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2021-2022 թթ. ընթացքում արտաքին կապերին և համագործակցությանն առնչվող հիմնական 

գործողություններն իրականացվել են՝ հիմք ընդունելով ԳՊՀ արտաքին կապերի և 

համագործակցության (ԱԿՀ) բաժնի 2021-2022 թթ. գործողությունների ծրագիրը, որը մշակվել է 

բուհի 2019-2023թթ. ռազմավարական զարգացման ծրագրին համապատասխան: Ըստ տարեկան 

գործողությունների ծրագրի՝ արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի գերակա 

ուղղություններն են եղել՝  

● ԱԿՀ բաժնի գործողությունների ծրագրի մշակում և հաստատում, 

● բուհի ռազմավարական խնդիրներից բխող գործընկերային կապերի հաստատում, նոր 

պայմանագրերի ու համաձայնագրերի կնքում, 

●   Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերի 

իրականացում, 

● բուհի ներքին շահակիցների համար կարճաժամկետ դասընթացների, հանդիպումների 

կազմակերպում և մասնակցություն գործընկեր հաստատություններում կազմակերպված 

միջոցառումներին, 

● աշխատակիցների և ուսանողների շարժունության խթանում, 

● ԳՊՀ ներքին շահակիցների՝ օտար լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացման համար 

խրախուսման և մոտիվացման մեխանիզմների վերանայում և նորերի ներդրում՝ ԳՊՀ 

գիտական կենտրոնի հետ համագործակցությամբ, 

● ԳՊՀ պաշտոնական կայքում ԱԿՀ բաժնի գործունեության լուսաբանում, օտարալեզու 

տեղեկատվության ծավալի մեծացմանն ուղղված քալերի ձեռնարկում, 

● բաժնի գործունեության վերաբերյալ ներքին և արտաքին շահակիցների շրջանում 

հարցումների իրականացում։ 

ԱԿՀ բաժնի գործողությունների ծրագրի մշակում և հաստատում։ ԳՊՀ արտաքին կապերի և 

համագործակցության (ԱԿՀ) բաժինը, հիմք ընդունելով  բուհի 2019-2023թթ. ռազմավարական 

զարգացման ծրագիրը և նկատի ունենալով ՈԱԱԿ փորձագետների խորհրդատվությունը, 

վերանայել է 2021-2022 թթ. տարեկան պլանը՝ նրանում նախատեսվող գործողությունների համար 

ներկայացնելով ինչպես վերջնարդյունքների գնահատման որակական և քանակական չափանիշներ, 

այնպես էլ հստակ բյուժե՝ բաժնի տարեկան հատկացումների համար (աշխատավարձ, բաժնի 

գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական ռեսուրսների ձեռքբերում և Էրազմուս+ 

SAH և SMARTI ծրագրերի շրջանակում նախատեսված ծախսեր՝ գործուղումներ, սարքավորումների 

ձեռքբերում, աշխատավարձ)։  

Բուհի ռազմավարական խնդիրներից բխող գործընկերային կապերի հաստատում և նոր 

պայմանագրերի ու համաձայնագրերի կնքում: Բուհը հաշվետու ժամանակահատվածում ընդլայնել է 

համագործակցության աշխարհագրությունը։ Ստորև ներկայացվում է գործընկերային նոր 

հարաբերությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկություն։  

⮚ 2021 թ․ սեպտեմբերի 29-ին միջհամալսարանական համաձայնագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և 

Գրանադայի համալսարանի (ԳՀ) միջև, որով մինչև 2023 թ․ ակադեմիական յուրաքանչյուր 

տարում «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում 

նախատեսվում է   1  աշխատակցի շարժունություն (ԳՊՀ-ից ԳՀ): Համաձայնագրի հիման վրա 

ԳՊՀ մեկ աշխատակից հաշվետու ժամանակահատվածում մասնակցել է Գրանադայի 

համալսարանում կայացած անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացին։ 

⮚ 2022 թ․ հունվարին ԳՊՀ-ի և «Այ Էֆ Ի ԷՍ»-ի հայաստանյան մասնաճյուղի միջև կնքվել է 

փոխըմբռնման հուշագիր՝ մշակելու, իրականացնելու, մշտադիտարկելու և 

գնահատելու քաղաքացիական կրթության այնպիսի ծրագիր, որը հնարավորություն 

կտա դասավանդման նորարական մոտեցման միջոցով ուսանողներին ներկայացնել 

ժողովրդավարական քաղաքացիության, լավ կառավարման, քաղաքացիական 

հասարակության, քաղաքացիական մասնակցության և մարդու իրավունքների 

հիմնարար սկզբունքները։ Այս համագործակցության շրջանակում ԳՊՀ գիտական 

կենտրոնի համակարգմամբ համալսարանում դիտարկվող ժամանակահատվածում 

«Ներգրավված քաղաքացի» ծրագիրը հաջողությամբ փորձնական փուլն անցնել է, ինչի 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2022/11/%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D5%81%D4%B1%D5%85%D5%86%D4%B1%D4%B3%D4%BB%D5%90-%D4%B3%D5%8A%D5%80-%D4%BB-%D4%B5%D5%8E-%D4%B3%D5%90%D4%B1%D5%86%D4%B1%D4%B4%D4%B1%D5%85%D4%BB-%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D4%BC%D5%8D%D4%B1%D5%90%D4%B1%D5%86%D4%BB-%D5%84%D4%BB%D5%8B%D4%B5%D5%8E.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2022/11/%D5%93%D5%88%D4%BD%D4%B8%D5%84%D4%B2%D5%8C%D5%86%D5%84%D4%B1%D5%86-%D5%80%D5%88%D5%92%D5%87%D4%B1%D4%B3%D4%BB%D5%90.pdf


շնորհիվ 2022-2023 ուս. տարվա համար «Մաթեմատիկա» և «Կենսաբանություն» 

մասնագիտությունների մեջ ներդրվել են «Մաթեմատիկական հետազոտությունների 

մեթոդաբանություն» և «Կենսաբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» 

կամընտրական դասընթացները։   
⮚ 2022 թ․ ապրիլի 20-ին համաձայնագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և Հայաստանի գիտության և 

տեխնոլոգիաների հիմնադրամի միջև, վերջինիս մշակած «Հետազոտության 

մեթոդաբանություն», «Գիտության առևտրայնացում» ակադեմիական դասընթացները 

ներդնելու համալսարանի բնագիտական և ճարտարագիտական մասնագիտությունների 

ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրերում։  

⮚ 2022 թ․ ապրիլի 29-ին համագործակցության հուշագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և Գորիսի պետական 

քոլեջի միջև՝ քոլեջի բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների՝ 

համալսարանում կրթության շարունակման գործընթացի ապահովման, ուսանողների 

գիտամանկավարժական և հետազոտական պրակտիկաների անցկացման, առաջավոր փորձի 

փոխանակման, թեմատիկ, մշակութային միջոցառումների, սեմինարների համատեղ 

իրականացման համար։ 

⮚ ԳՊՀ-ն ընտրվել է որպես «Ավրորա. Կարողությունների զարգացման աջակցություն» /Aurora 

