
2012 թ.-ի ընթացքում համալսարանի միջազգային համագործակցության 

բնագավառի ռազմավարական ծրագրեր 

 

 Մեր հաշվարկներով համալսարանի նյութատեխնիկական, կլինիկական 

բազաները, գրադարանային ֆոնդը, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով 

դասավանդող դասախոսների որակավորումը հնարավորություն են տալիս 

ավելացնելու օտարերկրյա ուսանողների, կլինիկական օրդինատորների և 

ասպիրանտների քանակը, օտարերկրացի սովորողների ընդհանուր թիվը՝ 

աստիճանաբար մեծացնելով ընդունելությունը, առաջիկա 3 տարիների 

ընթացքում այն հասցնելով 1700-ի: Առավել մեծ աշխատանքներ կկատարվեն 

համալսարանում ուսման ներգրավելու սփյուռքահայ երիտասարդներին: 

Միաժամանակ անհրաժեշտ ենք համարում վերանայել և բարձրացնել 

օտարերկրացիների ուսման վարձաչափերը, նկատի ունենալով, որ բժշկական 

կրթությունը պահանջում է ավելի մեծ ֆինանսական ներդրումներ: Այս 

ուսումնական տարվա ընթացքում ծրագրել ենք հետդիպլոմային 

մասնագիտացման ծրագրերը ներկայացնել մի շարք երկրների՝ 

մասնավորապես Հնդկաստանի, Շրի Լանկայի, Նեպալի, Մալդիվյան 

Հանրապետության բժշկական խորհուրդների և առողջապահության 

նախարարությունների կողմից ճանաչմանը, ինչը ևս կմեծացնի ԵՊԲՀ-ում 

մասնագիտացման և վերապատրաստման պահանջարկը: 

 Այս ուսումնական տարվա ընթացքում էապես ընդլայնվելու է 

համագործակցությունը Գերմանիայի համալսարանների հետ՝ Գերմանական 

ակադեմիական փոխանակային ծառայության (DAAD) միջոցով, ինչպես նաև 

անմիջականորեն Բոննի, Հայդելբերգի և Հանովերի համալսարանների հետ, 

որոնց շրջանակներում իրագործվելու են փոխանակային ուսումնական և 

մասնագիտացման ծրագրեր: Ընթացքի մեջ են  և առաջիկա մեկ ամսվա 

ընթացքում երկկողմանիորոն կհաստատվեն նաև ԵՊԲՀ-ի և Թեսալոնիկի 

համալսարանի, ինչպես նաև Ալմաթիի բժիշկների վերապատրաստման 

պետական ինստիտուտի հետ համգործակցության պայմանագրերը: ԵՊԲՀ-ի 



արտասահմանյան խորհրդի աջակցությամբ կընդլայնվեն կապերը ԱՄՆ-ի և 

Կանադայի ուսումնական հաստատությունների և կլինիկաների հետ:  

 2012-2013 ուսումնական տարում համալսարանը հայտ կներկայացնի 

անդամակցելու միջազգային ուսուցման եվրոպական  ասոցիացիային: 

 Համալսարանը ակտիվորեն կմասնակցի Տասիս-Տեմպուս, Էրազմուս-

Մունդուս եվրոպական կրթական և գիտական գրանտային ծրագրերին: 

 Միջազգային համագործակցության շրջանակներում համալսարանը 

իրագործելու է Բոլոնիայի գործընթացի կողմից, ինչպես նաև 2012թ.-ի 

հունվարին Լոնդոնում կայացած Կրթության համաշխարհային ֆորումի 

կողմից առաջարկված երաշխավորությունները, ինչը կնպաստի մեր 

համալսարանի որակավորման բարձրացմանը, այդ որակավորման 

ճանաչմանը Եվրամիության և Եվրախորհրդի անդամ երկրներում, ինչպես 

նաև կրթության ազատ փոխանակմանը և աշխատուժի ազատ տեղաշարժին: 

 Այս ուսումնական տարում անհրաժեշտ ենք համարում ընդլայնել 

օտարերկրացի սովորողների հետ տարվող աշխատանքները միջմշակութային 

կապերի ուղղությամբ՝ կիրառելով մշակույթի, արվեստի, պատմության 

փոխճանաչման տարբեր ձևեր և միջոցներ:        

 

 

Միջազգային համագործակցություն 

 Բեռլինի Շարիտե բժշկական համալսարան, Գերմանիա,  

 Կլոդ Բեռնար համալսարան, Լիոն 1, Ֆրանսիա,  

 Բոսթոնի բժշկության դպրոց, ԱՄՆ,  

 Կոլումբիայի համալսարան, Բժիշկների և վիրաբույժների դպրոց, ԱՄՆ, 

 Ջորջիայի նյարդավիրաբուժական քոլեջ, Մերսեր համալսարանի բժշկության դպրոց, 

ԱՄՆ, 

 Բաց բժշկական ինստիտուտ (ամերիկյան-ավստրիական ծրագիր), 

 Համատեղ ծրագրերի իրականացում Լյուբեկի համալսարանի /Բորստելի 

գիտահետազոտական կենտրոնի (Գերմանիա), Թբիլիսիի պետական բժշկական 

համալսարանի հետ,  



 Խարկովի դեղագիտական ազգային համալսարան, Ուկրաինա,  

 Կանզասի համալսարանի բժշկական կենտրոն, ԱՄՆ,  

 Ալեքսանդրիայի համալսարանի բժշկության ֆակուլտետ, Եգիպտոս,  

 Կամերինոյի համալսարան, Իտալիա,  

 Ստավրոպոլի պետական բժշկական ակադեմիա, Ռուսաստան,  

 Դեյվիդ Գեֆենի անվան բժշկության դպրոց Կոլումբիայի համալսարանում, Լոս 

Անջելես, ԱՄՆ, 

 Դյուսելդորֆի համալսարանական կլինիկա, Դյուսելդորֆի Հայնրիխ Հայնեի 

համալսարան, 

 Ռիգայի Ստռադինս համալսարան, 

 Ռենե Դեկարտի անվան համալսարան, Փարիզ 5, Ֆրանսիա,  

 Բրյուսելի բաց համալսարան, Բելգիա 

Կողմերը համագործակցում են հետևյալ բնագավառներում՝ 

ա/ գիտաշխատողների փոխանակում 

բ/ ուսանողների փոխանակում 

գ/ հրատարակությունների փոխանակում 

դ/ համատեղ բուժական նախագծերի կատարում 

ե/ համատեղ կոնֆերանսների անցկացում 

զ/ բժիշկ- ուսանողների եւ կլինիկական օրդինատորների կարճաժամկետ փոխադարձ 

այցելություններ բժշկական պրակտիկայի շրջանակներում և այլն: 


