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VERITAS VERITAS ԾՐԱԳԻՐԾՐԱԳԻՐ
ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆՊԱՏԱԿՆԵՐ, , 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸՆԹԱՑՔ, , 
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂԱԿՆԿԱԼՎՈՂ

ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

9 հոկտեմբերի 2015թ.



VERITAS ԾՐԱԳՐԻ VERITAS ԾՐԱԳՐԻ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 Հետազոտության մեջ բարձրացնել և ամրապնդել մարդկային 
ներուժը՝ զարգացման, ինտեգրման և ՀՀ բուհերում 
ասպիրանտուրայի արդյունավետ կառավարման միջոցով 
ստեղծելով քննադատ-հետազոտողների շրջանակ

 Նպաստել երրորդ շրջափուլի կրթական ծրագրերի 
միջազգայնացմանը՝ մշակելով և ներդնելով կոչումների 
շնորհման՝ Զալցբուրգի սկզբունքներին համահունչ և միջազգային 
չափանիշների հետ համադրելի կարգ

 Մշակել գիտական հետազոտության որակի գնահատման և 
մշտադիտարկման համակարգ՝ որակի համապատասխան 
չափորոշիչների ալգորիթմի ձևավորման և ամրապնդման 
միջոցով



 Խրախուսել գիտության և հետազոտության ինտեգրումը 
համալսարաններում՝ ստեղծելով գիտական հետազոտություններ, 
կրթության մեջ ցանցային գիտելիք, հետազոտության անընդմեջ 
բարելավում, արդյունավետություն, ճկունություն, կրթության 
բազմագիտակարգային և միջգիտակարգային 
բնույթը շեշտադրող համալսարանական կենտրոններ

 Տեղայնացնել աստիճանաշնորհման եվրոպական չափանիշները
և որակի ստանդարտները ՀՀ համալսարաններում

VERITAS ԾՐԱԳՐԻ VERITAS ԾՐԱԳՐԻ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ



 Համալսարանի ներուժի զարգացում որակյալ ասպիրանտական 
կրթության համար. հետազոտական միավորների վերանայում և 
նոր ստորաբաժանումների ստեղծում

 Որակյալ ասպիրանտական կրթության նախապայմանների 
ստեղծում

 Թեկնածուական կոչում շնորհելու չափանիշների ձևավորում և 
ասպիրանտական կրթության հիմնօրինակների մշակում

 Հայաստանում 11 ասպիրանտական նոր ծրագրերի մշակում և 
ներդրում

 Թեկնածուական կոչում շնորհելու չափանիշների և որակի 
ստանդարտների ընդունում

VERITAS ԾՐԱԳՐԻ VERITAS ԾՐԱԳՐԻ 
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ



ԾԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ
 1. Երևանի պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ)՝ համակարգող
 2. UDG – Ջիրոնայի համալսարան, Իսպանիա
 3. WUS – Համաշխարհային համալսարանական ծառայություն-ավստրիական կոմիտե, Ավստրիա
 4. UHMF – Հայդելբերգի համալսարան, Գերմանիա
 5. KTH – Տեխնոլոգիայի թագավորական ինստիտուտ, Շվեդիա
 6. BSU – Bath Spa համալսարան, Մեծ Բրիտանիա
 7. ՀՀ ԿԳՆ – Կրթության և գիտության նախարարություն, Հայաստան
 8. ԲՈՀ – Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, Հայաստան
 9. ՈԱԱԿ – Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ, Հայաստան
 10. ԳԱԱ – ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Հայաստան
 11. ԵԳՊԱ – Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա, Հայաստան
 12. ԵՊՀ – Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան
 13. ԵՊԼՀ – Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան, Հայաստան
 14. ԵՃՇՊՀ – Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, Հայաստան
 15. ՀՊՏՀ – Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հայաստան
 16. ԳՊՀ – Գավառի պետական համալսարան, Հայաստան
 17. ՎՊՄԻ – Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Հայաստան
 18. Հյուսիսային համալսարան, Հայաստան
 19. ՊԿԱ – ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Հայաստան
 20. «Կրթության որակ» ՍՊԸ, Հայաստան



VERITAS ԾՐԱԳՐԻ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ ԵՎ VERITAS ԾՐԱԳՐԻ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ ԵՎ 
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԸՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԸ

 Վերապատրաստում «Զալցբուրգյան
սկզբունքները»

 Աշխատաժողով «Ասպիրանտական կրթություն. 
ինչո՞ւ և ինչպե՞ս» 

 Վերապատրաստում «Ճանապարհային
քարտեզների զարգացում»

