաբանությունը: Հաշվի առնելով Նորի 

շուկայական արժեքը՝ հաջողությունն ապահովված կլինի միջազգային մասշտաբով և 

եկամուտը բավականին արագ կծածկի ծախսերը: 

2. Կանխիմացության գիտություն 

Առաջինի օրինակով ստեղծված փոքր լաբորատորիա, որն ուսումնասիրում է 

ֆուտուրիստիկան և կանխիմացությունը՝ այն, թե ինչպես են նշված ուղղությունները 

գործում այսօր քաղաքագիտությունում, տնտեսությունում և այլն, ինչպես են կարող 

մոդիֆիկացվել և ինչպես են կարող դասավանդնել: Լաբորատորիան կնպաստի 

ուսանողական և ասպիրանտական աշխատանքների բարելավմանը, ինչպես նաև 

նախիմացության որակի բարձրացմանը Հայաստանում և հնարավորություն կտա այն  

ինստիտուտին, որի շրջանակներում գործում է, լինել նախիմացության 

մեթոդաբանությամբ լրջորեն զբաղվող փոքրաքանակ միջազագյին ինստիտուտների 

ուշադրության կենտրոնում:  

 



3. Իրականության ուսումնասիրման գիտություն 

Հետազոտական ցանկացած լաբորատորիա, ինչպես օրինակ ՀՌԿԿ–ն, կարող է իր 

աշխատանքների ցանկում ներառել գիտական թեմաների շարք այն մասին, թե 

ինչպես է իր սեփական արտադրությունն օգնում ուսումնասիրել իրականությունը, 

ինչ մեթոդներ գոյություն ունեն, որոնցից իրենք չեն օգտվում տվյալ պահին, որ 

մեթոդներն են ավելի կամ պակաս արդյունավետ և ինչու, ինչպես նաև հասարական 

գիտությունների շրջանակներում ստեղծել այն հարցերին նվիրված դասընթաց: Սա 

կնպաստի սոցիալական հետազոտությունների որակի բարձրացմանը և դարձյալ՝ 

կբերի լաբորատորիան նման հետազոտությունների փոքրաթիվ առաջատարների 

համատեքստ:  

Բ. Արտադրանքը արժևորող համակարգի ստեղծում 

Այս նախագիծը, ինչպես և 

արտահայտման ազատության 

վերաբերյալ 2009 թ. փետրվարին 

տեղի ունեցած միջոցառման 

շրջանակներում մշակված 

նախագիծը նպատակ է դնում 

Հայաստանում արտադրվող 

կամ դրսից ներթափանցող 

ինտելեկտուալ և ստեղծագործական ապրանքի արժևորման համակարգի ստեղծումը: 

Այն իրականացնելու համար մի քանի տարբերակներ կան։ Դիտարկենք դրանցից 

երեքը:  

1. 5-8 տարբեր ոլորտների ամենահեղինակավոր փորձագետների պարբերական 

հեռուստահանդիպում, որի ընթացքում մասնակիցներից մեկը ներկայացնում է 

մյուսներին և հեռուստադիտողին կարևոր ինտելեկտուալ կամ 

ստեղծագործական արտադրանք, բացատրելով դրա արժեքն ու 

կարևորությունը, ինչպես նաև թույլ կողմերն ու թերությունները: Ժամանակ առ 

ժամանակ նման հանդիպումների ընթացքում կարող է ապակառուցվել կամ 



քննադատական վերլուծության ենթարկվել արժեքի հավակնող, սակայն այն 

չունեցող որևէ արտադրանք: Փորձագետների ելույթների անոտացիաները և 

հանդիպումների տեսագրությունները տեղադրվում են համացանցում: 

Յուրաքանչյուր հեռուստադիտող կարող է ուղարկել իր արտադրանքը 

փորձաքննության: 

2. Բարեգործական եղանակով գումարների ձեռքբերման միջոցող 

հավաքագրվում են մշակութային ոլորտը ներկայացնող այլ բարձրորակ 

փորձագետներ, որոնք  ուսումնասիրում են հայաստանյան մշակութային 

արտադրանքը  և հրապարակում են իրենց կարծիքը տարբեր զանգվածային 

լրատվամիջոցներում։ Որոշ ժամանակ անց մշակութային արտադրանքի 

պրոդյուսերները կխնդրեն այդ փորձագետներին վարձատրության դիմաց 

կարծիք հայտնել իրենց հետաքրքրող արտադրանքի վերաբերյալ։ սրանից 

վախենալ պետք չէ։ Նույն իրավիճակն է ստեղծվում, երբ որևէ ընկերություն 

խնդրում է հատուկ խորհրդատուներին գնահատել իրենց աշխատանքը։  

Այստեղ շահերի բախում չկա։ Կա ազնիվ վերլուծության խնդիր, որի 

բացակայության դեպքում նա կզրկվի իր հեղինակությունից, քանի որ բոլորը 

առանց այդ էլ ամեն ինչ կհասկանան։ Եթե այս գործունեությունը ճիշտ ընթացք 

ստանա, որոշ ժամանակ անց  ինքը կծածկի իր ծախսերը։ Պրոդյուսերները 

կվճարեն ոչ միայն իրենց, այլև ուրիշների արտադրանքի մասին կարծիք 

հայտնելու համար, որպեսզի ավելի լավ տեղեկացված լինեն մրցակիցների 

արտադրանքի ուժեղ և թույլ կողմերի մասին։  

3. Համալսարանում ստեղծվում է Նորի վերաբերյալ փորձագիտական կարծիք 

հայտնելու համակարգ՝ հիմնված ներկայումս գործող համակարգից խիստ 

տարբերվող  (տվյալ խաղի ընթացքում մշակված) սկզբունքների վրա։ 

Գ. Երևակայության ուսումնասիրում և կիրառում 

Մտցվում են երևակայության ուսուցման, երևակայության ուսումնասիրման /ոչ 

հոգեբանական և ոչ միայն հոգեբանական դիրքերից/  դասընթացներ։  

Երևակայության առկայության հիմնավորումը դառնում է դասընթացը  

դասավանդման և նախագիծը իրականացման համար ընդունելու անհրաժեշտ 



կոմպոնենտ։ Այստեղ հիմնական մեխն այն է, որ համաշխարհային 

պոզիտիվիստական փորձը անհրաժեշտ է օգտագործել, սակայն երևակայության 

վերաբերյալ տվյալների հաստատման անհրաժեշտությունը  այն ուսումնասիրելու 

գործընթացը դարձնում է ձանձրալի և գրեթե անկիրառելի։ Տվյալ նախագիծը 

առաջարկում է ուսումնասիրել և կիրառել երևակայությունը ինչպես գիտական–

պոզիտիվիստական, այնպես էլ «նուրբ» գիտելիքի /ինտուիցիա, հեռազգայություն ևլն / 

իմաստով։ Այս ամենը միավորող մեթոդական առանցքը մտագործունեության 

մեթոդաբանությունն է։  

Սպասվող արդյունքը. Ստեղծագործական ակտիվության կտրուկ թռիչք և գյուտերի, 

հայտնագործությունների ու ստեղծագործական նվաճումների ձեռքբերում։  

Nota bene. Չխառնել Ինովացիոն նախագծերի հետ. Դրանք նմանատիպ ևզոգահեր 

սակայն նույն նախագծերը չեն։ 

Դ. «Անհայտի և ոչ մարդկայինի հետազոտում» գիտական նախագիծ 

Մարդու և անհայտի հարաբերությունների, ինչպես նաև ոչ մարդկային 

գիտակցությունների մոդելավորում և նման մոդելավորման մեթոդների որոնում։ 

Արդյունքը. նշված նախագծերը, այլ խմբերի մի շարք նախագծեր, ինչպես նաև խաղի 

կողմից առաջարկված բարձրագույն կրթության և գիտության սկզբունքների 

բարեփոխումնրը կփոխեն շուկան, ուղղելով այն դեպի վաղվա օրը, և կտրուկ 

կբարձրացնեն Հայաստանի մրցունակությունը։  Աշխարհի վերադարձը 

ինտերնետային հրճվանքից դեպի հիմնական արժեքները /ապագան, նորը, 

երևակայականի իրականացումը, իմաստավորումը, արժևորումը/ անխուսափելի է և 

արդեն տեղի է ունենում։ Տվյալ խաղը, ինչպես և խաղերը ընդհանրապես, օգնում է 

ակտուալության վերաանդամազատմանը և իրական ակտուալի 

վերաակտուալացմանը։ Հայաստանը իր ներոժի շնորհիվ միանգամայն պատրաստ է 

այդ նոր գնացքի շոգեքարշը դառնալու համար, դրանով իսկ վերածվելով Կովկասյան 

վագրի։ Իսկ սա, ըստ էության, որոշ քաղաքական գործիչների երազանքն է։ Խնդիրն 

այն է միայն, որ այդ գործիչները զուրկ են երևակայությունից։   



Լուրջ պատվերի դեպքում առաջարկված նախագծերից յուրաքանչյուրի 

տեխնիկական մասը կարող է մշակվել խմբի կամ այլ կոլեկտիվի կողմից։ 

 

Խումբը մշակել է նաև նշված նախագծերի իրականացման նախագծի հետևյալ մի 

քանի տարբերակները.  

1. Դրանց երևակայական իրականացումը 

2. Դրանց իրականացումը առանձին մարդու հնարավորությունների 

սահմաններում 

3. Դրանց իրականացումը Նորմիկ շտրիխի կողմից 

4. Դրանց իրականացումը մեկ հաստատության /Բրյուսովի/ կողմից 

5. Դրանց իրականացումը ամբողջ երկրի կողմից 

Եվ դարձյալ՝  մանրամասները կտրամադրվեն ըստ անհրաժեշտության։  

Գրողների, լրագրողների, ռեժիսորների, նկարիչների, երաժիշտների համար 

նախատեսված՝ «Ստեղծագործության հիմունքները» բազմադիսցիպլինար 

դասընթացի նախագիծ /Բրյուսովի համալսրարանում/։  

 

 

  



«Սպառող» խմբի նախագծերը 

1. Կրթական ծառայությունների գնահատման այնպիսի համակարգերի ստեղծում, 

որոնք իրականացնում են գնահատու,ը սպառողների պատվերով:  Նախընտրելի 

է, որ սպառողների տարբեր տեսակներ ստեղծեն տարբեր գնահատման 

համակարգեր, ինչը կապահովի որոշակի բազմազանություն և ճիշտ 

կողմնորոշվելու հնարավորություն կտա: Կրթական ծառայությունների 

գնահատման համակարգերը, որոշակիորեն կհամակարգեն կրթական 

ծառայությունների շուկան, ինչպես նաև հնարավորություն կտան կրթական 

համակարգին մոնոլիտ երևույթից վերածվելու բազմատարր համակարգի: 

2. Երկրորդ նախագիծը “Նոր համալսարանի” ստողծումն է: “Նոր համալսարան” 

ծրագիրը կարող է իրականացվել հետևյալ եղանակներով.  

 նոր “ֆիզիկական” համալսարանի ստեղծում 

 ի-համալսարանի ստեղծում 

 հին համալսարանի ձևափոխում 

 կրթական ծառայությունների ճկունության ապահովում և ուսանողին 

տարբեր ծառայություններից օգտվելու հնարավորության ստեղծում 

 “Նոր համալսարանի” համար 

անհրաժեշտ նախապայմանները 

երկուսն են. առաջինը` հինգ 

տեսակի սպառողների (ուսանող, 

դասախոս, շրջանավարտ, 

գործատու և համալսարան) 

կոնսոլիդացում՝ հիմնված նորմիկ 

կոչված ակտուալ արժեքների 

կոմբինացիայի վրա:  Երկրորդը` 

սպառողներց առնվազն մեկը պետք է հանդիսանա ազդակ ուղարկող. 