Capacity Development Support (CDS)/ համալսարանների ցանցի նոր անդամ:Ավրորա 

համալսարանների ցանցը ներկայումս բաղկացած է Ավրորա դաշինքի անդամ վեց 

համալսարաններից՝ Պալաքի համալսարան Օլոմոուց (Չեխիա); Vrije Universiteit Amsterdam 

(Նիդեռլանդներ); Դույսբուրգ-Էսսեն համալսարան (Գերմանիա); Նեապոլի Ֆեդերիկո II 

համալսարան (Իտալիա); Կոպենհագենի բիզնես դպրոց (Դանիա); Ինսբրուկի համալսարան 

(Ավստրիա) և չորս ասոցացված գործընկեր համալսարաններից՝ Պավոլ Յոզեֆ Շաֆարիկի 

համալսարան Կոշիցայում (Սլովակիա); Հարավ-արևմտյան համալսարան «Նեոֆիտ Ռիլսկի» 

(Բուլղարիա); Տետովայի համալսարան (Հյուսիսային Մակեդոնիա); Վ.Ն. Կարազին Խարկովի 

ազգային համալսարան (Ուկրաինա): 2021-2022 թվականների ընթացքում տեղի են ունեցել 

իրազեկման և վերապատրաստման մի շարք միջոցառումներ։ CDS ցանցի անդամությունը 

ենթադրում է նաև մուտք դեպի առցանց նյութեր հետևյալ թեմաներով. 

• Վիրտուալ շարժունություն/միջազգայնացում տանը/ 

• Համատեղ աշխատանք և համայնքային սպասարկման ուսուցում 

• Ներառական, հավասար և բազմազան կրթություն 

• Ակադեմիական կարողություններ սոցիալական ձեռներեցության ոլորտում 

⮚ 2022 թ․ օգոստոսին միջհամալսարանական համաձայնագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և Մալթայի 

Զբոսաշրջության հետազոտությունների ինստիտուտի միջև 2022 թ․ օգոստոսի 1-ից 2025 թ․ 

հուլիսի 1-ը ուսանողների, դասախոսների և վարչական աշխատակիցների շարժունության 

իրականացման համար։ Կնքված համաձայնագրի շրջանակում 2023-2024 ակադեմիական 

տարվա ընթացքում ԳՊՀ-ն կհյուրընկալի պրոֆեսոր Ջոսեֆ Մալլիային։ 

Հարկ է ավելացնել, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում ԳՊՀ-ն, համագործակցելով 

տեղական և միջազգային մի շարք կազմակերպությունների հետ, Էրազմուս+ ՀԳ2-ի շրջանակներում 

ընդգրկվել է չորս նոր կոնսորցումում, նախագծեր մշակել և ներկայացրել ԵՄ դրամաշնորհային 

մրցույթին: Նախագծերից երկուսը՝ CompIIT-ը և T-GREEN-ը  հաղթել են ու արժանացել ԵՄ 

ֆինանսավորման։ 

ԱԿՀ բաժինը նախաձեռնել է իրականացնել նաև ԳՊՀ-ի և այլ հաստատությունների միջև 

կնքված համագործակցության պայմանագրերի շրջանակում ծավալած գործունեության 

արդյունավետության վերլուծություն և գնահատում, ինչը ընթացքի մեջ է։ Այն հաշվետվության 

տեսքով վերջնական տեսքի կբերվի 2022 թ․ սեպտեմբերին։  

Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերի 

իրականացում: Հաշվետու ժամանակահատվածում բուհը շարունակել է իրականացնել 

կարողությունների զարգացման երկու` SAH (Կարողությունների զարգացում ճարտարապետական 

ժառանգության կայունության համար) և SMARTI (Աջակցություն անգլերենի միջոցով 

դասավանդման նորարար մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և դասավանդման գործիքներին՝ 

https://gorsu.am/wp-content/uploads/2022/05/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D6%87-%D5%BF%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4-%D4%B3%D5%8A%D5%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B1%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80.pdf
https://gorsu.am/wp-content/uploads/2022/05/%D4%B3%D5%8A%D5%94-%D4%B3%D5%8A%D5%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80.pdf


կրթության արդյունավետությունը, շարունակականությունը և միջազգայնացումը բարելավելու 

նպատակով) ծրագրերով նախատեսված աշխատանքները։  

SAH ծրագրի շրջանակում իրականացվել են հետևյալ գործողությունները․ 

✔ Կատարվել է ուսումնասիրություն, որի նպատակը ոլորտի կրթական ծրագրերի 

վերջնարդյունքների հստակեցումն է, այսինքն՝ բացահայտել այն մասնագիտական 

կարողությունները և գիտելիքների ոլորտները, ինչպես նաև ընդհանուր հմտությունները, 

որոնք առանցքային են հուշարձանների և քաղաքների պահպանության ոլորտի կրթության 

բարելավման համար: Ուսումնասիրությանը մասնակցել են ԳՊՀ ներքին ու արտաքին 36 

շահակիցներ։ 

✔ 2021 թ․ սեպտեմբերի 3-ին կայացել է ծրագրի աշխատանքային առաջին փաթեթի 

(Նախապատրաստում) ամփոփիչ աշխատաժողովը, որին ԳՊՀ-ից մասնակցում էին ծրագրի 

աշխատանքային խմբի անդամներ Նաիրա Սաֆարյանը (ԳՊՀ ԱԿՀ բաժնի ղեկավար), 

Սիրանուշ Պողոսյանը (ԳՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի դասախոս), 

Գուրգեն Մինասյանը (ԳՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի դասախոս), 

Գայանե Շաբունցը (ԳՊՀ ՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի ղեկավար) և Սոնա Ալավերդյանը (ԳՊՀ ԱԿՀ 

բաժնի մասնագետ): Փաթեթը, որը համակարգել են ՌՖՏՀ Աահենի համալսարանն ու Գորիսի 

պետական համալսարանը, նվիրված է ճարտարապետական ժառանգության կայունության 

համար միջառարկայական նոր մոդելի և ճարտարապետության՝ գործնական 

ուղղվածությամբ բակալավրիական ու մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մշակմանը: 

Հանդիպման ժամանակ ներկայացվել են ԱՓ 1-ինի հիմնական վերջնարդյունքները, որպեսզի 

դրանց հիման վրա ծրագրի կոնսորցիումի անդամ հաստատությունները պլանավորեն 

հետագա անելիքները: 

✔ 2021 թ․ նոյեմբերի 23-ին Էրազմուս+ ազգային գրասենյակն իրականացրել է Էրազմուս+ SAH 

ծրագրի առցանց մշտադիտարկում, որին մասնակցում էին  ծրագրի հայաստանյան 

գործընկեր հաստատությունների՝ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարանի, Գորիսի պետական համալսարանի և 