 Աշխատաժողով «Աստիճանաշնորհման
չափանիշները»

 Աշխատաժողով «Ասպիրանտական կրթության
ներքին և արտաքին որակի ապահովում»



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ 10 ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ 10 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N1ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N1

Հետբուհական կրթության հիմնական բաղադրիչը 
գիտելիքի առաջընթացն է նորարար 

հետազոտության միջոցով: Միևնույն ժամանակ 
ընդունված է, որ հետբուհական կրթությունը 

պետք է համապատասխանի աշխատաշուկայի 
պահանջներին, որն ավելի լայն է, քան 

ակադեմիական ոլորտը:

Սկզբունքն ունի երկու հիմնական տեսանկյուն.
ա/ գիտելիքի առաջընթաց
բ/ գիտելիքի կիրառություն



Ի՞ՆՉ Է ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒՅԹԸԻ՞ՆՉ Է ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒՅԹԸ

 Ասել այն, ինչը ոչ ոք մինչ այդ չի ասել
 Կատարել էմպիրիկ հետազոտություն, որ նախկինում չի

արվել
 Համադրել փաստեր, որ մինչ այդ չեն համադրվել
 Մեկ ուրիշի հետազոտությունը կամ գաղափարները նորովի

մեկնաբանել
 Փորձարկել քո երկրում մի բան, որն արվել է մեկ այլ

վայրում
 Վերցնել նոր մեթոդ և կիրառել այն նոր ոլորտում
 Ուսումնասիրել թեմաներ, որ տվյալ ոլորտի մարդիկ դեռ չեն

ուսումնասիրել
 Գոյություն ունեցող գիտելիքը ստուգել նորովի
 Լավ մեկնաբանել մեկ այլ հետազոտողի գաղափարը
 Նոր փաստեր բերել որևէ հին խնդրի վերաբերյալ, և այլն



ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒՅԹԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒՅԹ

Յուրաքանչյուր հետազոտական բնագավառում
անհրաժեշտ է որոշել, թե

ա/ ի՞նչն է համարվում գիտելիքի առաջընթաց,
բ/ ինչպե՞ս է չափվում այդ առաջընթացը,
գ/ ի՞նչ քանակի նոր գիտելիքն է ապահովում

գիտությունների թեկնածուի աստիճանը



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N2ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N2

Հետբուհական կրթության ներգրավումը 
համալսարանական ռազմավարության և 

քաղաքականության մեջ. համալսարանները 
պետք է ստանձնեն պարտավորություն` 
ապահովելու, որ նրանց հետբուհական 

ծրագրերը և հետազոտական աշխատանքները 
համապատասխանեն նոր 

մարտահարավերներին և ներառեն պատշաճ 
մասնագիտական կարիերայի 

հնարավորություններ:



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N2ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N2

ա/ Համալսարանի ամբողջական
պատասխանատվությունը ասպիրանտական
ծրագրի համար (ծրագրերի տեղական և 
միջազգային կարևորության հիմնավորում)

բ/ Ասպիրանտական ուսուցման և 
հետազոտության բոլոր տեսանկյունների
վերաբերյալ հստակ կանոնակարգային
կարգավորումների առկայություն (տե՛ս, 
մեթոդաբանական սկզբունք)



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N3ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N3

Բազմազանության կարևորությունը. Եվրոպայում 
հետբուհական ծրագրերի բազմազանությունը, 

ինչպես նաև համատեղ ծրագրերը, ուժեղ կողմ են, 
որը պետք է ամրապնդել որակյալ և առողջ 

պրակտիկայով

Առնվազն երեք տեսանկյուն կարելի է կարևորել.
ա/ ասպիրանտական ծրագրերի բազմազանություն

բ/ բազմազանություն կոնկրետ ծրագրի ներսում՝ 
միջգիտակարգայնություն

գ/ բազմազանություն կարիերայի
հնարավորությունների հարցում



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N4ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N4

Ասպիրանտները` որպես երիտասարդ հետազոտողներ.