Երրորդ նախագիծը կրթական նոր մակարդակ տեղափոխվելու մեխանիզմի 

բարելավումն է: Նշված մեխանիզմի հիմնական  “հումք” են հանդիսանում 



նորմիկները, իսկ կարգավորիչ դերը` սպառողի պահանջն է: Խմբի քննարկումների 

արդյունքում պարզվեց, որ նորմիկների տեղափոխումը նոր մակարդակ ապահովվում 

է տվյալ նորմիկին համապատասխան  շարժասանդուղքի (էսկալատոր) միջոցով: 

Տվյալ պարագայում դա սպառողի պահանջներին համապատասխանող կրթական 

ծառայությունն է: Ներկայիս իրավիճակում սպառողն իր պահանջները 

համապատասխանեցնում է առկա կրթական ծառայություններին, մինչդեռ խմբի 

մշակած համակարգում սպառողը հնարվորություն է ստանում նպաստել նոր 

ծառայությունների ձևավորմանը և կրթական շուկայի հարստացմանը: Երրորդ 

նախագիծն իր մեջ է ընդգրկում առաջին երկուսը: Այս համակարգում կարևոր է նաև 

խմբի կողմից մշակած սֆերայի բաղկացուցիչ հարթությունների 

ներգրավվածությունը: Որքանով ավելանում է ակտիվացված հարթութույնների 

քանակը (մշակութային, իրավական, տնտեսական, ի-հարթություն և այլն), այնքանով 

ավելանում են կրթական ծառայությունները կամ դրանց գոյացման 

հնարավորությունները: Ընդհանուր առմամբ այս համակարգի նպատակը կրթական 

ծառայությունների տեսակային և որակական բազմազանացումն է, ինչին 

անխուսափելիորեն հաջորդում է ողջ կրթական համակարգի առողջացումը: 

  

  



Հավելվածներ 

Սամվել Կարաբեկյան. Բարձրագույն կրթության բարեփոխումները Հայաստանում. 

առաջին ճամփաբաժանը 

2005 թ.-ին Հայաստանը միացավ Բոլոնիայի համաձայնագրին՝ դրանով իսկ 

պետական մակարդակով հայտարարելով եվրոպական բարձրագույն կրթական 

տարածք մուտք գործելու իր նպատակադրությունը։ Դեռ մինչև այդ՝ 90-ական թթ.-ից, 

մի շարք բուհերում (Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում, 

Երևանի պետական համալսարանում, Հայաստանի պետական ագրարային 

համալսարանում) նախաձեռնվել էին կրթական համակարգը վերափոխելու, այն 

եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքը ձևավորող ֆորմալ պահանջներին 

համապատասխանեցնելունն ուղղված քայլեր, մասնավորապես՝ գործարկվեցին 

մագիստրոսի և բակալավրի կրթական ծրագրեր, կրեդիտային համակարգի որոշ 

տարրեր ներմուծվեցին կրթական պրակտիկա և այլն։ 

Միևնույն ժամանակ, բարձրագույն կրթության համակարգում 

վերափոխումներն ուղեկցվում էին մի շարք լրջագույն բովանդակային 

բարդություններով, որոնք պայմանավորված են մշակութային համատեքստի 

հետընկնումով, այլ կերպ ասած՝ այն խզումով, որն առաջանում է մակերևութային 

վերաձևումների և կրթական պրակտիկան պայմանավորող միջավայրի միջև։  

Այսօր, բարեփոխումների փաստացի մեկնարկից մոտ տասնհինգ տարի անց, 

ստիպված ենք փաստել, որ կրթական համակարգի այդօրինակ վճռական 

վերափոխումները պահանջում էին համալսարանական կրթության և գիտության 

ոլորտներում հիմնարար բարեփոխումների անցկացմանն ուղղված հետևողական 

քաղաքանության մշակում և իրականացում, որը պետք է նախատեսեր համակարգը 

կազմող հանգուցային մեխանիզմներում խորը կառուցվածքային, մեթոդաբանական, 

հոգեբանական և ֆինանսական վերափոխումների կատարում։ Պետք է, սակայն, 

խոստովանել, որ այդօրինակ բովանդակային հենարանների ձևավորումն ու 

զարգացումն ընթացել է անթույլատրելիորեն դանդաղ տեմպերով, իսկ որոշ հենքային 

խնդիրներ մնացել են չլուծված՝ ավանդույթ դարձած գործելաոճին 



համապատասխան, կրթական համակարգը ենթարկվեց հիմնականում դեկորատիվ 

բնույթ կրող մակերեսային վերաձևումների։ 

Կրթական համակարգի կարծրացած վիճակը, այն զգալի իներցիոն ուժը, որն 

առաջանում է համակարգի գործառությունն ապահովող վարչական և ակադեմիական 

ռեսուրսի՝ կրթական գործընթացի բովանդակության և կառավարման եղանակների 

վերաբերյալ կարծրատիպային պատկերացումներից և ակադեմիական միջավայրում 

ինովացիոն մշակույթի ցածր աստիճանից, բարեփոխումների ընթացքը արագացնելու 

համար անհրաժեշտ նպաստավոր հող չեն ստեղծում։  

 Եթե առաջին մոտեցմամբ առավել ընդհանուր գծերով վերլուծելու լինենք դրա 

հիմնական պատճառները, ապա կարելի է նշել հետևյալ խնդիրները. 

1. Կրթական գործընթացի ուղղահայաց կառավարման առկայությունը, որի տրա-

մաբանությունն իր բնույթով իսկ դիմադրում է բարեփոխումների համար նպաստա-

վոր մթնոլորտի ձևավորման նպատակով անհրաժեշտ ակադեմիական դեմոկրատա-

կան մեխանիզմների կազմավորմանը՝ հակասելով գիտելիքի հասարակություն ձևա-

վորելու գլխավոր մարտահրավերներից մեկին՝ կոշտ աստիճանակարգված կառա-

վարման մոդելից դեպի փոխկապակցված (ցանցավորված) ինքնավարություն 

անցնելու հրամայականին։ Ավելին՝ ինչպես յուրաքանչյուր կենտրոնացված վարչա-

րարական մեքենա, այդ կառուցվածքը մշտապես միտված է դեպի ինքնավերարտադ-

րում։ Պատահական չէ, որ բարեփոխմանն ուղղված՝ վերջին տարիներին կայացված 

անգամ անցումնային որոշումները արագորեն արգելակվում էին գործնական հար-

թություն իջնելիս։ Այս պայմաններում համալսարանների կառավարման 

բարձրագույն օղակը ստանում է բարեփոխումներն իրականացնելու մենաշնորհը՝ 

համալսարանական օրգանիզմի ինտեգրումը ընդհանուր եվրոպական տարածք 

փոխարինվում է «ինքնաինտեգրմամբ» (արտաքին շփումները գերազանցապես 

իրականացվում են հենց այդ մակարդակում), դասախոսների և ուսանողների 

շարժունությունը՝ «ինքնաշարժունությամբ» (այցելությունները եվրոպական տարբեր 

համալսարաններ իրականացվում են գերազանցապես հենց այդ մակարդակում)։ Այդ 

ամենը ոչ միայն խոչընդոտում է  համալսարանում ինովացիոն իրական մշակույթ 

ձևավորելու փորձերը, այլ նաև (ինչն առավել վտանգավոր է) կարող է վարկաբեկել 



բարեփոխումների գաղափարն առհասարակ։ Ակնհայտ է այս առումով, որ մեր առջև 

կանգնած է կրթական գործընթացի կառավարման արդյունավետ մոդելի մշակում։ 

2. Համալսարանական կրթության բարեփոխումները կատարվել են որդեգրելով 

եվրոպական համակարգի ընդամենը մակերեսային կաղապարը (կրթական 

համակարգի տրոհում երկու աստիճանի՝ բակալավրիատ և մագիստրատուրա, 

ժամերի վերածում կրեդիտների)։ Արդյունքում առաջացած բովանդակային խառնաշ-

փոթը, հոգեբանական և սոցիալական բնույթի արգելքները պայմանավորված են եղել 

կրթական արդյունավետ մոդել ձևավորելու նպատակադրության բացակայությամբ։ 

Դա իր հերթին չի ենթադրել բարեփոխումների լուրջ հայեցակարգ ստեղծելու, այդ 

ուղղությամբ համապատասխան հետազոտական և վերլուծական աշխատանքներ 

կատարելու անհրաժեշտություն։ Մինչդեռ բարեփոխումների ընթացքը Եվրոպական 

բարձրագույն կրթության տարածքում նոր խնդիրներ և առաջնահերթություններ է ա-

ռաջադրում, մասնավորապես, կրթական արդյունքների վրա հենվող ուսումնական 

ծրագրերին, դասավանդման այսպես կոչված «դասախոսակենտրոն» մոդելից 

«ուսանողակենտրոն» համակարգին անցնելու նպատակները, և բարեփոխումների 

հետագա դանդաղեցումը հղի է կրթության զարգացման արագացող ընթացքից հետ 

մնալու վտանգով։ 

Այս բացասական գործոններն ավելի վտանգավոր են դառնում կրթական 

համակարգի հետագա զարգացման համար, եթե հաշվի առնելու լինենք, որ առաջիկա 

տարիներին համալսարանը լուրջ ֆինանսական դժվարությունների առջև է կանգնե-

լու թե՛ առաջ եկած տնտեսական ճգնաժամի, թե՛ դիմորդների թվի ակնկալվող ան-

կման պատճառով, և այդ պակասորդը անհրաժեշտ կլինի լրացնել կրթական ծառա-

յությունների բազմազանությամբ, ինչը ենթադրում է կրթական ծառայությունների 

շուկայում առաջացող փոփոխությունների դինամիկային օպերատիվ կերպով արձա-

գանքելու և կրթական արդիական արտադրանք թողարկելու հարցում շահագրգիռ 

լինելու ունակություն՝ նպատակ, որն անհնար է իրականացնել ներկայիս կառավար-

ման մոդելի պայմաններում։ Ակնհայտ է, որ կրթական բարեփոխումների ընթացքն 

արագացնելու համար անհրաժեշտություն է առաջանում մշակել կրթության 

կառավարման աստիճանական ապակենտրոնացման ծրագիր, որի հիմքում պետք է 

ընկած լինեն հետևյալ հիմնական մոտեցումները. 



 կրթական ծառայությունների ներքին շուկայի ազատականացում և մրցակցային 

դաշտի ձևավորում, կրթական պրոցեսի նկատմամբ հովանավորչական 

մոտեցումների բացառում, 

 մասնագիտական պատրաստություն իրականացնող կառույցների 

(ֆակուլտետների) իրավասությունների ընդլայնում՝ ռեսուրսների նպատակային 

կենտրոնացման և խոշորացման, ինչպես նաև համալսարանական կառավարման 

վերին օղակին համակարգող, այլ ոչ՝ կարգավորող, առավել ևս՝ կարգադրող դեր 

հատկացնելու հետ մեկտեղ, 

 կենտրոնական վարչական ապարատի կրճատում և կրթական գործընթացին 

վերաբերող գործառույթների վերանայում։ 

Ի՞նչն է կառավարման այսօրվա համակարգում խոչընդոտում արժեքային 

միասնականության, կամ կորպորատիվ միասնական շահի ձևավորմանը։ Թերևս 

կարելի է առանձնացնել հետևյալը. 

1. Բարեփոխումների նպատակադրությունների և բովանդակության 

տեղեկատվական աջակցության աննշան աստիճանը և ակադեմիական լայն 

շրջանակի օտարված լինելը բարեփոխումների գործընթացից. 