Հայաստանի Հանրապետության ճարտարապետների պալատի ներկայացուցիչները: 

Նպատակն էր պարզել ծրագրի իրականացման ընթացքը,  գրանցված հաջողությունները, այն 

դժվարությունները, որոնց բախվել են ծրագրի անդամները, և դրանց հաղթահարման առավել 

արդյունավետ հնարավորությունները: 

✔ Համավարակի պատճառով 2022 թ․ հունվարի 18-19-ին Աթենքի ազգային տեխնիկական 

համալսարանում կոնսորցիումի անդամների մասնակցությամբ առկա ձևաչափով 

կայանալիք հանդիպման չեղարկումից հետո այն տեղի է ունեցել հունվարի 19-ին առցանց 

ձևաչափով, որին ԳՊՀ-ից մասնակցել են Ս․ Ալավերդյանը և Ս․ Պողոսյանը։ Հանդիպմանը 

ներկայացվել են ծրագրի մշտադիտարկման և որակի գնահատման աշխատանքները, որոշվել 

են դասախոսների վերապատրաստման թեմաները, իրազեկման պլանն է վերջանական 

տեսքի բերվել, ծրագրի կայքն է ներկայացվել, որոշվել են իրազեկման աշխատանքների 

եղանակները՝ տեղեկատվական օրեր, հոդվածներ, գրառումներ և այլն, քննարկվել է 

ճարտարապետական ժառանգության կայունության կենտրոնների ստեղծման հարցը։  

✔ 2022 թ․ հունիսի 16-17-ը  Լ’Աքվիլայի համալսարանում տեղի է ունեցել կառավարման 

խորհրդի աշխատանքային հանդիպում, որին ԳՊՀ-ից մասնակցում էին ծրագրի 

աշխատանքային խմբի անդամներ Ն․ Սաֆարյանը, Ս․ Պողոսյանը և Ս․ Ալավերդյանը: 

Միջոցառումը նվիրված էր ծրագրից ռուսական գործընկեր հաստատությունների դուրս 

գալու հետևանքով առաջացած խնդիրների և դրանց լուծմանն ուղղված քայլերի, հայկական և 

իրանական համալսարանների կողմից մշակված կրթական մոդուլների, այդ հարցում 

եվրոպական համալսարանների ուղղորդման և լրամշակման հարցերի, ինչպես նաև 

սարքավորումների գնման և ֆինանսական հարցերին առնչվող մի շարք խնդիրների 

քննարկմանը։ Աշխատանքային հանդիպման ավարտին որոշվել է ծրագրի կառավարման 

խորհրդի հաջորդ հանդիպումն անցկացնել Հայաստանում՝ սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթվա 

ընթացքում, իսկ դասախոսների մեկշաբաթյա վերապատրաստումն իրականացնել 

հոկտեմբերին Աթենքի ազգային տեխնիկական համալսարանում։ 

https://gorsu.am/erasmus-%D5%B0%D5%A32/


✔ Ընդհանուր առմամբ մշակվել է մեկ մոդուլի նախնական տարբերակ, տեղի են ունեցել 

առցանց 9 հանդիպումներ ծրագրի աշխատանքային առաջին երկու փաթեթների 

համակարգման նպատակով, ձեռք է բերվել 30000 եվրո արժողությամբ սարքավորումներ՝ 

SAH կենտրոնի համար,  ԳՊՀ-ում ստեղծվել է SAH կենտրոն։ 

✔ Ծրագրային ընթացիկ աշխատանքների մասին համալսարանի ներքին և արտաքին 

շահակիցները իրազեկվել են համալսարանի կայքում և ֆեյսբուքյան էջում 

հրապարակումների, բրոշյուրների, պաստառների ինչպես նաև ֆակուլտետի խորհրդի, 

գիտխորհրդի նիստերին ելույթների միջոցով։ 

 

SMARTI ծրագրի շրջանակում իրականացվել են հետևյալ գործողությունները․ 

✔ 2021 թ․ հոկտեմբերի 6-8-ը ԳՊՀ-ում անցկացվել է «Ծրագրի կառավարման խորհրդի 

ամենամյա հանդիպում և վերապատրաստում» թեմայով հիբրիդային աշխատաժողովը, որին 

առկա ձևաչափով մասնակցում էին Դրեզդենի տեխնիկական համալսարանի, Լիվերպուլի 

Ջոն Մուրսի անվան համալսարանի, Ռիգայի տեխնիկական համալսարանի,  Մորդովիայի Ն. 

Պ. Օգարևի անվան պետական համալսարանի, Պետրոզավոդսկի պետական համալսարանի, 

«Ռուսական ռեգիստր» սերտիֆիկացման ասոցիացիայի, ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի, Հայաստանի 

ազգային ագրարային համալսարանի, «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամի, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային 

կենտրոն» հիմնադրամի և Գորիսի պետական համալսարանի աշխատանքայի 

ներկայացուցիչները, իսկ Պորտուգալիայի կաթոլիկ, Իրկուտսկի ազգային 

գիտատեխնիկական և Կազանի դաշնային համալսարանների ծրագրային անդամները 

ներկա էին հեռավար ձևաչափով: Աշխատաժողովի առաջին օրը մասնակիցներն 

անդրադարձել են Էրազմուս+ ազգային գրասենյակների կողմից 2021 թ. հունիսին 

Ռուսաստանում իրականացված և հոկտեմբերի 15-ին Հայաստանում նախատեսվող 

մշտադիտարկումներին և ծրագրի շրջանակում անցկացված դաշտային ու գրասենյակային 

հետազոտություններին: Այնուհետև ծրագրի գործընկեր յուրաքանչյուր հաստատություն 

ներկայացրել է կարծիք EMI (Անգլերենը` որպես դասավանդման միջոց)  դասագրքերի 

վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկություններ հայտնել տվյալ բուհում կրեդիտային 

համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մասին: Հաջորդիվ տեղի  է 

ունեցել մեթոդական սեմինար: Աշխատաժողովի երկրորդ օրը նվիրված էր EMI  

կենտրոնների գործարկման, սարքավորումների գնման և ֆինանսական հարցերին առնչվող 

մի շարք խնդիրների քննարկմանը, ինչպես նաև Լիվերպուլում(ՄԹ) կայանալիք 

ուսումնական մոդուլների մշակման նպատակով իրականացվող վերապատրաստման 

դասընթացին մասնակցել ցանկացող թեկնածուների ընտրությանը՝ առցանց թեստի միջոցով 

անգլերենի իմացության մակարդակի որոշմամբ: Վերջին օրը մասնակիցները քննարկել են 

ծրագրի իրազեկման համար կատարված և նախատեսվող աշխատանքները, որին հաջորդել 

է հանրայնացման հարցերով զբաղվող մասնագետների համար նախատեսված դասընթացը: 