ասպիրանտները պետք է ընդունվեն որպես 
պրոֆեսիոնալներ` համաչափելի իրավունքներով, 
ովքեր կարևոր նեդրում են ունենում նոր գիտելիքի 

ստեղծման հարցում

ա/ հավասար իրավունքներ օգտվելու համալսարանի
հետազոտական հնարավորություններից

բ/ ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնել ոչ թե
դիսերտացիա գրելու, այլ հետազոտող պատրաստելու
վրա

գ/ հետազոտական գործունեություն կարևորում
ընդունելության առաջին իսկ օրվանից (research 
proposal)



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N4ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N4

Երբեմն ասպիրանտական կրթությունը չի ավարտվում
ատենախոսության պաշտպանությամբ, դա չպետք է 

նշանակի, որ ողջ ասպիրանտական
ուսումնառությունը ընդամենը ժամանակի կորուստ է 
եղել. պաշտպանությունը ձախողած ասպիրանտը իր

ձեռք բերած հետազոտական հմտություններն ու
կարողությունները (դասավանդելու, առաջնորդության

և այլն) կարող է օգտագործել հետազոտության կամ
մասնագիտական գործունեության այլ ոլորտներում: 

Մյուս կողմից վերջնական արդյունքից՝ 
ատենախոսությունից բացի ասպիրանտը պետք է 

ընթացիկ արդյունքներ ունենա, ինչը հիմնականում
կապված է խմբային աշխատանքի հետ:



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N5ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N5

Ղեկավարման և գնահատման առանցքային 
դերակատարությունը. յուրաքանչյուր 

հետազոտողի պարագայում ղեկավարման և 
գնահատման վերաբերյալ կարգավորումները 

պետք է հիմնված լինեն հետազոտողների, 
ղեկավարների և հաստատության 

/անհրաժեշտ դեպքում նաև այլ 
գործընկերների/ պարտավորությունների 

մասին թափանցիկ պայմանագրի վրա:



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N5ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N5

 Հիմական կողմերն են՝ համալսարանը, ասպիրանտը և 
ղեկավարը, հետևաբար նախընտրելի տարբերակը
եռակողմ պայմանագիրն է:

 Անհրաժեշտ է սահմանել ասպիրանտի
աշխատանքների ընթացիկ գնահատման
հաճախականությունը և մեխանիզմները

 Ղեկավարի աշխատաժամանակի հստակ post factum 
հաշվարկ

 Կարևոր է կոնկրետ ասպիրանտական ծրագրի
շրջանակներում, կամ նույնիսկ համալսարանի
մակարդակով ղեկավարների ակումբի առկայությունը
փորձի փոխանակման և խորհրդատվության
նպատակներով



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՍԿԶԲՈՒՆՔ N5N5

 Գերազանցության կոդեքսի ներդնում
 Համատեղ պատասխանատվություն յուրաքանչյուր

հետազոտողի համար
 Մանրամասն հետազոտական ծրագրի և

աշխատանքային պլանի առկայություն
 ՀՀ-ում պաշտպանությունը ամբիոնից դուրս է տեղի

ունենում, հետևաբար որակի բոլոր ստանդարտները
անհրաժեշտ է կիրառել նախապաշտպանության
փուլում (սա լուծման ենթակա ամենահրատապ
խնդիրներից է)

 Գնահատման տեսանկյունները՝ ա/կոնկրետ
ասպիրանտի գնահատում, բ/ ասպիրանտական
ծրագրի գնահատում՝ մրցակցայնություն, 
շարունակականություն և այլն



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N6ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N6

Հասնել բավարար ծավալների. հետբուհական ծրագրերը 
պետք է ձգտեն հասանել բավարար ծավալների և 

ներդնեն եվրոպական համալսարաններում 
ներկայացված տարբեր նորարարական 

պրակտիկաներ, հաշվի առնելով որ տարբեր 
համատեքստերում, մասնավորապես եվրոպական մեծ 

և փոքր երկրներում, կարող են անհրաժեշտ լինել 
տարբեր լուծումներ: Դրանք կարող են լինել առանձին 

հետբուհական դպրոցներ մեծ համալսարաններում 
կամ համալսարանների միջև համագործակցություն 

միջազգային, ազգային և տարածաշրջանային 
մակարդակներում



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N6ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N6

 Ամբողջական կրթական և հետազոտական շրջափուլի
առկայություն (բակ., մագ., ասպ.)