2. Ուսանողների մոտ որակյալ կրթություն ստանալու հասարակական 

խթանների բացակայությունը և կրթական գործընթացում սեփական դերը 

գիտակցելու ցածր աստիճանը։ 

Փորձենք մանրամասնել։ 

Կառավարման ներկայիս համակարգում գերակայում է վարչարարա-

հրահանգային մշակույթը։ Վարչական կենտրոնը ձգտում է տոտալ վերահսկման՝ իր 

ներկայությունն ապահովելով համակարգի բոլոր օղակներում՝ միջամտելով անգամ 

մասնագիտական բնույթի խնդիրների լուծմանը։ Այդ պայմաններում 

մասնագիտական պատրաստություն իրականացնող կառույցները (ֆակուլտետները) 

ոչ միայն օժտված չեն իրական ինքնավարությամբ և լիազորություններով, այլ 

ընդհակառակը՝ չեն ունենում նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու որևէ խթան: 



Ուսումնական գործընթացի կառավարման ուղղությամբ վարվում է կոշտ 

ֆիսկալային քաղաքականություն, բացակայում է պրոցեսային մոտեցումը։ 

Կառավարման օբյեկտ են հանդիսանում կրթական գործընթացում ներգրավված 

սուբյեկտները՝ դասախոսները, ուսանողները, այլ ոչ թե բուն ինքը՝ կրթական 

գործընթացը։ Որպես հետևանք՝ կրթական գործընթացին ներկայացվող պահանջները 

հաշվի չեն առնում վերջինիս իրական հնարավորությունները, ուստի պրոցեսի 

հնարավորությունները և ներկայացվող պահանջները մտնում են հակասության մեջ, 

և պրոցեսի դեֆեկտների չափը սկսում է աճել՝ որքան խիստ են ոչ իրատեսական 

պահանջները, այնքան շատ է խոտանը։ Արդյունքները բարելավելու համար 

անհրաժեշտ է նախևառաջ բարելավել պրոցեսի հնարավորությունները, որից հետո 

միայն առաջադրել պրոցեսի նոր հնարավորություններին համապատասխանող նոր 

պահանջներ։ 

Հասկանալի է, սակայն, որ բարեփոխումները վերաբերում են ոչ միայն բուն կր-

թական գործընթացին, այլ նաև այն ապահովող մնացած գործոններին՝ 

կազմակերպական, ֆինանսական, մեթոդական և այլն, ուստի կրթական համակարգի 

արդյունավետ զարգացումը կարող է իրականանալ միայն դրանք բոլորը հաշվի առ-

նելու, համակարգված կերպով ուսումնասիրելու, փորձարկելու, և նորացվող համա-

կարգի բաղադրիչները փաթեթ առ փաթեթ ներդնելու դեպքում։ Այդ խնդրի լուծումը 

հնարավոր է միայն բարեփոխումների ընթացքի բոլոր պարամետրերով լուրջ հետա-

զոտական, վերլուծական և ստեղծագործական աշխատանք կազմակերպելու պարա-

գայում և, որն ամենակարևորն է՝ համալսարանական հանրության կողմից 

շահագրգիռ և հրապարակային քննարկման ընթացքում։ Մինչդեռ խիստ 

աստիճանակարգված կառավարման կառուցվածքի պայմաններում դասախոսական 

և ուսանողական կազմը չի ներգրավվում կատարվող փոփոխությունների ընթացքին, 

կրթական համակարգի զարգացման համար սկզբունքային, ռազմավարական 

նշանակություն ունեցող որոշումները կայացվում են նեղ շրջանակում և միտված են 

գլխավորապես այդ ուղղությամբ համալսարանում կատարվող քայլերը «վերադասին» 

զեկուցելու համար համապատասխանորեն «փաթեթավորելու» խնդիրը լուծելուն։ 

Կայացվելիք որոշումների շահագրգիռ քննարկումներ չեն նախաձեռնվում կամ էլ 

դրանք կրում են ֆորմալ ընթացակարգային բնույթ։  



 Ավելորդ է, սակայն, նշել, որ կողմնորոշումը դեպի նոր արժեքներ պետք է 

կիսեն կազմակերպության բոլոր աշխատակիցները։ Դա նշանակում է, որ 

գերակայությունները սահմանելու որոշումը չի կարելի ընդունել միայն 

համալսարանի ղեկավարության վերին մակարդակում։ Նոր գերակայությունները 

պետք է դրվեն խմբային քննարկման ոչ թե որպես եղելություն, այլ ընդամենը որպես 

քննարկման խնդիր։ Եթե նկարագրված սկզբունքները չեն պահպանվել, ապա 

ղեկավարության հռչակած նոր արժեքները չեն ընդունվի աշխատակիցների կողմից, 

հետևապես՝ կրթական պրակտիկայում չեն կիրառվի կամ կկիրառվեն ֆորմալ 

առումով, ինչն էլ, ըստ էության, տեղի է ունենում։ 

 Կրթական գործընթացի թերևս գլխավոր շահագրգիռ կողմը ուսանողությունն 

է, մինչդեռ ուսանողների մոտ այսօր գրեթե բացակայում են որակյալ կրթություն 

ստանալու հասարակական խթանները և ցածր է կրթական գործընթացում սեփական 

դերը գիտակցելու աստիճանը։ Ակնհայտ է, սակայն, որ կրթական բարեփոխումների 

հաջող և արդյունավետ ընթացքի համար որպես գլխավոր (և որոշ իմաստով 

նախապայման հանդիսացող) գործոն հանդես է գալիս ուսանողության՝ որպես 

ընդհանուր սոցիալական շահ ունեցող խավի կազմավորումը։ Ուսանողության՝ 

որպես երիտասարդության ինտելեկտուալ բնույթի նպատակադրություններով 

միավորված և, հետևապես, առաջատար հատվածի սոցիալական ֆորմալիզացիան, 

պետք է մեծապես նպաստի բարեփոխումների ընթացքը «ներքևից» խթանելու և 

իրական բովանդակությամբ բեռնելու, հասարակաության մեջ ինովացիոն մշակույթ 

տարածելու և, ի վերջո, հասարակության դեմոկրատացումը և քաղաքացիական 

հասարակության ինստիտուտների վերջնական կայացումը ապահովելու գործում։ 

Դա թույլ կտա նաև շեշտակիորեն բարձրացնել համալսարանի գրավչությունը՝ 

ժամանակակից մտավոր և հոգևոր պահանջներին համապատասխան մթնոլորտ 

ձևավորելով բուհական միջավայրում, որի պակասը (կամ, ըստ էության, 

բացակայությունն) է, որ նաև առաջացնում է ստեղծագործ երիտասարդության 

արտահոսքը երկրից։ 

Նման մթնոլորտի ձևավորումը ենթադրում է ընդհանուր ակադեմիական 

միջավայրի առկայություն, որտեղ իրականում կգործի ժամանակակից աշխարհի 



հասարակական կառուցվածքներին բնորոշ հարաբերությունների համակարգը և 

կձևավորվի մարդու և մասնագետի անհատականությունը։ Այդ պարագայում միայն 

կապահովվի համալսարանի համաչափ համալրումը ակտիվ գիտակրթական 

դիրքորոշում ունեցող երիտասարդ մասնագետներով, կրթական համակարգում 

արդեն իսկ աշխատող երիտասարդ մասնագետները ակտիվորեն ներգրավված 

կլինեն համալսարանական կառավարման գործընթացներում, իսկ ուսանողական 

կազմակերպությունները թերևս կդադարեն լինել արհեստածին կառույցներ, որոնք 

ծառայում են որպես «չինովնիկական» ապագային իրենց նախապատրաստող 

ողորկախոս երիտասարդների դարբնոց։ 

Կարծում եմ, անվիճելի է, որ մենք կանգնած ենք մշակութային լուրջ տեղաշարժի 

անհրաժեշտության առջև։ Սակայն պետք է նկատել, որ մշակութային հենարանների 

ձևավորումը պետք է ընթանա կառուցվածքային վերափոխումներին զուգընթաց, և 

որքան մենք ուշացնենք շարժումն այդ ուղղությամբ, այնքան մեծ է վտանգը, որ 

բարեփոխումների նպատակով գործադրվող մեր ջանքերը չեն պսակվի ցանկալի 

արդյունքներով։ Պետք է ի վերջո հստակ դրվի այն սահմանը, որից այն կողմ 

կազմակերպական մշակույթի հիմնարար հասկացությունները ձևախեղվում և 

բովանդակազրկվում են, որից այն կողմ իրական պահանջկոտությունը վերածվում է 

մանրախնդրականության, դեմոկրատական սկզբունքները՝ տնայնավարության, իսկ 

շահագրգիռ քննարկումները՝ համատեքստից դուրս բերված առանձին խնդիրների 

շահարկման։ Այդժամ, թերևս, մենք կկարողանանք վստահ լինել, որ բռնել ենք 

իրական զարգացման ուղին։ 

  



ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԼԻՍԱԲՈՆՅԱՆ 

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ 

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԸ 2010-ԻՑ ՀԵՏՈ. ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՈՒՆ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՊԱՏԱԿԻ 

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Ուժեղ համալսարաններ Եվրոպայի համար. Եվրոպայի համալսարանները, 

մոտ 800 տարի առաջ հիմնադրվելուց ի վեր, միշտ խրախուսել են 

հետազոտումը, նպաստել են քաղաքակիրթ ու հանդուրժող հասարակությանը 

եւ երիտասարդ մարդկանց պատրաստել են հասարակության ու տնտեսության 

մեջ խաղալիք իրենց դերին: Իսկ այսօր Եվրոպան իր համալսարաններից 

ակնկալում է, որ դրանք էլ ավելի կընդլայնեն իրենց դերը, հնարավորություն 

տալով, որ քաղաքացիական հասարակությունը համապատասխանի 

քսանմեկերորդ դարի մարտահրավերներին: Կլիմայի փոփոխությունը, 

էներգիայի հետ կապված հարցերը, կյանքի տեւողության աճը, 

տեխնոլոգիական փոփոխությունների մեծ արագությունը, աճող գլոբալ 

փոխկապակցվածությունը եւ մեծացող տնտեսական անհավասարությունը` թե 

Եվրոպայի ներսում, թե Եվրոպայի եւ այլ մայրցամաքների միջեւ, այս ամենը 

պահանջում է  ուսումնասիրություն, հիմնարար հետազոտություններ, ինչպես 

նաեւ տեխնոլոգիական եւ սոցիալական նորարարություն` խնդիրները 

ծագելուց հետո անմիջապես դրանք լուծելու համար եւ տարբեր 

հասարակություններում ապահովելու համար տնտեսական հաջողությունը` 

սոցիալական կայունության հետ միասին: Եվրոպայի համալսարանները, 

որոնք շատ բազմազան են, միասին պատրաստ են դիմագրավելու այս 

մարտահրավերները:  

2. Համալսարանները եւ Գիտելիքի հասարակությունը. Կենտրոնական խնդիրն 

այն է, որ եվրոպական երկրների բնակչությունը` թե երիտասարդները, թե 

ծերերը, պատրաստ դառնան մաս կազմելու Գիտելիքի հասարակությանը, 

որում տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային զարգացումը նախ եւ առաջ 

կախված է գիտելիքի եւ հմտությունների ստեղծումից ու տարածումից: Արդի 



հասարարակությունները, նախորդ դարերի ագրարային եւ արդյունաբերող 

հասարակություններից շատ ավելի, կախված են գիտելիքի, բարձրակարգ 

հմտությունների, ձեռնարկատիրական տաղանդի կիրառումից եւ 

հաղորդակցական ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումից: 

Հենց նշված  հմտություններն է, որ Եվրոպայի համալսարանները 

հաջողությամբ զարգացնում են` առարկայահենք ուսուցման, ինչպես նաեւ 

ավելի մասնագիտական դասընթացների միջոցով, միշտ հիմնվելով հիմնարար 

հետազոտությունների վրա, ինչը առանձնահատուկ է համալսարանական 

համակարգի համար: Այսպիսով համալսարանները ակնկալում են 

առանցքային դեր խաղալ Լիսաբոնյան օրակարգի սահմանած նորարարական 

նպատակներին հասնելու գործում, հետեւողականորեն գործելով Բարձրագույն 

կրթության եւ հետազոտությունների եվրոպական տարածքներում: 

3. Բազմազան համալսարանական համակարգ. Համալսարաններն ընդունում են 

այն հանգամանքը, որ անցումը բարձրագույն կրթության էլիտար համակարգից 

դեպի զանգվածային համակարգ ենթադրում է ուրիշ առաքելությամբ եւ ուրիշ 

առավելություններով համալսարաններ: Պահանջ է առաջանում խիստ 

բազմազան ուղղվածությամբ հաստատությունների` հիմնված տարբեր 

առաքելությունների հավասար արժեւորման վրա: Հաստատությունները ավելի 

եւ ավելի շատ կառաջարկեն տարբեր տեսակի ուսումնական ծրագրեր` 

հանգելով ավարտական որակավորումների լայն ընտրության, ինչը հնարավոր 

կդարձնի առաջխաղացման ճանապարհը` մեկ հաստատությունից դեպի 

մյուսը, եւ կխթանի հետազոտության, նորարարության եւ գիտելիքի 

փոխանցման գործունեությունը` դրանց բազմազան առաքելություններին 

համապատասխան:  

4. Համալսարանական ինքնավարության հիմնարար կարեւորությունը. 

Հարմարունակությունն ու ճկունությունը, որ համալսարանները պետք է 

ունենան փոփոխվող հասարակությանը եւ փոփոխվող պահանջներին 

արձագանքելու համար, կախված են ամենից առաջ աճող ինքնավարությունից 

եւ բավարար ֆինանսավորումից, ինչը նրանց բավականաչափ տարածք է 

տալիս` իրենց տեղը գտնելու համար: Եվրոպայի զարգացմանը նպաստելու 

ընդհանուր նպատակը հակադրված չէ բազմազանությանը, ընդհակառակը, 



այդ նպատակը պահանջում է, որ ամեն համալսարան սահմանի իր 

առաքելությունը եւ հետեւի դրան, եւ այդպիսով բոլորը միասին բավարարեն 

թե առանձին երկրների, թե ամբողջ Եվրոպայի պահանջները: 

Ինքնավարությունը ենթադրում է հիմնական ակտիվների, մասնավորապես 

ունեցվածքի, ինչպես նաեւ աշխատակազմի նկատմամբ վերահսկողություն, 

այն նաեւ ենթադրում է պատրաստակամություն` հաշվետու լինելու թե 

համալսարանի ներքին համայնքին` աշխատակազմին եւ ուսանողներին, թե 

ամբողջ հասարակությանը: 

5. Համալսարանները եւ ներառուն (inclusive) հասարակությունը. Եվրոպայի 

համալսարանները ընդունում են իրենց հանրային պատասխանատվությունը` 

խթանել սոցիալական արդարությունը եւ ներառուն հասարակությունը: Նրանք 

մեծ ջանքեր են գործադրում` իրենց ուսանող բնակչության սոցիալ-

տնտեսական հիմքը լայնացնելու համար, աշխատում են մատչելի լինել եւ 

հաջողության հնարավորություն տալ բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստված են 

եւ բարձրագույն կրթությունից օգուտ քաղելու ներուժ ունեն: Այս խնդրում 

հաջողության հասնելու համար պահանջվում է գործակցություն` 

կառավարությունների եւ կրթական համակարգի մյուս հատվածների հետ:  

II. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ 

6. Վերակենտրոնացում նոր առանցքային նպատակների ուղղությամբ. Ինչպես 

ցույց է տալիս եռափուլ բարձրագույն կրթությունը Եվրոպայում արագ 

ներդնելու հսկայական հաջողությունը` համալսարանները լիովին նվիրված են 

Բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքի` ԲԿԵՏ-ի կառուցմանը:  

Միեւնույն ժամանակ, «Միտումներ V» զեկույցը ցույց է տալիս Բոլոնյան 

գործընթացի բարեփոխումների պարադոքսներից մեկը` այն, որ չնայած դրանց 

նպատակը հասարակության մտահոգություններին արձագանքելն է, մինչեւ 

հիմա չի հաջողվել հասնել հասարակության հետ բավարար երկխոսության: 

Այսպիսով համալսարաններն ու կառավարությունները, շարունակելով 

հանդերձ բարելավել տարբեր գործիքների ճանաչումն ու օգտագործումը, նաեւ 

պետք է վերազբաղվեն բարեփոխումների ընդհանուր նպատակներով` 



երաշխավորելու համար, որ ուսանողների վրա առավել կենտրոնացումը, 

աշխատանք գտնելու հարցի կարեւորումը, շարժունությունը, գրավչությունը եւ 

սոցիալական ներառունությունը հաստատապես ամրագրվել են` որպես 

ստեղծվող ԲԿԵՏ-ի բնութագրիչներ:  

7. Առավել կենտրոնացում ուսանողների վրա. Համալսարանները գիտակցում են, 

որ լրացուցիչ ջանքերի կարիք կա` դեպի ուսանողակենտրոն ուսուցում 

անցումն ապահովելու համար: Այդ ջանքերը ներառում են ուսման 

արդյունքների գնահատման կիրառումը խրախուսելը, հստակորեն 

բացատրելը` թե ինչ է ակնկալվում, որ շրջանավարտները կիմանան եւ 

կկարողանան անել, ինչպես նաեւ քննադատական մտքի եւ ուսանողների 

ակտիվ ներգրավվածության խթանումը: Հատուկ ջանք է պահանջվում` 

դասախոսներին նման ուսանողակենտրոն հարացույցով աշխատել դրդելու եւ 

սովորեցնելու համար: Ուսանողները եւ նրանց ներկայացուցիչները պետք է 

ներգրավվեն այս նոր մոտեցումների հետեւանքներին հարմարվելու 

աշխատանքում:  

8. ԿԿՓՀ (ECTS) -– «Միտումներ V» զեկույցը ցույց է տալիս Կրեդիտների 

փոխանցման եվրոպական համակարգի` ԿՓԵՀ -ի արդյունավետ դերը 

ուսումնական գործընթացները կառուցելիս, երբ այն ճիշտ ձեւով 

օգտագործվում է ուսման արդյունքների գնահատման եւ ուսանողների 

ծանրաբեռնվածության հիման վրա: Այն վստահության հիմք է ստեղծում 

հաստատությունների, փուլերի եւ առարկաների ներսում, ինչպես նաեւ դրանց 

միջեւ, այդպիսով խթանելով ճկուն եւ բազմակողմ շարժունությունը, որ 

Բոլոնիայի գործընթացի առանցքային նպատակներից է: Համալսարանները 

հաստատակամորեն պնդում են, որ Եվրոպական հանձնաժողովը հենվի ԿՓԵՀ 

-ի ձեռքբերումների վրա` մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման 

եվրոպական կրեդիտային համակարգի համար (ՄԿՈՒԵԿ) հետագա 

առաջարկներ մշակելիս: Ամեն ջանք պետք է գործադրել` խուսափելու համար 

երկու առանձին կրեդիտային համակարգերի գոյությունից` ցկյանս (lifelong) 

ուսուցման ռազմավարության ներսում: Համալսարանները ցանկանում են 

առաջատար դեր գրավել ԿՓԵՀ -ի հետագա զարգացման մեջ: 

Համալսարանների եվրոպական ընկերակցությունը կպատասխանի այս 



մարտահրավերին` Բոլոնիայի ձեռնարկի, ինչպես նաեւ հատուկ սեմինարների 

եւ այլ միջացառումների միջոցով շարունակելով օգնել համալսարաններին` 

իրագործելու Բոլոնիայի գործընթացի բարեփոխումները: Ինչպես ցույց են 

տալիս Միտումներ V-ի արդյունքները, այս գործընթացը ժամանակ է 

պահանջում:  

9. Նպաստավոր ուսումնական միջավայրի ստեղծում. Գիտակցելով ուսուցման եւ 

սովորելու գործընթացները գնալով ավելի բազմազան դարձող ուսանողության 

պահանջներին հարմարեցնելու կարեւորությունը, համալսարանները, 

գործակցելով կառավարությունների հետ, աշխատում են երաշխավորել, որ  

սովորողներին օգնող բարձրորակ ծառայությունները, մասնավորապես` 

օժանդակության եւ խորհրդատվության, մատչելի լինեն բոլոր ուսանողների 

համար: Նշված նպատակներին հասնելու համար հաստատություններից 

պահանջվում է ռազմավարական նվիրվածություն`ամենաբարձ 

մակարդակում , իսկ կառավարությունից` ֆինանսական խրախուսումներ` ի 

շատ ավելի մեծ մատչելիության:  

10. Գործ գտնելու դյուրություն. Համալսարաններն ընդունում են, որ որ լրացուցիչ 

ջանքեր են պահանջվում` գործատուներին տեղյակ պահելու այն հսկայական 

աշխատանքի մասին, որ տարվում է ուսումնական ծրագիրը բարեփոխելու 

համար: Նրանք կձգտեն ավելի հետեւողականորեն երկխոսության մեջ մտնել 

գործատուների հետ, ավելի շատ տեղեկատվություն տալ իրենց 

շրջանավարտների իրազեկության եւ ուսման արդյունքների մասին, ինչպես 

նաեւ համակարգեր գործի կդնեն` շրջանավարտների աշխատանքի անցնելուն 

հետեւելու համար: Պետական եւ/կամ մասնավոր գործակալությունների հետ 

միասին, նրանք կփորձեն լուծել իրենց ուսանողների աշխատանքային 

առաջխաղացմանն ավելի համակարգային  կարգով նպաստելու հարցը` 

խորհրդատվության եւ ծառայությունների ձեւով: Թե հաստատությունները, թե 

կառավարությունները պետք է ընդհանուր ձեւով ընդունված այս ուղեգիծը 

կոնկրետ գործողությունների վերածեն: Կառավարություններին առաջարկվում 

է հանրային սեկտորի իրենց կառույցները, որ զբաղվում են գործի 

տեղավորման հարցերով, ձեւափոխել այնպես, որ հաշվի առնվի կրթական 



աստիճանների նոր կառույցը: Սա մի հարց է, որ մատնանշված է Միտումներ 

IV-ում, բայց դեռ չի լուծվել: 

11. Ցկյանս ուսում. Համալսարանները գիտակցում են ցկյանս ուսումը առաջիկա 

տարիներին իրականություն դարձնելու խիստ անհրաժեշտությունը` թե լավ-

պատրաստված շրջանավարտների կրթությունն ու ուսուցումը շարունակելու, 

թե անբարենպաստ խմբերին նախնական կրթություն տալու միջոցով: Փորձը 

ցույց է տալիս, որ ցկյանս կրթության մեջ ներգրավումը հատուկ 

հնարավորություններ է ստեղծում տեղական համագործակցությունն 

ուժեղացնելու, ֆինանսավորումը բազմազանեցնելու եւ տեղական զարգացման 

խնդիրները լուծելու առումով : Բոլոնիայի գործիքները, մասնավորապես 

Նախարարների կողմից Բերգենում ընդունված շատ կարեւոր Բարձրագույն 

կրթության եվրոպական տարածքի որակավորումների շրջանակը, 

հնարավորություն են տալիս առաջարկել ավելի բազմազանեցված ծրագրեր, 

ինչպես նաեւ հեշտացնել համակարգերի մշակումը` հնարավոր դարձնելու 

համար նախկին ոչ-ֆորմալ եւ աշխատանքի վրա հիմնված ուսման 

ճանաչումը: ՀԵԸ-ն, Ցկյանս ուսման որակավորումների շրջանակի համար 

արված իր առաջարկություններում, պնդում է որ Եվրոպական հանձնաժողովը 

խուսափի բարձրագույն կրթությանը վերաբերող երկու զուգահեռ 

որակավորումների շրջանակ մշակելուց, քանի որ սա կիրառման ժամանակ 

խնդիրներ կառաջացնի համապետական մակարդակում, ինչպես նաեւ 

շփոթություն կառաջացնի տեղում գործողների մեջ: ՀԵԸ-ն նաեւ կոչ է անում 

Եվրոպական հանձնաժողովին` համալսարաններին ակտիվորեն ներգրավել 

ցկյանս ուսման քաղաքականության մշակումներում: Սա շատ մեծ 

կարեւորության հարց է` թե բարձրագույն կրթությանը, թե մասնագիտական 

ուսուցման սեկտորին առնչվող, եւ պահանջում է նախաձեռնություններ, որոնք 

թե հստակ կլինեն, թե իրար հետ համատեղվող:  

III. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ 

12. Միջազգայնացումը եւ «Բոլոնիայի ապրանքանիշը». Բոլոնիայի գործընթացը 

Եվրոպայի մեծ հաջողություններից է: Դառնալով ողջ աշխարհի աճող 



հետաքրքրության առարկան, այն վերածվում է «Եվրոպական ապրանքանիշի»: 

Բոլոնիայի բարեփոխումները եվրոպական բարձրագույն կրթությունը 

հրապուրիչ են դարձնում, քանի որ դրանք հենվում են որոշակի 

փիլիսոփայության եւ մեթոդոլոգիայի վրա եւ օգտագործում են այնպիսի 

թափանցիկ գործիք, ինչպիսին ԿՓԵՀ -ն է: Այս սկզբունքները լավ են 

ընդունվում միջազգային տարածքում, քանի որ դրանք բարձրագույն 

կրթությունը դիտարկում են որպես հանրային բարիք եւ մեծ կարեւորություն 

են տալիս այդ կրթության հիմքում ընկած ակադեմիական արժեքներին:  

13. Միջազգայնացման ինստիտուցիոնալ ռազմավարություններ. 

Համալսարանները կարեւոր շարժիչ ուժ են միջազգային համագործակցության 

եւ փոխանակման ռազմավարություններ ու կառույցներ մշակելու գործում` 

ինստիտուցիոնալ, համապետական եւ եվրոպական մակարդակներում: 

Նրանք, գնալով ավելի եւ ավելի շատ, մշակում են այնպիսի միջազգային 

ռազմավարություններ եւ պրոֆիլներ, որոնք ընդգրկեն թե ուսուցման, թե 

հետազոտական գործունեությունը, ձգտեն հավասարակշռել  

համագործակցությունն ու մրցակցությունը եւ որպես թիրախ ունենան 

կոնկրետ աշխարհագրական տարածքներ: Ավարտածների ուսուցումը հատուկ 

դեր ունի խաղալիք միջազգայնացումը հաստատությունների մակարդակում 

խթանելու գործում : 

14. Միջազգայնացման հետագա խթանումը. Եվրոպայի համալսարանները 

նպատակադրված են Եվրոպան նախընտրելի վայր դարձնել ուսանողների եւ 

գիտնականների համար: ՀԵԸ-ն շարունակելու է` տարածել Բոլոնիայի 

գործընթացը եւ բացատրել այն միջազգային գործընկերներին, մասնակցել 

տարվող քաղաքականության քննարկումներին` եվրոպական մակարդակում, 

ինչպես նաեւ, Ռեկտորների ազգային համաժողովների հետ միասին, 

երկխոսություն մշակել աշխարհի տարբեր տարածաշրջանների բարձրագույն 

կրթության ընկերակցությունների հետ` այդպիսով երկարատեւ 

գործակցության եւ համագործակցության ամուր հիմք ստեղծելով: 

Համալսարանները, ՀԵԸ-ի միջոցով, պետք է վարքականոն մշակեն 

միջազգային համագործակցության եւ ԲԿԵՏ-ի փոխանակումների համար: 

Եվրոպական հանձնաժողովին եւ ազգային կառավարություններին խնդրվում 



է օժանդակել այս միջազգայնացման գործընթացին` մշակելով ճկուն 

ֆինանսավորման գործիքներ, որոնք հաստատություններին թույլ կտան 

ներդնել երկարաժամկետ միջազգային ռազմավարություններ, ինչպես նաեւ 

միջոցներ ձեռք առնել` ուսանողների եւ կրթաթոշակավորների 

շարժունությունը հեշտացնելու համար: Մասնավորապես, ազգային 

իշխանություններին խնդրվում է փոփոխել ներգաղթի օրենքներն ու երկիր 

մուտք գործելու կանոնները` որպեսզի հիշյալ ռազմավարությունները 

հաջողություն ունենան: Միջազգային գործընկերների ակտիվ 

մասնակցությունն այս երկխոսությանը նույնպես շատ կարեւոր է` նշված 

նպատակներին հասնելու համար:  

IV. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ 

15. Իրար կապելով բարձրագույն կրթությունն ու հետազոտությունը. Բոլոր 

մակարդակներում հետազոտության վրա հիմնվող կրթության ապահովումը 

Եվրոպայի եւ եվրոպական համալսարանների ամենաուժեղ կողմերից է: 

Հետազոտության վրա հիմնվող բարձրագույն կրթություն առաջարկող 

հաստատությունը պետք է երաշխավորի, որ հետազոտական բաղադրիչը 

ներառված եւ մշակված է բոլոր փուլերում, այդպիսով թույլ տալով, որ 

ուսանողը հետազոտական փորձ ձեռք բերի, ինչպես նաեւ խթանելով 

հետաքրքրությունը հետազոտության նկատմամբ` որպես հնարավոր ապագա 

աշխատանք: Ասվածը վերաբերում է նաեւ փոխանցելի հմտությունների լայն 

խմբի ձեռքբերմանը, որոնք պետք է ներառվեն ոչ միայն դոկտորականի 

մակարդակում, այլ նաեւ բոլոր մակարդակների ուսումնական ծրագրերում, 

այսպիսով առաջ մղելով առաջնողների մի նոր սերունդ, որն ունակ կլինի 

ինտեգրել տարբեր հեռանկարները եւ կարձագանքի արագորեն փոփոխվող 

աշխատաշուկայի պահանջներին: 

16. Բարձրորակ դոկտորական ծրագրերի արմատավորում համալսարաններում. 

ՀԵԸ-ն դոկտորական ծրագրերի համար 10 հիմնական սզբունքներ է ընդունել 

Զալցբուրգում, 2005թ. փետրվարի 25-ին: Դրանից հետո սրանք դարձել են 

Եվրոպայում դոկտորական ծրագրերի մասին քննարկումների այն շրջանակը, 



որն ավելի է հստակեցված առաջիկայում Լոնդոնում կայանալիք 

Նախարարների հանդիպման համար գրված զեկուցման մեջ: Այս զեկույցը եւս 

մեկ անգամ ընդգծում է, որ ինքնուրույն հետազոտությունը պետք է մնա որպես 

բոլոր դոկտորական թեզերի հիմնական բաղադրիչ: Հենվելով այս զեկույցի 

արդյունքների վրա, ՀԵԸ-ն մի մշտական հենք կստեղծի` հետագա զարգացման, 

գործակցության եւ հաջող փորձի փոխանակման համար` Եվրոպայի 

համալսարանների դոկտորական ծրագրերի եւ ամբիոնների միջեւ: Ընդունելով 

որ հետազոտության` որպես ընտրվելիք հետագա աշխատանքի, հրապուրիչ 

լինելը մեծապես որոշվում է դոկտորականի փուլում, համալսարանները պետք 

է շարունակեն ակտիվորեն աշխատել հետազոտությունների ազգային 

խորհուրդների եւ այլ ֆինանսավորող գործակալությունների հետ (ներառյալ 

Եվրոպական հանձնաժողովը)` դոկտորական թեկնածուների եւ ծրագրերի 

ֆինանսավորման պայմանները, ինչպես նաեւ ակադեմիական եւ ոչ 

ակադեմիական հատվածների հետազոտողների հետագա աշխատանքային 

առաջխաղացման պայմանները բարելավելու ուղղությամբ: 

17. Մշակելով հետազոտության ինստիտուցիոնալ ռազմավարություններ. 

Խրախուսված Հետազոտությունների եվրոպական խորհրդի ստեղծմամբ, 

համալսարանները պետք է աշխատանք տանեն իրենց հաստատության 

ներսում հետազոտությունների ռազմավարությունը առավել ուժեղացնելու 

ուղղությ ամբ` նկատի ունենալով ռազմավարական մենեջմենթի 

մոտեցումների ներմուծումը: Սա կխթանի հետազոտական որակյալ ուժերի 

կուտակումը համալսարանի ներսում եւ զարկ կտա այնպիսի աշխատանքային 

գործընթացների, որոնք առավելագույնի կհասցնեն համաեվրոպական եւ 

ազգային ֆինանսավորող կառույցների կողմից առաջարկվող 

հնարավորությունները (որպես համալսարանի արտաքին հետազոտական 

ռեսուրսների հիմնական բաղադրիչ) : Թեեւ անհատական տաղանդը մնում է 

որպես հետազոտական գործընթացի սիրտ, բավարար չափի թիմի 

կառուցումը` համալսարանի ուժեղ կողմերի ասպարեզում, ինչպես նաեւ 

հետազոտական ենթակառուցվածքների ստեղծումն ու օգտագործումը 

օպտիմալացնելու գործում, նույնպես հաջողության հասնելու համար 

առանցքային պայման է: Հետազոտության համար աճող ծախսերը ( ներառյալ 



գիտական ենթակառուցվածքները) սրում են առաջնահերթությունները 

որոշելու կարիքը:  

18. Նորարարական կարողությունների խթանումը. Համալսարանները պետք է 

ավելի շատ ջանք գործադրեն իրենց հետազոտությունները խորացնելու եւ 

նորարարական կարողությունները մեծացնելու ուղղությամբ` ընդլայնելով 

համագործակցությունը արտաքին գործընկերների հետ, մասնագիտացնելով 

գիտելիքի փոխանցման գործընթացները եւ հավելյալ արդյունք (սիներջի) 

ստանալով` հետազոտական քաղաքականության տարածքային, ազգային եւ 

համաեվրոպական նախաձեռնությունները համադրելու միջոցով: Տարբեր 

համալսարանների եւ այլ գործակիցների ուժերով համատեղ մեծ ու փոքր 

խմբերի ստեղծումը` հետազոտության կոնկրետ բնագավառներում, պետք է 

շարունակի զարգանալ` որպես նորարարության, այդ թվում տեղական 

նորարարության, առանցքային հատկանիշ: Իր հերթին, ՀԵԸ-ն խրախուսելու է 

կապերի խորացումը FP7-ի, հետազոտությունների ազգային ֆինանսավորման 

եւ Եվրոպայի կառուցվածքային հիմնադրամների միջեւ` ի նպաստ 

հետազոտությունների եւ նորարարությունների, ինչպես նաեւ խթանելու է 

անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծումը: Աշխատելով իր Ազգային 

ռեկտորների համաժողովի անդամների հետ, ՀԵԸ-ն ձգտելու է ներգրավել 

տեղական գործընկերներին` համատեղ աշխատելու Եվրամիության 

կառուցվածքային ֆոնդերից հետազոտության եւ նորարարությունների համար 

ավելի շատ միջոցներ ստանալու ուղղությամբ: 

19. Համալսարան-ձեռնարկություն համագործակցություն. Տարիներ շարունակ 

համալսարանները ընդարձակ եւ հաջող համագործակցություն են զարգացրել 

գործարար ձեռնարկությունների հետ. նման հաջող փորձն է հիմք հանդիսացել 

լայնորեն ճանաչված «Պատասխանատու համագործակցության ուղենիշերի» 

համար: Համալսարան-ձեռնարկություն գործակցությունը «համա-

նորարարության» գործընթաց է, ուր գիտելիքի փոխանցումը դիտվում  է որպես 

համալսարանների կենտրոնական առաքելություն: ՀԵԸ-ն շարունակելու է իր 

ջանքերը` խորացնելու համալսարան-ձեռնարկություններ երկխոսությունը, 

ներառյալ, օրինակ, դոկտորական ծրագրերի, ինչպես նաեւ Եվրամիության 

առաջարկած Տեխնոլոգիայի Եվրոպական ինտիտուտի (EIT) հարցում: 



20. Հետազոտական գործունեության ծախսահաշվարկը. Համալսարանները 

հետեւողականորեն շարժվում են դեպի իրենց հետազոտական գործունեության 

ամբողջական ծախսահաշվարկ, եւ այդ իսկ պատճառով ակնկալում են, որ 

հետազոտությունների ֆինանսավորման եվրոպական եւ ազգային 

գործակալություններն ու ծրագրերը ամբողջական ծախսի օժանդակություն 

ցույց կտան հետազոտական պայմանագրերին եւ դրամաշնորհներին: 

Ավարտին հասցնելու համար իր հաջող ջանքերը` FP7-ի նախընտրելի 

հետազոտության ծախսերի նոր մոդելում հետազոտության անուղղակի 

ծախսերի համար ավելի մեծ օժանդակություն ստանալու ուղղությամբ, ՀԵԸ-ն, 

իր անդամների հետ գործակցելով, դիտարկման տակ կպահի նշված մոդելի 

ներդրման գործընթացը` մինչեւ 2010 թվականի միջանկյալ զեկույցը: 

21. Ավելի ճկուն իրավական եւ կանոնադրական պայմաններ. ՀԵԸ-ն կաշխատի 

Ազգային ռեկտորների համաժողովի իր անդամների հետ` քննարկելու համար, 

ազգային կառավարությունների հետ միասին, համալսարանահենք 

հետազոտողների համար ավելի ճկուն եւ նպաստավոր իրավական ու 

կանոնադրական պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը (վերաբերող 

վարձատրությանը, թոշակների փոխանցելիությանը, եւ այլն): Սա անհրաժեշտ 

է, եթե Եվրոպան ուզում է պոտենցիալ առավելագույն օգուտը ստանալ 

առաջարկվող նոր հնարավորություններից,  օրինակ` Հետազոտությունների 

եվրոպական խորհրդի ֆինանսավորման նոր սխեմաների միջոցով:  

22. Ազատ մուտք. Համալսարանները եւ ՀԵԸ-ն, իր Ազատ մուտքի խմբի միջոցով, 

շարունակելու են աշխատել «ազատ մուտքի» սկզբունքները իրագործելու 

ուղղությամբ` հետազոտության արդյունքները տարածելու հարցում: 

Համալսարանները ցանկանում են պահպանել իրենց դերն ու 

պատասխանատվությունը` որպես հանրային բարիք հանդիսացող 

հետազոտական գիտելիքի «պահապաններ», ուրեմն եւ` ուժեղացնել 

համալսարան-հասարակություն երկխոսությունը` թվային տեխնոլոգիաների 

հնարավորությունները օպտիմալ օգտագործելու միջոցով:  

 



V. ՈՐԱԿԸ 

23. Որակական գործընթացները եւ հաստատությունների առաքելությունը. 

Որակական գործընթացները ենթադրում են ռիսկի գնալու մշակույթի 

խթանում, որտեղ ավելի մեծ կարեւորություն է տրվում հաջողությանը, ոչ թե 

ձախողմանը, որպեսզի հաստատությունում ստեղծվի ստեղծարարության, 

գիտելիք ստեղծելու եւ նորարարության համար նպաստավոր միջավայր: 

Համալսարանները վերահաստատում են իրենց հաստատակամությունը` 

շարունակել որակական զարգացումն ու բարելավումը` իրենց, որպես 

հաստատության, առաքելության բոլոր ասպեկտներում: Հաստատության 

ներսում որակական գործընթացները պետք է ադեկվատ ձեւով արտացոլեն 

այդ հաստատության արժեքներն ու առաքելությունը եւ հենվեն դրանց վրա: 

Արտաքին եւ ներքին որակական համակարգերը պետք է հաշվի առնեն այս 

ասպեկտները` որպես ցանկացած գնահատման սկզբնակետ:  

24. Կապը արտաքին հաշվետվության հետ. Համալսարանները լիովին ողջունում 

են պատասխանատվությունը, որ բխում է որակի հարցին իրենց 

նվիրվածությունից, ըմբռնում են որակի ներքին մշակույթը արտաքին 

հաշվետվությամբ լրացնելու կարեւորությունը: Որակի արտաքին 

մեխանիզմները պետք է կապված լինեն ներքին գործընթացների հետ, բայց 

չկրկնեն այդ գործընթացները, որպեսզի երաշխավորված լինի դրանց 

ընդունվելը համալսարանի ներսում,  հավելյալ արդյունքի (սիներջիի) 

ստացումը, իսկ բյուրոկրատականությունը հասցվի նվազագույնի: ԱՅս 

նպատակին հասնելու համար, հաստատությունները պետք է ակտիվ դեր 

խաղան - իրենց ռեկտորների համաժողովների միջոցով, նաեւ երկխոսության 

մեջ մտնելով իրենց կառավարությունների եւ Որակի ապահովման (QA) 

գործակալությունների հետ – իրենց արտաքին հաշվետվության համակարգերը 

հաստատության ներքին որակական գործընթացներին համապատասխան 

ձեւավորելու գործում: 

25. Որակի եվրոպական չափումը. Նմանապես, որակի ապահովման (QA) 

եվրոպական չափումը պետք է մշակվի բարձրագույն կրթության 

հաստատությունների, ուսանողների, որակի ապահովման 



գործակալությունների եւ կառավարությունների հետ համագործակցելով: 

Առաջարկվող կառավարումը Որակի ապահովման գործակալությունների 

եվրոպական ռեգիստրի կողմից  հիմնված բաժնետերերի գործակցության 

վրա, որ կերաշխավորի ստուգման եւ հավասարակշռման համակարգը  

վստահության եւ թափանցիկության համար հիմք կդառնա, այդպիսով 

մեծացնելով Բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքի հրապույրը: 

Նախարարներին խնդրվում է ընդունել վերջին երկու տարում E4 խմբի (ENQA, 

ESIB, EUA and EURASHE) կողմից մշակված առաջարկները , այդպիսով 

վստահություն դրսեւորելով բաժնետերերի պատասխանատու գործակցության 

նկատմամբ, որ ընկած է այս առաջարկների հիմքում:  

VI. ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 

26. Ինքնավարություն. Կառավարություններին խնդրվում է պաշտպանել 

հաստատությունների ինքնավարության սկզբունքը, որպեսզի, հաշվի առնելով 

հաստատությունների տարբեր առաքելությունները, դրանցում ապահովվի 

ակադեմիական ինքնավարությունը (ուսումնական ծրագիր, այլ ծրագրեր եւ 

հետազոտություններ), ֆինանսական ինքնավարությունը (միանվագ 

բյուջետավորում), կազմակերպչական ինքնավարությունը (համալսարանի 

կառուցվածքը) եւ աշխատակազմային ինքնավարությունը 

(պատասխանատվություն մարդկանց աշխատանքի ընդունելու, 

աշխատավարձերի եւ առաջխաղացման համար): Ինքնավարությունը պետք է 

հիմնվի բավարար հանրային ֆինանսավորման վրա եւ հեշտացնի հանրային 

ու մասնավոր եկամուտների ու նվիրաբերությունների (բարեգործների, 

ընկերությունների, շրջանավարտների եւ ուսանողների կողմից)  

ռազմավարական կառավարումը հենց իրենց` համալսարանների կողմից: 

Կառավարություններին խնդրվում է այս հարցում առաջխաղացումը որոշել` 

համեմատելով այն թիրախային մակարդակների հետ, որոնք ուղենշված են թե 

ինքնավարության, թե համալսարանների ֆինանսավորման հետ կապված: 

Համալսարանները պետք է ձգտեն ավելի ուժեղացնել ղեկավարումը եւ 

մասնագիտական կառավարումը: 



27. Մեծացնել եւ բազմազանեցնել ֆինանսական հոսքերը. ՀԵԸ-ն 

հետեւողականորեն շարունակում է փնտրել համալսարանների համար 

լրացուցիչ եկամտային հոսքեր եւ խրախուսել կառավարման այնպիսի ձեւեր, 

որ ենթադրում են ֆինանսական կառավարման օպտիմալ թափանցիկություն: 

ՀԵԸ-ի ֆինասավորման աշխատանքային խմբի հավաքած տվյալները 

ակնհայտ են դարձնում հանրային ֆինանսավորման մեխանիզմների այն հսկա 

բազմազանությունը,  որ կարելի է գտնել Եվրոպայում: Դրանք մեծապես 

տարբերվում են թե ծավալով, իրավական հիմքով, մեթոդոլոգիայով, տարվող 

քաղաքականության հանդեպ վստահության աստիճանով, թե այն խորությամբ, 

որով կենտրոնական իշխանությունները վերահսկում են հաստատությունների 

բյուջեները: ՀԵԸ-ն շարունակելու է իր քննությունը այնքան ժամանակ, մինչեւ 

վստահորեն կարողանա բնորոշել եվրոպական համալսարանները 

համաձայնեցված կաղապարի հիման վրա եւ մշակի ծախսահաշվումի 

ընդհանուր մեթոդոլոգիա: Սա պահանջում է հանրային ֆինանսավորման 

ներկա մոդելների, դրանց իրավական եւ ֆինանսական միջավայրի, ինչպես 

նաեւ առկա լրացուցիչ եկամտային հոսքերի  ընդգրկուն քարտեզագրում, եւ 

դրանով իսկ ուղղակիորեն առնչվում է թե´ Բոլոնյան գործընթացի 

առանցքային կողմերին, ինչպիսիք են դրա սոցիալական չափումը 

(մատչելիություն, ուսանողներին հատկացվող օժանդակության 

արդարացիություն),  միջազգային չափումը (հրապուրիչ եւ մրցունակ լինելը), 

թե´ Լիսաբոնյան ռազմավարությանը: ՀԵԸ-ն նեցուկ է կանգնում Եվրոպական 

հանձնաժողովի նպատակին` մեկ տասնամյակի ընթացքում բարձրագույն 

կրթության մեջ կատարված ներդրումները մեծացնել առնվազն 2 տոկոսով, եւ 

կոչ է անում իր բոլոր գործընկերներին` ընդհանուր ջանքերով հասնել այս 

նպատակի իրագործմանը: 

28. Մասնավոր ներդրումներ բարձրագույն կրթության մեջ. ՀԵԸ-ն կոչ է անում 

կառավարություններին` վերահաստատել այն իրողությունը, որ բարձրագույն 

կրթությունը հանրային բարիք է: Միեւնույն ժամանակ, համալսարանների 

ֆինանսավորման համատեքստում, նաեւ անդրադառնալով ուսանողների 

աճող քանակին ու գլոբալ համատեքստում բարձր որակ ապահովելու բարձր 

գնին,  ՀԵԸ-ն կշարունակի մասնակցել բարձրագույն կրթության 



ֆինասավորման մեջ հանրային եւ մասնավոր հատվածների 

համագործակցույթան մասին բանավեճին, հատուկ ուշադրություն դարձնելով 

վարձավճարների հարցին: Օրինակ` ցկյանս ուսումը պահանջում է շատ ավելի 

ճկուն ֆինանսավորման մոդելներ, քան ավելի հին համակագերը, որ 

նախատեսված էին ավանդական` բոլոր դասերին հաճախող ուսանողների 

կարիքները բավարարելու համար: ԱՅդ իսկ պատճառով ՀԵԸ-ն կաշխատի իր 

անդամների հետ` ուսումնասիրելու համար այլընտրանքային 

քաղաքականության հնարավորությունը` բարձրագույն կրթության ծախսերի 

համար մասնավոր (ուսանողների եւ շրջանավարտների կողմից) 

հատկացումների հարցում` նկատի առնելով բազմազան ազգային 

համատեքստերը:  

VII. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

29. Ուժեղ համալսարաններ Եվրոպայի համար. Եվրոպայի համալսարանները 

Գիտելիքի Եվրոպա ձեւավորելուն նպաստող կարեւոր ուժերից են: Նրանք 

գիտակցում են սրա բերած պատասխանատվությունը, եւ, իրենց հերթին, 

խնդրում են կառավարություններին, եւ ողջ քաղաքացիական 

հասարակությանը, որ սրանք էլ ճանաչեն իրենց պատասխանատվությունը` 

օգնելու որ համալսարանների համար երաշխավորված լինեն այն 

ռեսուրսները, որոնք վերջիններիս թույլ կտային իրենց առաքելությունը 

կատարել ոչ թե պարզապես լավ, այլ գերազանց կերպով, ինչը դրանց թույլ 

կտար մրցել մնացած աշխարհամասերի բարձրագույն կրթույթան 

համակարգերի հետ: Ոչ միայն Եվրոպան, այլեւ ողջ աշխարհն է այսօր 

«Գիտելիքի հասարակություն» դառնում, ահա թե ինչու Լիսաբոնյան 

ռազմավարությունը, Բարձրագույն կրթության եւ հետազոտության 

եվրոպական տարածքի ստեղծումը, ազգային կառավարությունների ջանքերի 

հետ միասին, անընդհատ վերանայվելու կարիք ունեն, որպեսզի մենք 

կարողանանք դիմագրավել մեր առջեւ կանգնած մարտահրավերները: 

Համալսարանների համար ոգեւորիչ ժամանակներ են եկել,  երբ դրանք 

մասնակցում են նորարարությանը` ուսուցանելով եւ ուսանելով, 



հետազոտելով եւ գիտելիք փոխանցելով: Եվրոպայի համալսարանները 

ողջունում են այս հնարավորությունը, որ նրանց թույլ է տալիս մասնակցել 

Եվրոպայի ապագան կերտելուն:  

 

 

  



ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊՐԱԳԱՅԻ 

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԸ ՎՍՏԱՀ ՆԱՅՈՒՄ ԵՆ ԱՌԱՋ 

Եվրոպական համալսարանները 2009թ. մարտի 18-21-ը հանդիպեցին Պրագայում` 

քննարկելու «Գլոբալ մարտահրավերների առջեւ. եվրոպական ռազմավարություններ 

եվրոպական համալսարանների համար» թեման: Մենք անդրադարձանք նաեւ ներկա 

ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին եւ դրա հետեւանքներին: ԱՅդ իսկ պատճառով 

մեր հռչակագրի առաջին մասը ուղերձ է, ուղղված քաղաքական գործիչներին եւ 

միջազգային դոնոր կազմակերպություններում որոշումներ ընդունողներին` 

ճգնաժամին արձագանքող հրատապ միջոցառումների առաջարկով: Իսկ հռչակագրի 

երկրորդ մասը համալսարանների համար սահմանում է երկարաժամկետ 

ռազմավարական օրակարգ`  հստակեցնելով այն 10 գործոնները, որոնք որոշելու են 

մեր ապագա հաջողությունը: 

I. ՈՒՂԵՐՁ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻՆ`  

համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի դեմ պայքարել բարձրագույն 

կրթության եւ հետազոտությունների բնագավառում ներդրումներ անելով 

ԻՆՉՈ՞Ւ 

1. Համալսարանների դերը որոշիչ է Եվրոպայի ապագայի համար. գիտելիք 

ստեղծելով, նորարարությունը, քննադատական մտածողությունը, 

հանդուրժողականությունը եւ բաց մտածողությունը խթանելով, մենք 

քաղաքացիներին պատրաստում ենք հասարակության եւ տնտեսության մեջ 

նրանց խաղալիք դերին եւ արձագանքում ենք նրանց ակնկալիքներին` տալով 

անհատական զարգացման եւ անձնական առաջխաղացման 

հնարավորություն: Բոլոր մակարդակների հետազոտահենք (research based) 

կրթության միջոցով մենք ապահովում ենք այն բարձրակարգ հմտություններն 

ու նորարարական մտածողությունը, որոնց կարիքն ունեն մեր արդի 

հասարակությունները եւ որոնցից կախված են տնտեսական, սոցիալական եւ 



մշակութային ապագա զարգացումները:  Մենք ձգտում ենք նաեւ նոր 

խնդիրների եւ երկարաժամկետ նպատակների` ի հավելումն ընթացիկ 

խնդիրներին լուծումներ գտնելուն:  

2. Համալսարանները` տնտեսական առողջացման շարժիչներ. ձգտելով 

գերազանցության հասնել կրթության, հետազոտման եւ նորարարության մեջ, 

սովորողների բազմազան խմբերի առաջարկելով լայն հնարավորություններ, 

լավագույն ստեղծարար միջավայրը ստեղծելով այն երիտասարդ 

հետազոտողների համար, որոնց կարիքը Եվրոպան ունի, համալսարանները 

ավելի ու ավելի կենտրոնական դեր են ստանձնում Եվրոպայի գիտելիքի 

հասարակության ապագա աճը եւ համախմբումը ապահովելու գործում: 

Փոփոխվող աշխատաշուկային արձագանքելու ընդունակ, պատրաստված եւ 

ճկուն, Եվրոպան ավելի ստեղծագործ եւ նորարար, ուրեմն եւ` ավելի մրցունակ 

դարձնելու համար պահանջվող հետազոտական հմտություններ ունեցող 

քաղաքացիների մեր պաշարով մենք պատրաստ ենք պատասխան գտնելու 21-

րդ դարի համաշխարհային մարտահրավերներին:  

3. Բարձրագույն կրթությունն ու հետազոտությունը կարիք ունեն խթանիչների 

եվրոպական փաթեթի. Համալսարանները, որպես հանրային բարիքին 

ծառայող եւ Եվրոպայի բնակչության համարյա կեսին կրթող հանրային 

հաստատություններ, ներկա հանգամանքներում, առավել քան երբեւէ, որոշիչ 

դեր են խաղում Եվրոպայի զարգացման գործում: Նույնը վերաբերում է 

բարձրագույն կրթությանը եւ հետազոտությանը ցուցաբերվող հանրային 

օժանդակությանը. երբ մասնավոր օգնությունները թուլանում են եւ գործարար 

աշխարհը երերում է, հանրային ֆինանսավորումը կենսական է դառնում` 

շարունակականության ապահովման գործում: Եվրոպան չի կարող իրեն թույլ 

տալ տաղանդավոր մարդկանց մի ամբողջ սերունդ կորցնելու կամ 

հետազոտական եւ նորարարական գործունեության մեջ լուրջ անկում թույլ 

տալու ռիսկը: Որպեսզի սա տեղի չունենա, պետք է կրկնապատկել ջանքերը` 

հասնելու համար հետազոտության եւ զարգացման մեջ Բարսելոնում նշված 3 

տոկոսի ներդրումների նշանակետին – սա նշանակում է ավելի քան 700 հազար 

լրացուցիչ հետազոտողներ – եւ ՀՆԱ-ի առնվազն 2 տոկոսը ներդնել 



բարձրագույն կրթության մեջ, ինչպես առաջարկում է Եվրոպական 

հանձնաժողովը: 

Ի՞ՆՉ 

4. Խթանիչների եվրոպական փաթեթ` բարձրագույն կրթության եւ 

հետազոտության միջոցով. Ամեն տաղանդ կարեւոր է, ահա թե ինչու ՀԵԸ-ն 

խնդրում է որոշում ընդունողներին, ազգային եւ համաեվրոպական 

մակարդակում, որպես օրինակ վերցնել բարձրագույն կրթության եւ 

հետազոտության բնագավառում կատարվող խոշոր ներդրումները, որոնք 

բնորոշ են տնտեսական խթանիչների ԱՄՆ փաթեթին: Դրանց միջոցով 

օժանդակություն են ստանում թե թանկ եւ բարդ հետազոտությունները, թե 

բարձրագույն կրթության համար վճարելու դժվարություն ունեցող 

ուսանողներն ու ընտանիքները, այդպիսով շեշտվում է կրթությանը եւ 

հետազոտություններին օժանդակելու անհրաժեշտությունը,  երաշխավորելու 

համար, որ հետազոտությունն ու նորարարությունը կպահպանվեն որպես 

ապագա տնտեսական զարգացման շարժիչ ուժ եւ որ լայն մասնակցությունը 

բարձրագույն կրթության մեջ չի նվազի: ԱՅսպիսի օժանդակությունը 

նմանապես վճռորոշ է Բարձրագույն կրթության եւ հետազոտությունների 

եվրոպական տարածքի դինամիկ զարգացման շարունակականությունը 

երաշխավորելու առումով, ինչից սնվում են եվրոպական համալսարանները: 

Դա կամրապնդի եվրոպական համերաշխությունը, կթուլացնի 

ազգայնականության եւ հովանավորչության մեծացող վտանգը Եվրոպայում, 

երաշխիք ստեղծելով, որ ներկա ճգնաժամից Եվրոպան դուրս գա ուժեղացած, 

կենսունակ եւ վստահորեն նայի ապագային: Որպես դեպի ապագան ուղղված 

մտածողության, հետեւողականության եւ համերաշխության առհավատչյա, 

ՀԵԸ-ն առաջարկում է. 

 Ներդրումներ երիտասարդ հետազոտողների ներկա սերնդի համար. 

Եվրոպան չպետք է զոհի երիտասարդ հետազոտողների ներկա 

սերունդը, խթանիչների համաեվրոպական ծրագիր է պետք` 

երիտասարդ հետազոտողներին Եվրոպայում պահելու համար 



հնարավորություններ եւ շարժառիթներ ստեղծելու համար, հետեւելով 

ազգային մակարդակում ընդունված համանման ծրագրերի օրինակին, 

ինչպես, ասենք, Նիդեռլանդներում: Սրա համար անհրաժեշտ է, որ 

երիտասարդ հետազոտողների համար բոլոր մակարդակներում 

մեծապես ավելանան ֆինանսավորման հնարավորությունները. 

Հետազոտությունների եվրոպական խորհրդի միջոցով (որը կարող է 

շատ ավելի մեծ դեր խաղալ եվրոպական հետազոտությունների որակի 

բարձրացման գործում,  եթե դրա ֆինանսավորումը մեծանա), 

Եվրահանձնաժողովի Հետազոտությունների շրջանակային ծրագրերի 

միջոցով, ինչպես նաեւ ազգային եւ տեղական մակարդակներում 

գործելով` օրենսդրորեն երաշխավորելով թոշակի եւ սոցիալական 

ապահովությ ան իրավունքներն ու դրանց փոխանցելիությունը, 

հնարավոր դարձնելով հավասարակշռված աշխատանքային 

շարժունությունը Եվրոպայով մեկ: Մեր հերթին, որպես 

համալսարաններ, մենք պարտավորվում ենք մեծացնել 

աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորությունները 

երիտասարդ հետազոտողների համար, ինչպես նաեւ ապահովել այն 

հարցերի լուծումը, որոնց մասին խոսվում է Եվրոպական 

հանձնաժողովի Հետազոտողների խարտիայում եւ Հետազոտողների 

հավաքագրման վարքականոնում:  

 Չօգտագործվող ներուժի օգտագործում. Ցկյանս կրթության մասին 

Եվրոպական համալսարանների խարտիայում նշված նպատակներին 

հասնելու համար ողջ Եվրոպայով մեկ ցկյանս կրթության 

հետեւողական ներդրում եւ ֆինանսավորում, լրացուցիչ ուսուցման եւ 

որակավորման բարձրացման տրամադրում, ուսման մեջ ընդգրկելով 

նաեւ նրանց, ովքեր առաջին անգամ են ցանկանում ոտք դնել 

բարձրագույն կրթություն: Սրանց հասնելու համար պետք է աշխատել 

թե կառավարությունների, թե ձեռնարկությունների հետ` խթանիչ 

միջոցներ մշակելու եւ ֆինանսավորելու համար, օրինակ` 

գործազրկության նպաստները վերաուղղելով նորից համալսարան 

վերադարձող անձանց ծախսերը փակելուն: Համաեվրոպական 



մակարդակում, կառուցվածքային/սոցիալական ֆոնդերը նույնպես 

պետք է օգտագործվեն նման միջոցառումների օժանդակման համար: 

 Համալսարանների ենթակառուցվածքների եւ ունեցվածքի նորացում` 

օգնելու համար բարձրագույն կրթությանն ու հետազոտություններին, 

միաժամանակ խթանելով տնտեսությունը եւ աշխատեղեր բացելով այլ 

հատվածներում, մասնավորապես` շինարարության մեջ: Առաջարկվող 

ծրագիրը, մրցակցային սկզբունքով ֆինանսավորվելով 

համաեվրոպական մակադրակում, պետք է օգտագործի Ներդրումների 

եվրոպական բանկի (EIB) կողմից առաջարկվող հնարավորությունները 

եւ սերտորեն կապվի կառուցվածքային ֆոնդերի օգտագործման հետ` 

որպես համալսարանների ուսուցման եւ հետազոտության 

ենթակառուցվածքների նորացմանը եւ արդիականացմանը, 

հատկապես` նորանդամ երկրներում,  օժանդակելու մի եղանակ:  

II. ՀԱՋՈՐԴ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 10 ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ 

Մեր ընդհանուր տեսլականը ինքնավար համալսարաններն են, որպես դինամիկ 

 եւ  ճկուն հաստատություններ, որ խթանում են բարձր որակն ու նորարարությունը` 

ուսուցման, հետազոտության եւ գիտելիքի փոխանցման մեջ: Միեւնույն ժամանակ, 

համալսարանները արձագանքում են մեր հասարակությունների եւ 

տնտեսությունների փոփոխվող ու երբեմն բացառիկ պահանջներին, օգնելով 

պատասխան գտնել համաշխարհային խնդիրներին:  

Սա ենթադրում է համալսարանների շարունակական գոյություն եւ եռանդուն 

զարգացում, ինչը բնորոշվում է ավելի ու ավելի բազմազան ուսանողական խմբերի 

հետազոտահենք կրթություն մատուցելու հետեւողական ջանքերով, ուսուցման եւ 

հետազոտության միջեւ կապերի խորացմամբ, եւ շրջանավարտներին արագորեն 

փոփոխվող աշխատաշուկային արձագանքելու համար պահանջվող իրազեկում 

տրամադրելով: Սրա համար պահանջվում են տարբեր ավանդույթ, 



առաքելությունների տարբեր համադրում եւ տարբեր ուժեղ կողմեր ունեցող 

համալսարաններ, որոնք, բարձրագույն կրթության եվրոպական 

հաստատությունների համատեքստում, առաջընթացի ուղիներ կբացեին մի 

հաստատությունից դեպի մյուսը` հիմնվելով տարբեր առաքելությունների 

հավասարապես արժեւորման վրա եւ գիտակցելով մրցակցության պահանջը 

խորացված համագործակցության, սոցիալական միասնության եւ համերաշխության 

հետ հավասարակշելու անհրաժեշտությունը:  

ՀԱՆՈՒՆ ՆԵՐԱՌՈՒՆ ԵՎ ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՂ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ, ՈՐ ԿՀԵՏԱՊՆԴԵՆ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԵՆՑ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է. 

1. Բարձրագույն կրթությանը մասնակցելու եւ այն հաջողությամբ ավարտելու 

հնարավորությունների ընդլայնում. ցկյանս կրրթությունը դարձնել 

իրականություն` ավելացնելով բարձրագույն կրթություն մտնողների թիվը, 

սովորողների համար երաշխավորելով շարունակական հնարավորություններ 

ողջ կյանքի ընթացքում, եւ մեծ ուշադրություն դարձնելով հաջողությամբ 

գիտելիքներ ձեռք բերելուն:  

2. Հետազոտողների մասնագիտական առաջխաղացման խթանում. թափանցիկ 

դարձնելով ընտրությունը եւ առաջխաղացման ընթացակարգը, ինչպես նաեւ 

երիտասարդ հետազոտողներին ավելի մեծ անկախություն տալով 

հետդոկտորական փուլում, այդպիսով բարձրացնելով ընդհանուր որակը, 

ավելի հրապուրիչ դարձնելով հետազոտական աշխատանքը, եւ 

օպտիմալացնելով համալսարանների հետազոտական կատարողականը:  

3. Ուսուցման կարեւոր եւ նորարական ծրագրերի մատուցում. ուժեղացնել 

համալսարանների ուսուցողական առաքելությունը` ուսուցման նոր 

մոտեցումների ներմուծման միջոցով ուսումնական ծրագրերի բարեփոխումն 

ու նորացումը շարունակելով, առաջարկել ուսման ճկուն ձեւեր` 

հարմարեցված բազմազան սովորողների կարիքներին, երաշխավորելով որ 

վաղվա շրջանավարտները, այդ թվում բակալավրի մակարդակով 

աշխատաշուկա մտնողները, կունենան բավարար հմտություններ եւ 



պատրաստվածություն` արագորեն փոխվող աշխատաշուկայում աշխատանք 

գտնելու համար:  

4. Հաստատությունների որոշակի հետազոտական պրոֆիլի մշակում. 

խրախուսելով եզակի միջավայրերի հարուստ բազմազանությունը, որոնք 

խթանում են միջդիսցիպլինար մոտեցումները` պատասխանելու համար 21րդ 

դարի համաշխարհային մարտահրավերներին, հենվելով մեկ թեմայի վրա 

կենտրոնացած ծրագրերի մշակման վրա, օժանդակություն ստանալով 

մրցունակ հետազոտություններ ֆինանսավորողներից, եւ օգտագործելով 

համագործակցույթան մեխանիզմները` տեղական խմբավորման եւ 

համաեվրոպական մակարդակի ցանցերում:  

ՀԱՆՈՒՆ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ՃԿՈՒՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ, ՈՐ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ԵՆ 

ՁՏԳՈՒՄ ԻՐԵՆՑ ՏԱՐԲԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՆԱԵՎ. 

5. Ինքնավարության ձեւավորում, ուժեղացում եւ կիրառում. համալսարաններին 

անհրաժեշտ է ուժեղացված ինքնավարություն, որպեսզի դրանք ավելի լավ 

ծառայեն հասարակությանը, իսկ ավելի կոնկրետ, որպեսզի հնարավոր լինի 

նպաստավոր կարգավորիչ կառույցների ստեղծումը, որոնք թույլ կտային 

համալսարանի ղեկավարներին` արդյունավետ կերպով ձեւավորել 

հաստատության ներքին կառուցվածքը, ընտրել եւ ուսուցանել 

աշխատակազմը, կազմել ակադեմիական ծրագրեր, օգտագործել 

ֆինանսական ռեսուրսները, եւ այս ամենը` ելնելով հաստատության կոնկրետ 

առաքելությունից եւ ուղղվածությունից:  

6. Եկամուտի մեծացում եւ բազմազանեցում. հասնելու համար ֆինանսական 

ծախսածածկման, ներդնելով հաշվապահական առողջ սկզբունքներ, որոնք 

թույլ կտային որոշել ողջ գործունեության ամբողջական ծախսերը, 

բազմազանեցնելով եկամուտների պորտֆոլիոն եւ երաշխավորելով բավարար 

հանրային ֆինանսավորում, այդպիսով հիմք ստեղծելով, որ  համալսարանը 

կարող լինի իրագործել իր հիմնական առաքելությունները երկար ժամանակի 

կտրվածքով: 

 



7. Որակի բարելավում եւ թափանցիկության մեծացում. ամբողջովին 

ստանձնելով այն պատասխանատվությունը, որ բխում է որակ ապահովելու` 

համալսարանի պարտավորությունից, ճշգրիտ տեղեկատվություն 

տրամադրելով հաստատության առաքելության, գործունեության, 

կատարողականի մասին, ինչպես նաեւ այն արդյունքների մասին, որ ստանում 

են սովորողները, աշխատակիցները եւ այլ շահառուներ:  

8. Միջազգայնացման խթանում. ուժեղացնել համաշխարհային կապերը, 

համագործակցությունը եւ ներկայությունը Եվրոպայից դուրս` որպես 

առաջնահերթություն տարբեր առաքելություններ ունեցող ավելի ու ավելի մեծ 

թվով համալսարանների համար` ապահովելու համար Եվրոպայի 

ռազմավարական ներկայությունը, ավելի ինտերնացիոնալ աշխարհայացք 

ձեւավորել ուսանողների եւ աշխատակազմի շրջանում, եւ, մասնավորապես, 

գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ժամանակ, դրսեւորել գործուն 

համերաշխություն եւ համագործակցություն:  

9. Շարժունության խթանում եւ դրա որակի բարձրացում. մշակելով 

հաստատության հետեւողական ռազմավարություններ, տրամադրելով 

համակարգված հնարավորություններ, վերացնելով ուսանողների եւ 

աշխատողների, այդ թվում ադմինիստրատիվ աշխատակազմի եւ 

հետազոտողների, շարժունության ճանապարհին եղած արգելքները` իրենց 

աշխատանքային ճանապարհի բոլոր փուլերում, ապահովելով 

շարժունությունը տարբեր հատվածների, հաստատությունների միջեւ, ինչպես 

նաեւ միջազգայնորեն` որպես անհատական, ակադեմիական եւ 

մասնագիտական զարգացումը խթանելու եւ փոխանցվող հմտությունները, 

ներառյալ լեզուների տիրապետելը, բարելավելու եղանակ:  

10. Գործակցության զարգացում. խթանելով համալսարանների բազմազան 

առաքելությունները, հաշվի առնելով գործակիցների պահանջները 

ուսումնական ծրագրերի մշակման, հետազոտական համագործակցության եւ 

նորարարական գործունեության հարցերում, մասնավորապես ընդունելով 

համալսարան/ձեռնարկություն գործակցության նորարարական բաց մոդելը` 

հիմնված, փոխադարձ շահերը հաշվի առնելով, ծրագրերի առողջ 



կառավարման եւ մտավոր սեփականության կատարելագործված 

կառավարման վրա:  

 

 

 

  

 

 