SMARTI ծրագրի կայքի պատասխանատու Վալերիա Ռաչևան էլ ներկայացրել է ծրագրի 

կայքի բոլոր բաժինները՝ կարևորելով դրանց բովանդակային հարստացմանն ուղղված 

աշխատանքների իրականացումը: 

✔ 2021 թ. հոկտեմբերի 15-ին Հայաստանում Էրազմուս+ ազգային գրասենյակը  Էրազմուս+ 

ծրագրի համակարգող Լանա Կառլովայի ղեկավարությամբ  Հայաստանի Հանրապետության 

պետական կառավարման ակադեմիայում անցկացրել է ծրագրի մշտադիտարկման 

հանդիպում, որին մասնակցում էին  ծրագրի կոնսորցիումի անդամ հայաստանյան բուհերի 

ներկայացուցիչները: Մշտադիտարկմանը ԳՊՀ-ից ներկայացել են  ԳՊՀ ռեկտոր Արտուշ 

Ղուկասյանը, Նաիրա Սաֆարյանը և Սոնա Ալավերդյանը։ Մշտադիտարկման ընթացքում 

Լանա Կառլովան բարձրացրել է հարցեր՝ պարզելու համար ծրագրի իրականացման 

ընթացքում գրանցված արդյունքները, ակնկալվող գործողությունները, դրանց հետ կապված 

խոչընդոտները, ինչպես նաև նշմարվող ռիսկերը: 

https://gorsu.am/erasmus-%D5%B0%D5%A32/


✔ 2022 թ. հունվարի 16-22-ը Պորտուգալիայի Պորտուի կաթոլիկ համալսարանում տեղի է 

ունեցել «Անգլերեն հատուկ նպատակներով» վերապատրաստման դասընթացը, որին ԳՊՀ-ից 

մասնակցել են Ն․ Սաֆարյանը, ԳՊՀ կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դասախոս, 

ծրագրի աշխատակից Լիլիթ Աթաբեկյանը և ԳՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս, 

ծրագրի աշխատակից Նաիրա Մեժլումյանը: Դասընթացն անցկացվել է հիբրիդային 

ձևաչափով: Վերապատրաստումները ներառում էին տեսական և գործնական փուլեր: 

Աշխատանքային առաջին փաթեթի արդյունքներն ամփոփ ներկայացնելուց հետո Դրեզդենի 

տեխնիկական համալսարանի ներկայացուցիչ Սվեն Ռիդդելը և Լիվերպուլի Ջոն Մուրսի 

անվան համալսարանի դասախոսներ Մորիս Ռոյսը, Քեյսի Բոմոնը, Ռայան Ուին-Ուիլյամսն 

ընդհանուր գիտելիքներ են հաղորդել հաջողված սահիկաշար ներկայացնելու 

հմտությունների և գործիքների, գրավոր գրագետ խոսքին առնչվող թեմաների, մոտիվացիոն 

նամակներ, հաշվետվություններ և արձանագրություններ գրելու ու ներկայացնելու 

հմտությունների, ինչպես նաև ուսանողակենտրոն ուսուցման մեթոդաբանության, 

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) կարևորության 

մասին։ Ներկայացումներին հաջորդել են ինտերակտիվ քննարկումներ տարբեր երկրներում 

իրականացվող կրեդիտային ուսուցման համակարգերի, Բլումի դասաբանության 

կիրառման,   MOOC  (Առցանց բաց հասանելիության դասընթացների) և գնահատման 

համակարգերի վերաբերյալ: Դասընթացի երրորդ օրը Ռիգայի տեխնիկական համալսարանի 

դասախոսներ  Մարինա Պլատոնովան և Տատյանա Սմիրնովան հաղորդել են իրենց 

համալսարանի միջազգային բաժնի, կարիերայի և հետազոտական կենտրոնների, անգլերեն 

լեզվով իրականացվող դասընթացների ու կրթական ծրագրերի վերաբերյալ համապարփակ 

տեղեկություն: Չորրորդ օրը անդրադարձ է արվել ակադեմիական առաջադիմության, 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի շարունակական վերապատրաստման, կրթական 

ծրագրի կառուցվածքի ու բովանդակության, ուսումնական արդյունավետ պլանի 

նախագծման խնդիրներին և դրանց լուծմանը: «Ակադեմիական անգլերեն» դասընթացի 

մոդուլի օրինակով ներկայացվել են կրթական ծրագրի ստեղծման, կրթական 

վերջնարդյունքների սահմանման և ուսանողակենտրոն ուսուցման անցման հիմնական 

խնդիրները և գործոնները: Դասընթացի մասնակիցները գրել են կրթական չորս արդյունք 

վերը նշված մոդուլի համար՝ օգտագործելով Padlet առցանց  հարթակը: Հինգերորդ օրը 

դասընթացավարները ամփոփել են հանդիպման արդյունքները, նշել իրենց 

դիտողություններն ու գնահատականները։  

✔ Գործընկեր համալսարանների օրինակելի փորձի ներդրմամբ ԳՊՀ-ում 2022 թ․ մարտի 29-ից 

ապրիլի 14-ը իրականացվել է «Անգլերենը հատուկ նպատակների համար և կրեդիտների 

կուտակման ու փոխանցման եվրոպական համակարգ/թյունինգ մոդուլային ուսուցման 

համակարգ» թեմայով ներբուհական վերապատրաստումների դասընթաց՝ նվիրված 

ուսանողների և դասախոսների ակադեմիական անգլերենի իմացության մակարդակի 

բարձրացմանը, կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի 

ուղեցույցի, որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչների կիրառմանը, ինչպես նաև 

ուսանողակենտրոն ուսուցման սկզբունքների խթանմանը։ Դասընթացը վարել են ծրագրի 

շրջանակում Պորտոյի կաթոլիկ համալսարանում վերապատրաստված Ն․ Սաֆարյանը, Ն․ 

Մեժլումյանը և Լ․ Աթաբեկյանը, ինչպես նաև Ս․ Ալավերդյանը։ Դասընթացին մասնակցել 

ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական ու վարչական աշխատակազմերի, այնպես էլ 

ուսանողական կազմի  ներկայացուցիչներ: 

✔ Ծրագրի մասին տեղեկության տարածման և դրա վերջնարդյունքների գործնական 

կիրառման համար միջազգային գրախոսվող ամսագրերում հոդվածների տպագրության 

առումով արդյունավետ է եղել ԳՊՀ-ից Ն. Սաֆարյանի և հայաստանյան գործընկեր մյուս 

հաստատություններից Լուսիկ Վարդանյանի (ՎՊՀ) ու Տաթևիկ Մովսիսյանի (ՀՀ ՊԿԱ) 

համագործակցությունը, ինչի շնորհիվ համահեղինակությամբ գրված հոդված է 

տպագրության  ներկայացվել ՄԹ-ի Թեյլոր ընդ Ֆրենսիս հրատարակչության «Բարձրագույն 

կրթության որակ» (Quality in Higher Education (CQHE),  Taylor & Francis) ամսագրին: Հոդվածը 

գրախոսվել է և հաստատվել տպագրության 2023 թ․ հունվարի հատուկ թողարկման մեջ: 



Հոդվածի վերնագիրն է «Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

անգլերենի միջոցով դասավանդման որոշ  հիմնահարցերի շուրջ՝ հիմնված 

Էրազմուս+SMARTI ծրագրի ուսումնասիրությունների վրա» (On some issues about English 

medium instruction in Armenian higher education institutions: based on the desk and field study of 

the Erasmus+ SMARTI Project): 

✔ Ընդհանուր առմամբ տեղի է ունեցել առցանց 16 հանդիպում ծրագրի աշխատանքային 

առաջին երկու փաթեթների իրականացման համակարգման նպատակով։ 

✔ Ծրագրային ընթացիկ աշխատանքների մասին համալսարանի ներքին և արտաքին 

շահակիցները իրազեկվել են համալսարանի ու ծրագրի կայքերում, ֆեյսբուքյան և 

թվիթթերյան էջերում հրապարակումների, լրատուների, բրոշյուրների, պաստառների, 

ինչպես նաև ֆակուլտետի խորհրդի, գիտխորհրդի նիստերին ելույթների միջոցով։  

Նկատի ունենալով ԱԿՀ բաժնի տարեկան գործողությունների պլանում այս առումով նշված 

գործողությունների կատարողականի գնահատման չափանիշները՝ կարելի է ասել, որ 

համալսարանին հաջողվել է պատշաճ մակարդակով իրականացնել նախատեսված բոլոր 

աշխատանքները։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, պետք է արձանագրել, որ ծրագրային 

գործողությունները ոչ միշտ են սահուն կերպով ընթացել։ Եթե նախկինում խոչընդոտները 

պայմանավորված էին համավարակով, ապա այժմ ծրագրերից ռուսական գործընկեր 

հաստատությունների դուրս գալու հետևանք են։ Այս չպլանավորված զարգացումները հանգեցրել են 

նախատեսված քայլերի հետաձգմանը, թիմերի վերադասավորմանը և աշխատանքների ու 

պարտավորությունների վերաբաժանմանը։ 

Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում 2022 թ․ կարողությունների զարգացման նախագիծ-

առաջարկների մրցույթին ԱԿՀ բաժնի ակտիվ մասնակցության շնորհիվ ԳՊՀ-ում ուսումնական 

հաջորդ տարվանից կիրականացվեն ևս երկու  ծրագրեր՝ «Կարողունակություններ՝ միջազգային 

նորարարական նախագծերի համար» («Competences for International Innovation Projects») և «Բուհական 

կրթության փոխակերպում՝ հանուն կանաչ և կայուն ապագայի» («Transforming Graduate Education for 

Green and Sustainable Future»): 

Բուհի ներքին շահակիցների համար կարճաժամկետ դասընթացների, հանդիպումների 

կազմակերպում և մասնակցություն գործընկեր հաստատություններում կազմակերպված 

միջոցառումներին: ԳՊՀ գործունեության արդյունավետության մակարդակի բարձրացման համար 

շեշտադրվել են ներքին շահակիցների համար կարճաժամկետ դասընթացների կազմակերպման 

կարևորությունը և բաժնի աշխատակիցների մասնակցությունը գործընկերների կողմից 

կազմակերպված միջոցառումներին։ Ստորև ներկայացված են 2021-2022 թթ. ընթացքում բաժնի կամ 

գործընկեր հաստատությունների իրականացրած այն միջոցառումները, որոնց մասնակցել են ԳՊՀ 

ներքին շահակիցները:  

1. «Առցանց ուսուցման ժամանակ ակադեմիական սխալ վարքագծի կանխարգելման 

ռազմավարություններ» թեմայով դասընթաց- ԱԿՀ բաժինը և ԳՊՀ մի քանի դասախոսներ 2021 թ․ 

սեպտեմբերի 8-ին մասնակցել են Էրազմուս + PRINTEL ծրագրի շրջանակում նշված թեմայով տեղի 

ունեցած առցանց դասընթացին։ 

2. Չիվնինգ կրթաթոշակային ծրագրի ներկայացում Գորիսի պետական համալսարանում- 

2021 թ․ սեպտեմբերի 24-ին Գորիսի պետական համալսարանում տեղի է ունեցել «Չիվնինգ» 

կրթաթոշակային ծրագրի տեղեկատվական հանդիպումը, որին մասնակցել են ԳՊՀ ուսանողները, 

աշխատակիցները: «Չիվնինգ» կրթաթոշակային ծրագրի առանցքային նպատակներից է Հայաստանի 

տարբեր մարզերից՝ մասնավորապես Սյունիքից, գտնել ապագայի առաջնորդներ, որոնք Մեծ 

Բրիտանիայում որակյալ կրթություն ստանալուց հետո կարող են առավելագույնս նպաստել իրենց 

համայնքի, գյուղի զարգացմանը: Հանդիպմանը Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի 

Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Գալագերն և դեսպանության 

ներկայացուցիչ Մարիամ Բաղդասարյանը խոսեցին կրթաթոշակային ծրագրի, ծրագրին դիմելու 

պահանջների և ժամկետների,  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու մասնակիցների ընտրության կարգի 

մասին: 

3. ԱՅ ԷՖ Ի ԷՍ-ի հայաստանյան մասնաճյուղի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում ԳՊՀ-

ում- 2021 թ․ հոկտեմբերի 12-ին ԱՅ ԷՖ Ի ԷՍ-ի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրենի և 

https://smarti-erasmus.eu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068340441515
https://mobile.twitter.com/paarasmarti
https://smarti-erasmus.eu/dissemination/newsletter/


մասնաճյուղի ներկայացուցիչների՝ ԳՊՀ այցելության ժամանակ քննարկվել են բուհում 

«Ներգրավված քաղաքացի» դասընթացի ներգրավման հարցերը։ Քննարկումներից հետո 

հաստատություններից միջև հուշագիր է կնքվել, մասնագետներ են վերապատրաստվել, և ապրիլին 

համալսարանում մեկնարկել է «Ներգրավված քաղաքացի» դասընթացը։ 

4. Աշխատանքային հանդիպում հայաստանյան բուհերի միջազգային կապերի 

գրասենյակների ներկայացուցիչների հետ- Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 

համալսարանում 2021 թ․ հոկտեմբերի 21-ին Հայաստանում Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի 

կազմակերպած հիբրիդային հանդիպմանը՝ նախատեսված հայաստանյան բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների միջազգային հարցերով 

զբաղվող գրասենյակների ներկայացուցիչների համար, ԳՊՀ-ից առկա ձևաչափով մասնակցել է Ս․ 

Ալավերդյանը։ Հանդիպմանը ներկայացվել են բարձրագույն կրթության ոլորտում առկա 

զարգացումները, ինչպես նաև խոսվել է Էրազմուս+ 2021-2027 թվականների նոր ծրագրի մասին՝ 

ընդգծվել են ծրագրի հորիզոնական առաջնահերթությունները, այն է՝ ներառականությունն ու 

բազմազանությունը, թվային փոխակերպումը, շրջակա միջավայրը և պայքարը կլիմայի 

փոփոխության դեմ: Հանդիպման ավարտին ներկայացվել է նաև 2015-2020 թթ․ Հայաստանում 

Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման իրականացված  ծրագրերի ազդեցությունը 

գնահատող ուսումնասիրության արդյունքները։  

5. Տեղեկատվական առցանց միջոցառում՝ DAAD ծրագրի ամառային դասընթացների 

վերաբերյալ- 2021 թ․ նոյեմբերի 11-ին ԳՊՀ ուսանողների (բակալավրի 2-րդ, 3-րդ կուրսի, ինչպես 

նաև մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի) համար ZOOM հարթակում իրականացվել էր 

տեղեկատվական միջոցառում DAAD ծրագրի ամառային կրթաթոշակներին դիմելու ընթացակարգի 

վերաբերյալ։  

6. «Լեզվական բազմազանությունը գլոբալ աշխարհում» միջազգային լեզվաբանական 

գիտաժողով- 2021 թ․ նոյեմբերի 15-19-ը SMARTI ծրագրի գործընկեր Կազանի դաշնային 

համալսարանի հրավերով ԳՊՀ ԱԿՀ բաժնի աշխատակիցները և օտար լեզուների ամբիոնի 

դասախոսները՝ իբրև ունկնդիր, մասնակցել են ԿԴՀ-ի կազմակերպած միջազգային գիտաժողովին։ 

7. Էրազմուս+ տեղեկատվական օր Գորիսում- Ս.թ. դեկտեմբերի 4-ին ԳՊՀ-ում տեղի 

ունեցավ Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակի մեկնարկած էրազմուս+ ծրագրի 

2022 թ․ առաջարկների ներկայացման մրցույթին նվիրված Տեղեկատվական օր: Հանդիպմանը ներկա 

էին ԳՊՀ ռեկտոր Ա․ Ղուկասյանը, պրոֆեսորադաախոսական և վարչական աշխատակազմի 

ներկայացուցիչները, ուսանողները, ինչպես նաև Գորիս համայնքի ՀԿ-ների և բիզնես ոլորտի 

պատասխանատուները։ Մասնակիցները ծանոթացան ընթացիկ տարվա համար հասանելի 

ծրագրերին, որոնք ուղղված են կարողությունների զարգացմանը, միջազգային կրեդիտային 

փոխանակմանը, վիրտուալ փոխանակումներին, Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական 

ծրագրերին, ինչպես նաև Էրազմուս Մունդուս նախագծերին։ 

8. «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթական 

համակարգում» թեմայով աշխատաժողով- 2021 թ․ դեկտեմբերի 7-9-ը Էրազմուս+ ծրագրի 

բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների ազգային խմբի տեխնիկական 

աջակցության առաքելության շրջանակներում կազմակերպված եռօրյա առցանց աշխատաժողովին 

մասնակցել են ԳՊՀ մի շարք դասախոսներ և վարչական աշխատակիցներ։ Աշխատաժողովին 

անդրադարձ է արվել  հետևյալ թեմաներին՝ ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի և 
բարձրագույն կրթական համակարգի առանձնահատկություններ, Համապատասխանեցման յոթ 
չափանիշներ, Ուսանողակենտրոն ուսուցման հարացույցը, Որակավորումների շրջանակներ և 
որակավորումների համակարգեր, Համապատասխանության-ընդունելիության-իրագործելիության-
կայունության շղթայի փորձարկումը, Դասավանդում, ուսուցում, կառուցողական 
համապատասխանեցում և համագործակցություն, Ֆորմալ, ոչ ֆորմալ ծրագրեր, մոդուլներ, միկրո 
հավատարմագրված կուրսեր և դասընթացներ։ 

9. Իրազեկման օր՝ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի շրջանակում- 2021 թ․ 

դեկտեմբերի 9-ին ԳՊՀ-ում ուսանողների համար կազմակերպված հանդիպմանը ըներության 

ներկայացուցիչները խոսեցին Առաջնորդության զարգացման ծրագրի, դիմելու ընթացակարգի, 

մասնակցության առավելությունների մասին։  



10. Վերապատրաստման դասընթաց Գրանադայի համալսարանում- Էրազմուս+ 

միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակներում Գորիսի պետական 

համալսարանի և Գրանադայի համալսարանի (Իսպանիա) միջև կնքված պայմանագրով 2022 թ․ 

փետրվարի 21-25-ը ԳՊՀ արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի մասնագետ Ս․ 

Ալավերդյանը մասնակցել է Գրանադայի համալսարանում կայացած անձնակազմի 

վերապատրաստման դասընթացներին՝ նվիրված բուհերի միջազգայնացման ընթացակարգերին և 

միջազգային շարժունության կազմակերպմանը։ Գրանադայի համալսարան Գորիսի պետական 

համալսարանի ներկայացուցչի այցելությունը արդյունավետ էր ոչ միայն վերապատրաստման, այլև 

նոր ծանոթությունների և համագործակցային կապերի ընդլայնման պայմանավորվածությունների 

ձեռքբերման առումով։ 

11. «Ժամանակակից լեզվաբանության ինտեգրացիոն ներուժը. անհատականություն, 

հասկացություններ, դիսկուրս» թեմայով դասընթաց- 2022 թ․ փետրվարի 28-ից մարտի 3-ը օտար 

լեզուների ամբիոնի դասախոս Լարիսա Իվանյանը Երևանի «Մոսկվայի տուն» մոսկովյան 

մշակութային-գործարարական կենտրոնում մասնակցել է «Ժամանակակից լեզվաբանության 

ինտեգրացիոն ներուժը. անհատականություն, հասկացություններ, դիսկուրս» թեմայով 

դասընթացաշարին: 

12. «Բանկային համակարգի բարեփոխումները ՀՀ-ում». բանախոսություն ԳՊՀ-ում- 2022 

թ․ մայիսի 25-ին ԳՊՀ-ում «Տնտեսագիտություն», «Կառավարում» մասնագիտությունների 

ուսանողների, դասախոսների, ոլորտով հետաքրքրված այլ անձանց, ինչպես նաև Գորիսի 

պետական քոլեջի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել հանդիպում ոլորտում 

ճանաչված տնտեսագետ, ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ, Երևանի պետական 

համալսարանի և Հայ-ռուսական համալսարանի դասախոս, «Գառնի ինվեստ» ՈԻՎԿ խորհրդի 

նախագահ և գործադիր տնօրեն Բագրատ Ասատրյանի և «Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցության 

փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի հետ: Բանախոսներից Բագրատ Ասատրյանը ներկայացրեց 

բանկային համակարգի բարեփոխումները, բանկերի գործունեության կարգավորման հիմունքները, 

բանկային ռիսկերը և ՀՀ բանկային համակարգի զարգացման գործոններն ու միտումները, 

անդրադարձավ նաև իր հեղինակած «Բանկային գործ» ուսումնական ձեռնարկին, որն ամփոփում է 

բանկային գործունեության ծագման և զարգացման պատմությունը,  ՀՀ-ում ժամանակակից 

բանկային համակարգի ձևավորման և իրավական կարգավորման փուլերն ու 

առանձնահատկությունները, բանկային գործառնությունների զարգացման միտումները ՀՀ-ում և 

միջազգային փորձի օրինակները:  Հանդիպման ավարտին Արամ Մանուկյանը խոսեց ՀՀ 

Անկախության գործընթացի՝ 1990-91 թթ.-ի շրջափուլին վերաբերող կարևոր իրադարձությունների 

ու փաստաթղթերի մասին, շեշտեց անկախության՝ որպես բարձրագույն արժեքի պահպանման 

օրապահանջ գերակայությունը և ներկաներին նվիրեց ՀՀ Անկախության հռչակագրի 

հուշանվերային տարբերակները:  
13. ԳՊՀ աշխատակիցների մասնակցությունը Սևիլիայի համալսարանում 

կազմակերպված դասընթացին- Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության 

շրջանակներում Գորիսի պետական համալսարանի և Սևիլիայի համալսարանի (Իսպանիա) միջև 

կնքված պայմանագրով՝ 2022 թ․ հունիսի 6-10-ը ԳՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս, 

Արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի ղեկավար Նաիրա Սաֆարյանը և նույն բաժնի 

մասնագետ Սոնա Ալավերդյանը Սևիլիայի համալսարանում մասնակցել են համալսարանների 

միջազգային համագործակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների համար նախատեսված 

դասընթացին: Վերապատրաստումը, որին ներկա էին 11 երկրներից 60 պատվիրակներ,  ուղղված էր 

մասնակից բուհերի միջազգայնացման ընթացակարգերի ներկայացմանը, լավագույն փորձի 

փոխանակմանը, միջազգային շարժունության կազմակերպմանը, ինչպես նաև 

համագործակցության նոր հնարավորությունների ստեղծմանը: 

14. Էրազմուս + վիրտուալ փոխանակումների վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպում- 

2022 թ․ հուլիսի 19-ին ԱԿՀ բաժնի և գիտական կենտրոնի աշխատակիցները մասնակցել են 

Հայաստանում Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի կազմակերպած առցանց հանդիպմանը՝ նվիրված 

վիրտուալ փոխանակումներին՝ ծանոթանալով ԵՄ-ի հետ համագործակցության նոր տեսակի 

մանրամասներին։  



15. SMARTI և SAH ծրագրերի շրջանակում ևս իրականացվել են մի շարք դասընթացներ, 

որոնց մասին նշվել է նախորդ մասում։ 

Աշխատակիցների և ուսանողների շարժունության խթանում: Հաշվետու 

ժամանակահատվածում բաժինը շարունակել է քայլեր ձեռնարկել՝ խթանելու ԳՊՀ 

աշխատակիցների և ուսանողների մասնակցությունը փոխանակման ծրագրերին: Այդ նպատակով 

բաժինը պարբերաբար գործող ծրագրերի պահանջների, ժամկետների և ընթացակարգերի 

վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել ԳՊՀ պաշտոնական կայքի «Նորություններ» բաժնում, 

ինչպես նաև համալսարանի ֆեյսբուքյան էջում: Իրազեկող աշխատանքների շնորհիվ է, որ քննվող 

ժամանակահատվածում ուսանողները հատկապես ակտիվ դիմել են «Կոպեռնիկուս Բեռլին» 

կազմակերպության հայտարարած «Գերազանցության միջազգային կրթաթոշակ» մրցույթին, 

սակայն նրանցից ոչ մեկը չի հաղթահարել մրցութային բոլոր փուլերը։ ԱԿՀ բաժինը աջակցել է 

կրթաթոշակային մրցույթներին դիմել ցանկացող բոլոր ուսանողներին պահանջվող փաստաթղթերը 

պատրաստելու հարցում: 

Աշխատակիցների և ուսանողների շարժունության խթանման համար բաժինը հատուկ 

ուշադրություն է դարձրել Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակում 

միջհամալսարանական համաձայնագրերի կնքմանը՝ շարունակելով համագործակցության 

առաջարկներ ուղարկել ծրագրային և գործընկեր երկրների մի շարք համալսարաններ, ինչի 

շնորհիվ հաջողվել է  Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության 

շրջանակներում միջհամալսարանական պայմանագրեր կնքել Գրանադայի համալսարանի, 

Սևիլիայի համալսարանի և Մալթայի զբոսաշրջության հետազոտությունների ինստիտուտի հետ։ 

Կնքված պայմանագրերի շրջանակում ԳՊՀ 2 աշխատակիցներ փոխանակման ծրագրերով մեկնել են 

նշված համալսարաններ՝ մասնակցելու մասնագիտական հմտությունների զարգացման 

դասընթացի, իսկ 2022-2023 ակադեմիական տարվա ընթացքում ԳՊՀ-ն պատրաստվում է 

հյուրընկալել դասախոս Ջոսեֆ Մալլիային։ 

Դիտարկվող ժամանակահատվածում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաև Բեռլինի 

ազատ համալսարանի համեմատական լեզվաբանության մասնագետ դոկտոր, պրոֆեսոր Մաթիաս 

Ֆրիցի հետ 2022-2023 ակադեմիական տարվա ընթացքում DAAD ծրագրի շրջանակում ԳՊՀ-ում 

հյուրընկալելու և համեմատական լեզվաբանությանն առնչվող թեմաներով դասախոսություններ 

ընթերցելու համար։ 

Հաշվի առնելով ՈԱԱԿ փորձագիտական խմբի խորհրդատվությունը՝ ԱԿՀ բաժինը 

շարժունության ծրագրերի իրականացման համար փորձել է օգտագործել նաև հայկական սփյուռքի 

գիտական հնարավորությունները։ Ծանոթանալով Հայաստանից դուրս գործող հայագիտական 

կենտրոնների արդի իրավիճակին (այդ առումով մեծապես օգնել է «Նորավանք» ԳԿՀ-ի բավական 

արժեքավոր հետազոտությունը՝ «Արտերկրի հայագիտական կենտրոնները. ներուժի գնահատում»)՝ 

բաժինը կազմել է սփյուռքի հայագիտական կետնրոնների ցանկ և համագործակցության 

առաջարկով նամակեր ուղարկել երկու կողմերի ներուժի օտագործման, համատեղ և փոխշահավետ 

միջոցառումների իրականացման համար, այնուհետև կազմակերպել առցանց հանդիպումներ 

հետաքրքրված հաստատությունների հետ։ Տվյալ պահին համալսարանը ուսանողների և 

աշխատակիցների փոխանակման համար նախնական պայմանավորվածություններ 

ունի Նիժնի Նովգորոդի Ն.Ի.Լոբաչևսկու անվան  պետական համալսարանի, Վենետիկի 

համալսարանի և Զալցբուրգի համալսարանի /Քրիստոնեական Արևելքի հետազոտությունների 

կենտրոն/ հայագիտական կենտրոնների հետ։ 

Այսպիսով՝ նկատելի է, որ աշխատակիցների շարժունության խթանման ուղղությամբ ԱԿՀ 

բաժինը որոշակի հաջողությունների հասել է։ Նույնը, սակայն, չի կարելի ասել ուսանողների 

շարժունության առումով։ 

ԳՊՀ ներքին շահակիցների՝ օտար լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացման համար 

խրախուսման և մոտիվացման մեխանիզմների վերանայում և նորերի ներդրում՝ ԳՊՀ գիտական 

կենտրոնի հետ համագործակցությամբ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ԳՊՀ ներքին 

շահակիցների՝ օտար լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացմանը և օտարալեզու դասընթացներ 

մշակելուն և իրականացնելուն նպաստել է ԳՊՀ-ի մասնակցությամբ իրականացվող Էրազմուս+ 

կարողությունների զարգացման SMARTI ծրագրիրը: SMARTI ծրագրի շրջանակում անգլերենով 



դասավանդման հմտությունների բարելավման  նպատակով ԳՊՀ երեք դասախոսներ մասնակցել են 

Պորտուգալիայի Պորտուի կաթոլիկ համալսարանում տեղի ունեցած «Անգլերեն հատուկ 

նպատակներով» վերապատրաստման մեկշաբաթյա դասընթացին, որից հետո վերապատրաստված 

մասնագետները ԳՊՀ–ում 27 աշխատակիցների և ուսանողների շրջանում կազմակերպել են 1 

կրեդիտ ընդհանուր աշխատածավալով (18 ժամ լսարանային և 12 ժամ ինքնուրույն աշխատանք) 

երեքշաբաթյա դասընթաց՝ նվիրված ԱԴՄ (EMI) մեթոդոլոգիայի կիրառմանը։  

Դասախոսների օտար լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացման համար խրախուսման և 

մոտիվացման մեխանիզմների վերանայման և նորերի ներդրման առումով արդյունավետ են եղել 

ԳՊՀ գիտական կենտրոնի առաջարկությամբ ԳՊՀ աշխատողների գիտահետազոտական, 

ուսումնամեթոդական և կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կարգում արված 

փոփոխությունները։ Խոսքը մասնավորապես «Գիտահետազոտական որոշ տեսակի 

աշխատանքների համար ֆինանսական խրախուսման կարգը» հատվածում «Հոդվածի տպագրում 

РИНЦ համակարգում ընդգրկված գիտական պարբերականներում», «Հոդվածի տպագրում ՌԴ ԲՈՀ-

ի կողմից երաշխավորված գիտական պարբերականներում» տողերի ավելացման և «Հոդվածի 

տպագրում արտասահմանյան գիտական պարբերականներում (պարբերականի համարանիշ (ISSN) 

ունեցող)» տողի համար նախկին 30 միավորի փոխարեն 35-ի սահմանման մասին է։ 

ԳՊՀ պաշտոնական կայքում ԱԿՀ բաժնի գործունեության լուսաբանում, օտարալեզու 

տեղեկատվության ծավալի մեծացմանն ուղղված քալերի ձեռնարկում: 

ԱԿՀ բաժինը, կարևորելով և պատշաճ ուշադրության արժանացնելով իր գործունեության 

լուսաբանումը, շարունակել է համագործակցել ԳՊՀ հանրային կապերի և լրատվության բաժնի հետ: 

Իր գործունեությունը ներքին և արտաքին շահակիցների` աշխատակիցների, ուսանողների, 

շրջանավարտների և լայն հասարակության համար առավել թափանցիկ ու հասանելի դարձնելու 

նպատակով գործարկվել են տարաբնույթ միջոցներ: 

● Բաժնի գործունեության լուսաբանման, թափանցիկության ապահովման ամենամատչելի և 

ամենակարևոր միջոցներից մեկը ԳՊՀ պաշտոնական կայքն է (www.gorsu.am), որի 

«Նորություններ» բաժնում հրապարակվել են արտաքին կապերին և համագործակցությանն 

առչվող ամենաթարմ տեղեկությունները, իսկ «Արտաքին կապերի և համագործակցության 

բաժին» հատվածում տրվել են ընդհանրական տեղեկություններ բաժնի և էրազմուս+ ծրագրի 

շրջանակում իրականացվող գործողությունների (ՀԳ 1, ՀԳ 2) մասին: Համալսարանի կայքում 

օտարալեզու տեղեկության տարածման նպատակով բաժինը ինչպես նախկինում, այնպես էլ 

այժմ համագործակցել է ԳՊՀ «Ագլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

ուսանողների և Օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս, ռուսերենի մասնագետ Լարիսա 

Իվանյանի հետ: 

● Համալսարանում բաժնի կողմից իրականացվող կամ այլ հաստատությունների հետ 

համագործակցության շրջանակում ծրագրված միջոցառումների, դասընթացների, ծրագրերի 

մասին տեղեկությունը զետեղվել է նաև ԳՊՀ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում,  SMARTI 

ծրագրի կայքում, ֆեյսբուքյան և թվիթթերյան էջերում, երկլեզու լրատուներում, բրոշյուրների, 

պաստառների, ինչպես նաև ԳՊՀ ֆակուլտետի խորհրդի, գիտխորհրդի և ռեկտորատի 

նիստերին ելույթների միջոցով:  

● Համալսարանի ներքին և արտաքին շահակիցներին բաժնի գործունեության մասին 

տեղեկացնելու համար պարբերաբար կազմակերպվել են իրազեկող հանդիպումներ:  

● Երկու մասնաշենքի տեսանելի հատվածներում պարբերաբար թարմացվել են 

հայտարարությունների ցուցանակները, փակցվում են ազդագրեր: 

 

Բաժնի գործունեության վերաբերյալ ներքին և արտաքին շահակիցների շրջանում 

հարցումների իրականացում։  

Բաժնի գործունեությունից ներքին և արտաքին շահակիցների բավարավածությունը 

պարզելու համար նախատեսվում էր հարցումներ իրականացնել 2022 թ․ հունիսին, սակայն հաշվի 

առնելով բաժնի աշխատակիցների մասնակցությամբ այդ ամսին կայացած երկու գործուղումները՝ 

աշխատանքը չի կատարվել։ Փոխարենը նույն թվականի հուլիսին ԳՊՀ ինստիտուցիոնալ 

հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում «Արտաքին կապերը և միջազգայնացումը» 
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