 Տեխնիկական և գրադարանային միջոցների
առկայություն, վերջին հետազոտությունների
հասանելիություն

 Տարբեր բնագավառների գիտական
պատրաստվածություն ունեցող հետազոտողների
առկայություն՝ բազմազանություն և 
համակողմանիություն ապահովելու

 Հետազոտողների բավարար քանակ ասպիրանտական
դպրոց կազմելու համար

 Միջազգային համապատասխան կապերի
առկայություն (հետազոտական միջավայրը պետք է 
մաս կազմի տվյալ ոլորտում միջազային
հետազոտական ցանցի)



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N7ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N7

Տևողությունը. Հետբուհական ծրագրերը պետք է 
իրականացվեն համապատասխան 

ժամանակահատվածում /որպես կանոն 3-4 տարի 
առկա ուսուցմամբ/

ա/ ասպիրանտի կրթություն-աշխատանք-
հետազոտություն համամասնության ճիշտ

գնահատում
բ/ բավարար ժամանակի առկայություն անհրաժեշտ

հրապարակումներն իրականացնելու համար



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N7ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N7

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ
 Հետազոտություն կատարելուց բացի ասպիրանտը

պարտադիր և կամընտրական դասընթացներ է 
վերցնում

 Տևական ժամանակահատված է անհրաժեշտ
փոխանցելի հմտությունների ձեռք բերման համար
(ակադեմիական գրագրություն, դասավանդելու
հմտություններ, առաջնորդական հմտություններ և 
այլն)



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N8ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N8

Նորարարական ծրագրերի ընդառաջումը` 
համապատասխանելու միջգիտակարգային 
ուսուցման և փոխանցելի հմտությունների 

ձևավորման պահանջներին

ա/ ակադեմիական փոխանցելի հմտություններ
բ/ գիտելիքահեն հասարակության միջավայրում

կիրառվող հմտություններ



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N8ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N8

Ակադեմիական փոխանցելի հմտություններ Ժիրոնայի
համալսարանի մագիստրոսի դիպլոմ ստանալու համար

 անգլերենի իմացություն, 
 տեղեկությունների արդյունավետ հավաքագրում և 

ընտրություն,
 տեղեկատվական և հաղորդակցման գործիքներ

օգտագործում, 
 թիմային աշխատանք,
 բանավոր և գրավոր հաղորդակցում, 
 սեփական առաջարկների ու գործողությունների

հիմնավորվածության գնահատում,
 մասնագիտական գործունեության էթիկական

հետևանքների վերլուծություն,
 ստեղծագործական առաջարկների նախագծում:



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N8ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N8

Գիտելիքահեն հասարակության միջավայրում
կիրառվող հմտություններ

Ասպիրանտը, ինչպես նաև ասպիրանտական ծրագրի և 
ասպիրանտական դպրոցի ղեկավարությունը պետք է 

քաջ գիտակցեն, որ պատրաստում են ոչ միայն
ապագա լիդերներ ակադեմիական ոլորտի համար, 

այլև՝ հասարակական, քանի որ գիտելիքահեն
հասարակության մեջ, ինչպես նաև գիտության և 

տեխնիկայի զարգացման ժամանակակից
պայմաններում գիտելիքի յուրաքանչյուր չափաբաժին

իր հետ բերում է համապատասխան
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N9ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N9

Շարժունության աճ. հետբուհական ծրագրերը պետք 
է ձգտեն տրամադրել աշխարհագրական, ինչպես 

նաև միջգիտակարգային շարժունություն և 
միջազգային համագործակցություն` 

համալսարանների և այլ գործընկերների 
միավորված համագործակցության 

շրջանակներում

Շարժունության գաղափարը միտված է 
սահմանափակ ռեսուրսների միավորմանը



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N9ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N9

 Շարժունություն բոլոր ոլորտներում
ա/ հետազոտություն
բ/ կրթություն
գ/ աշխատանք

 Կարևոր է «վիրտուալ շարժունությունը». 
ասպիրանտական դպրոցը պետք է ունենա
առցանց հետազոտական և ուսումնական
միջավայր

 Համատեղ ասպիրանտական ծրագրեր



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N10ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N10

Ապահովել համապատասխան 
ֆինանսավորում. որակյալ հետբուհական 

ծրագրերի մշակումը և 
հետազոտողների`դրանց հաջող ավարտելը 
պահանջում է համապատասխան և կայուն 

ֆինանսավորում



ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N10ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ N10

Ընդհանուր դրույթներ.
 Համալսարանը պետք է հստակ որոշի իր բնույթը. 
 ա/ կրթական, բ/ հետազոտական, գ/ կրթա-

հետազոտական
 Երրորդ տարբերակն ապահովում է նաև ներքին

ֆինանսավորման հնարավորություններ՝ ուղղորդելով
կրթության առաջին երկու օղակներից ստացած
շահույթը դեպի երրորդ օղակ

 Այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է օգտվել արտաքին
ֆինանսավորման բոլոր հնարավորություններից. 
պետական հովանավորություն, դրամաշներհներ, 
մասնավոր սեկտորի ներդրումներ, շրջանավարտների
նվիրատվություն, հանգանակություն և այլն



ԱՍՊԻՐԱՆՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՍՊԻՐԱՆՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ՝ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ՝ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ և ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ և 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆ



ՃանապարհայինՃանապարհային քարտեզքարտեզ

Ճանապարհային քարտեզը ՀՀ բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների և 
գիտական կազմակերպությունների համար 
նախատեսված ընդհանուր փաստաթուղթ է՝ 
հիմնված ասպիրանտական կրթության 
զարգացման ներպետական սկզբունքների 
վրա, որն իրականացվում է յուրաքանչյուր 
բուհի և/կամ գիտական կազմակերպության 
առանձնահատկությունների և 
մասնագիտությունների համաձայն:



ՆերդաշնակեցումՆերդաշնակեցում ԲոլոնիայիԲոլոնիայի
համաձայնագրիհամաձայնագրի հետհետ

Ճանապարհային քարտեզը համաձայնեցվել է
Բոլոնիայի «Դոկտորական ծրագրեր 
եվրոպական գիտական հանրության համար»
համաձայնագրի հետ:



ԱՍՊԻՐԱՆՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՍՊԻՐԱՆՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
 տվյալ մասնագիտության ոլորտում յուրաքանչյուր 

ուսանողի համար ապահովել անհատական պրակտիկ 
գիտելիք, փորձառնություն և հմտություն,

 ընտրված մասնագիտության բնույթի և 
տրամաբանության ընկալում որպես ամբողջություն, 

 հիմնարար գիտության ոլորտում բավարար գիտելիք, 
որը թույլ է տալիս զբաղվել ինքնակրթությամբ ֆորմալ 
կրթության ավարտից հետո և լինել փոփոխվող 
մասնագիտությունների առաջատար դիրքերում,

 ապահովել մասնագիտական կարիերայի ընթացքում 
տվյալ բնագավառում արդյունավետորեն գործելու 
մոտիվացիա:



ԲՈւՀԲՈւՀը աջակցում էը աջակցում է
 Անհատական հետազոտության 

իրականացմանը, գիտական խնդիրների 
անկախ լուծմանը, մասնագիտական գիտելիքի 
ձեռքբերմանը, հետազոտության միևնույն 
թեմայի շուրջ թիմային աշխատանքներին
մասնակցությանը, հետազոտության ոլորտի 
անհրաժեշտ գիտելիքի և ուսումնասիրվող 
թեմայի բավարար գիտելիքի տրամադրմանը

 Ընդհանուր հմտությունների ձեռքբերմանը



 Թիմային  խմբերում աշխատելու 
հմտությունների ձեռքբերմանը, թիմի 
ղեկավարման և դրամահավաքության 
հմտությունների ձեռքբերմանը

 Դասավանդման, ղեկավարման և/կամ 
մենթորության հմտությունների ձեռքբերմանը

 Ինքնավարության, նախաձեռնության և 
ձեռներեցության հմտությունների 
ձեռքբերմանը

ԲՈւՀԲՈւՀը աջակցում էը աջակցում է



 Աշխատաշուկայում մրցունակությանը

Հետազոտությունը անհրաժեշտ է խթանել՝ 
ապահովելով եռակողմ շահավետ  պայմաններ 
Բուհի, հետազոտողի և աշխատաշուկայի 
համար:

ԲՈւՀԲՈւՀը աջակցում էը աջակցում է



ՀաջողվածՀաջողված ստացվածստացված տվյալներտվյալներ
 Հեռացված ուսանողների  տոկոս
 Ուսանողների քանակական և որակական 

արդյունք, միջազգային մրցակցային արդյունքներ 
(օր.՝ հրատարակություններ գիտական 
հանդեսներում Scopus/Web of Science )

 Ուսանողների կատարելագործում և աճ (տես 
հետազոտական հմտությունների զարգացման 
շրջանակ)

 Կրթության որակի մշտադիտարկում արտաքին 
դասախոսների գնահատմամբ:



ՀետծրագրայինՀետծրագրային չափանիշներչափանիշներ
 Ներքին և արտաքին գնահատում՝ հաշվի

առնելով ընդգրկված թեզիսների և 
դասախոսների քանակը և ընդհանուր
ռեսուրսների մատչելիությունը

 Ծրագրում թեզիսների և/կամ
հրատարակությունների քանակի սահմանում 

 Ասպիրանտների որակավորումների և 
բավարարվածության արտաքին և ներքին
գնահատում:



ՄանրամասներըՄանրամասները
tempusveritas.amtempusveritas.am

կայքումկայքում



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ


