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ԳԼՈՒԽ 1. ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Բաժին 1.1. Արտաքին անուղղակի ազդեցության ոլորտ 

ԵՄՀ-ն իր հիմնական գործունեությունը ծավալում է հայկական կրթական 

միջավայրում: Այսինքն, նրա կրթական, գիտական և մյուս ծառայությունները 

գլխավորապես ուղղված են հայկական շուկայի պահանջների բավարարմանը: 

Արտաքին միջավայրի գնահատման նպատակով իրականացնենք արտաքին 

անուղղակի ազդեցություն ունեցող գործոնների վերլուծություն՝ PEST գործիքի 

միջոցով: Դրա առանձին խմբերում առանձնացնենք բուհի գործունեությանն առնչվող 

որոշ ցուցանիշներ և դիտարկենք դրանց զարգացման միտումները:  

Political – քաղաքական, իրավական ասպեկտ 

Եվրամիությունը 2004 թ.-ից մշակել է արևելյան հարևանների հետ 

համագործակցության քաղաքականությունը՝ Եվրոպական հարևանության 

քաղաքականթյունը (ԵՀՔ), որում Հայաստանը, որպես ԵՄ հարևան երկիր, 

ներգրավվել էր համագործակցության մեջ՝ Արևելյան գործընկերությունը (ԱԳ) 

(2009թ.) ֆորմատով: Դրա շրջանակներում ԵՄ-ն մշտապես ծրագրեր էր 

իրականացնում Հայաստանի հետ համագործակցության տարբեր ոլորտներում 

(կառավարման սատարում, միջսահանային համագործակցություն, ներդրումային, 

անվտանգության, ժողովրդավարության խթանման և կրթության ինտեգրման 

ծրագրեր): Կրթական ծրագրերից իրականացվում են Տեմպուս և Էրասմուս Մունդուս 

ծրագրերը: Տեմպուսի արդյունքում ներդրվել է Բոլոնիայի գործընթացը, որին ՀՀ-ն 

պաշտոնապես անդամակցել է 2005 թ.-ից և որի նպատակն է ՀՀ կրթական 

համակարգի մերձեցումը Եվրոպական կրթական համակարգին: Էրասմուս Մունդուս 

ծրագրի նպատակն է խթանել ուսանողների և գիտական անձնակազմի 

շարժունակությանը, նպաստել երկխոսությանը և կրթական որակի բարձրացմանը: 

Եվրոպական ասոցացման գործընթացների և ծրագրերի ակնկալվող վերջնարդյունքը 

պետք է լիներ Եվրոպային ասոցացման համաձայանգրերի կնքումը՝ քաղաքական և 

տնտեսական բաղադրիչներով: Սակայն, 2013 թ.-ի աշնանը Հայաստանի 

Հանրապետությունը փոխեց իր քաղաքական կուրսը՝ հայտարարելով Մաքսային 

Միության հետ տնտեսական համագործակցության նախապատվության մասին: 

Ներկայումս դեռևս քննարկվում է ԵՄ-ի հետ քաղաքական աջակցության 

հնարավորությունը: Սակայն, կրթության Եվրաինտեգրման գործընթացները  

շարունակվում են՝ Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում:  

Այնուհանդերձ, դեպի Մաքսային Միություն և Եվրասիական համագործակցութ-

յուն քաղաքատնտեսական դիրքորոշումը ՀՀ շուկայի զարգացման նոր հնարա-

վորություններ և վտանգներ է բացում: Վերջինս էլ, իր հերթին, նմանատիպ հնա-

րավորությունների և վտանգների լայն սեկտոր է ստեղծում հարակից ոլորտների, 

մասնավորապես՝ կրթության և գիտության համար:        



Թե՛ տնտեսության, թե՛ կրթության և գիտության համար ամենաակնհայտ հնարա-

վորությունը դա նոր և լայն շուկաների ձևավորումն է՝ թե՛ հումքի, թե՛ սպառման: 

Կրթության և գիտության պարագայում դրանք կարող են լինել ուսանողների նոր 

սեգմենտներ, արտաքին նոր շահակիցներ՝ օտարերկրյա պետական կառույցներ, 

ձեռնարկություններ և այլն: Մյուս կողմից, թե՛ տնտեսության, թե՛ կրթության և 

գիտության համար ամենաակնհայտ վտանգը կարող է լինել ռեսուրսերի, հատկապես 

մարդկային ռեսուրսների արտահոսքը: Կրթության և գիտության պարագայում դրանք 

կարող են լինել պրոֆեսորադասախոսական կազմի և պոտենցիալ ուսանողների 

թվաքանակի կրճատումը՝ արտագաղթի հետևանքով:  

Կարծում ենք, որ ԵՄՀ ռազմավարության հիմքում պետք է ընկած լինեն արտաքին 

շահակիցների հետ հարաբերությունների զարգացումը, ինչպես նաև արտաքին նոր 

շուկաներում դիրքավորվելուն ուղղված ուղիների հայթայթումը:   

Economic – տնտեսական ասպեկտ 

Այս խմբի մեջ պետք է դիտարկել այն տնտեսական գործոնները, որոնք արտաքին 

անուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ ՀՀ կրթական միջավայրի, և, 

մասնավորապես ԵՄՀ-ի վրա:  Դրանք են՝ 

 ՀՀ աղքատությունը և եկամուտների անհավասարությունը, դրանք բնութագրող 

ցուցանիշները և առաջիկայում դրանց փոփոխման միտումները, 

 ՀՀ միգրացիոն գործընթացները, դրա պատճառները, այն բնութագրող ցուցանիշ-

ները և դրանց առաջիկա փոփոխման միտումները, 

 ՀՀ տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունները, այն բնութագրող ցուցա-

նիշները և առաջիկայում դրանց փոփոխման միտումները, 

 ՀՀ տնտեսության զարգացման գերակա ուղղությունները և քաղաքականութ-

յունները: 

Վերը նշված տնտեսական երևույթները բնութագրելու համար անդրադառնանք 

ՀՀ տնտեսական զարգացումներին՝ անկախությունից ի վեր: ՀՀ տնտեսական զարգա-

ցումներն անկախությունից ի վեր տարբեր ժամանակաշրջաններում տարբեր են եղել: 

Ընդհանուր առմամբ անկախ Հայաստանի պատմության շրջանում կարելի է առանձ-

նացնել տնտեսության զարգացման չորս ժամանակաշրջան՝ 1990-ականներից մինչ 

1996 թ., 1996-2001 թթ., 2002-2008թթ. և 2009 թ.-ից մինչ այժմ:  

1. Առաջին ժամանակահատվածը բնութագրվել է տնտեսական խոր ճգնաժամով՝ 

պայմանավորված ԽՍՀՄ-ի փլուզմամբ, պատերազմական գործողություններով, 

երկրաշարժի հետևանքներով բռնկված աղքատության խորը մակարդակով և 

միգրացիայի բարձր տեմպերով: 

Այդ տարիներին ՀՆԱ-ի կառուցվածքում էապես ավելացավ գյուղատնտեսության 

մեջ ստեղծվող արժեքի տեսակարար կշիռը՝ հասնելով ՀՆԱ-ի կազմում մինչև 50 



տոկոսի: Դա պայմանավորված էր բռնկված զանգվածային աղքատությամբ, որի 

պարագայում տեղի է ունենում բնակչության ներքին միգրացիա՝ քաղաքներից դեպի 

գյուղեր: Այս ժամանակաշրջանում բռնկվեց նաև զանգվածային արտագաղթը երկրից: 

Բնակչության թվաքանակի կրճատման և ցածր եկամուտների հետևանքով էապես 

կրճատվեց մասնագիտական կրթության մեջ ներգրվվածության տոկոսը: Կրթական 

համակարգը գործում էր տարերայնորեն՝ նախկին կրթական ծրագրերով և 

համակարգերով:       

2. 1996-2001թթ. տնտեսական վերելքի տարիներն էին: Այդ տարիներին ՀՀ 

տնտեսության մեջ առաջին անգամ գրանցվեց տնտեսական աճ: ՀՆԱ-ի կառուց-

վածքում գյուղատնտեսությունը սկսեց տարեցտարի նվազել՝ իր տեղը զիջելով 

առևտրի և սպասարկման ոլորտներին: Այս տարիներին շարունակվում էին 

արտագաղթի միտումները և ավելանում էին միգրանտների կողմից կատարվող 

դրամական փոխանցումները հայրենիքում բնակվող հարազատներին, որոնք 

գլխավորապես ուղղվում էին սպառմանը:  

3. 2002-2008 թթ. ՀՀ տնտեսության համար կայուն աճի տարիներ էին: 

Տնտեսությունը բնութագրվում էր ՀՆԱ-ի երկնիշ աճի տեմպով: Այդ տարիներից 

սկսած մեր երկիրը ներգրավվեց ԵՄ ինտեգրման տարբեր ծրագրերին, որոնցից 

հատկանշական էր 2005 թ.-ից մեկնարկած կրթության ինտեգրման գործընթացը 

եվրոպական կրթական տարածքին՝ Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում: 

Պետական քաղաքականության մեջ գերակա ուղղություն հռչակվեց աղքատության 

հաղթահարումը: Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի մշա-

կումից և ներդրումից ի վեր երկրում աղքատությունը կրճատվեց 50 տոկոսից 

հասնելով շուրջ 28 տոկոսի: Միգրացիան, թեև գոյություն ուներ, սակայն նվազող 

միտումներով: Արտաքին տրանսֆերտները առավելապես ուղղվում էին սպառման 

ոլորտ, սակայն ավելացան նաև օտարերկրյա ներդրումները: Այդ ամենի արդյունքում 

էապես փոխվեց ՀՆԱ-ի կառուցվածքը, մասնավորապես՝ կրճատվեց գյուղատնտե-

սության մասնաբաժինը, ավելացան ՏՏ որոլտի, առևտրի և ծառայությունների, 

ոսկերչության, ինչպես նաև շինարարության ոլորտները: Այդ տարիներին բարձ-

րագույն կրթության մեջ ներգրավվածության տեսակարար կշիռը գնալով ավելանում 

էր, երբեմն ի հաշիվ միջին մասնագիտական կրթության մեջ ներգրավվածության: Ընդ 

որում ավելանում էր հոսքը թե՛ պետական, թե՛ դեռևս ձևավորման շրջանում գտնվող 

մասնավոր կրթական հաստատություններ:    

4. 2009 թ.-ից մինչ օրս ընկած ժամանակաշրջանը բնութագրվում է ՀՀ գլոբալ 

տնտեսական ճգնաժամով և դրա հետևանքների վերացմանն ուղղված 

քաղաքականության իրագործմամբ:  

ա/ Այս տարիներին երկրում ավելացել է աղքատության մակարդակը՝ հասնելով 

մոտ 33 տոկոսի և հիմնականում ընդգրկելով գյուղական վայրերը: Միջին 

աշխատավարձը կազմում է շուրջ 110 000 ՀՀ դրամ, որը հենց մոտավորապես 



համընկնում է ՀՆԱ-ի մակարդակին մեկ շնչի հաշվով1: Հասարակության 33 տոկոսն 

իր սպառման ծավալով գտնվում է աղքատության ընդհանուր մակարդակի գծից  

ցածր, այսինքն՝ մեկ չափահասին համարժեք սպառումը ամսեկան վելի պակաս է 

նվազագույն աշխատավարձից (33 000 դրամից):    

բ/ Կրկին մեծ տեմպ է ձեռք բերել արտագաղթը: Հատկանշական է, որ ՀՀ 

սեզոնային էմիգրանտների կողմից ուղարկված տրանսֆերտներն առաջնայնորեն 

ուղղվում են սպառման ծավալի ավելացմանը, սակայն, ի տարբերություն այլ 

երկրների, մեզ մոտ բարձր է նաև երեխաների կրթության վարձավճարի նպատակով 

գումարների ուղարկումը: Սա խոսում է կրթության նկատմամաբ հայերի 

առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին:   

 Մյուս կողմից, ի տարբերություն նախորդ ժամանակահատվածների, 

արտագաղթի ժամանակակից միտումները ձեռք են բերել որակական 

փոփոխություններ: Այժմ, արտագաղթի ճամփան բռնողները սոսկ սեզոնային աշխա-

տանք և եկամուտ փնտրողներ չեն, այլ դրանք վերաբնակեցման երկարաժամկետ 

հեռանկարներ փնտրողներ են: Մյուս կողմից ներկայիս արտագաղթի ծավալներում 

ավելացել է երիտասարդների տեսակարար կշիռը, որոնք մեկնում են 

մասնագիտական կրթություն ստանալու ակնկալիքով, այինքն՝ մեծ տարածում է գտել 

այսպես կոչված կրթական  միգրացիան: Այն ընդգրկում է առաջնայնորեն ԵՄ 

երկրները, ապա ՌԴ և ԱՄՆ: Հետազոտությունները վկայում են, որ մեկնել ցանկացող 

երիտասարդների խմբում առաջին տեղում են 21-ից 28 տարիքային խմբի 

ներկայացուցիչները, որոնք Հայաստանում ստացել են մեկ բարձրագույն կրթություն և 

այժմ ցանկանում են մեկնել մագիստրոսական կրթություն ստանալու նպատակով: 

Դրանք որպես կանոն բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած երիտասարդներն են: 

Նրանցում ավելի մեծ է իգական սեռի ներկայացուցիչների թիվը՝ պայմանավորված 

գենդերային հիմնախնդիրների մեղմացմամբ, ինչպես նաև պարտադիր զինծառա-

յության խնդրի բացակայությամբ, ի տարբերություն արական սեռի:2  

գ/ ՀՆԱ-ն 2009 թ.-ի երկնիշ անկումից ի վեր տարեցտարի դրսևորում են դանդաղ 

աճի կայուն միտումներ: Հատկանշական է, որ երկրի տնտեսական քաղաքա-

կանության մեջ որդեգրվել է գերակա ոլորտների սահմանման մոտեցումը: Համաձայն 

դրա, մեր տնտեսական զարգացման համար գերակա ուղղություն են համարվում 

գիտելիքահենք ճյուղերը (ՏՏ ոլորտը, ճշգրիտ ճարտագագիտությունը և այլն), 

զբոսաշրջությունը, գյուղատնտեսության վերամշակումը: Մյուս կողմից երկարաժամ-

կետ զարգացման հիմքում ընկած են գերակա հետևյալ քաղաքականությունները՝ 

մանր ու միջին բիզնեսի խթանումը, գործարար միջավայրի բարելավումը և 

արտահանման խրախուսումը:3 Այս ամենն ուղեկցվում է կրթության մեջ որակական 

բարեփոխումներով, որակի նոր մոտեցումներով, ըստ որի կրթական ծրագրերը, 

                                                 
1
 http://armstat.am/file/doc/99477288.pdf  
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կառուցվածքները և դրանց իրականացումը պետք է բխեն շուկայի պահանջներից: 

Հետևաբար, կրթական հաստատությունները պետք է դրսևորեն ճկուն վարքագիծ և 

վերանայեն իրենց նիշան ՀՀ տնտեսական համակարգում: 

Կարծում ենք, որ ԵՄՀ-ն իր ռազմավարությամբ պետք է որդեգրի առավել ճկուն 

քաղաքականություն, մասնավորապես ակտիվորեն համագործակցեն գործատուների 

հետ՝ նրանց հետ ներդնելով և իրականացնելով կրթական ծրագրեր, կարճաժամկետ  

վերավորակավորման ծրագրեր և այլն՝ ուղղված թե՛ մրցունակության և որակի 

բարձրացմանը, թե՛ տնտեսական և սոցիալական նոր թիրախների ներգրավմանը և 

նրանց կրթական ծառայությունների մատուցմանը:   

Social – սոցիալ-մշակութային, դեմոգրաֆիական ասպեկտ 

Այս խմբի մեջ պետք է դիտարկել բուհի գործունեությանն անուղղակիորեն ազդող 

հետևյալ արտաքին գործոններն ու ցուցանիշները՝ 

 ՀՀ կրթության մեջ ներգրավվածության աստիճանը, տարիները և դրանց 

փոփոխման միտումները,  

 ՀՀ սեռատարիքային կառուցվածքը,  

 ՀՀ բուհերում սովորող օտարերկրյա ուսանողների թվաքանակը և դրանց 

փոփոխման միտումներն ըստ տարածաշրջանների և երկրների,  

Այս բոլոր գործոնների ու դրանց խմբերի ցուցանիշների միջոցով կարող ենք 

պատկերացում կազմել ԵՄՀ պոտենցիալ ուսանողների թվաքանակի մասին, ինչպես 

նաև նախանշել նոր շուկաներ (օտարերկրյա, այլ տարիքային կազմի և այլն) 

հայթայթելու հնարավորությունները: Հավելված 1-ում ներկայացված Աղյուսակ 1-ը 

ցույց է տալիս վերջին չորս ուսումնական տարիներին Հայաստանի Հանրապե-

տության և Երևան քաղաքի աշակերտների թվաքանակն ըստ դասարանների: 

2009-2010 ուսումնական տարին ելակետային էր, քանի որ դրան հաջորդած 

ուսումնական տարիների շրջանավարտները ավարտել են 12-ամյա հանրակրթական 

դպրոցը, սակայն թռիչքային սկզբունքով: Դրան հաջորդող 2010-2011 ուսումնական 

տարին դարձավ բեկումնային, քանի որ այդ ուս. տարվանից ներդրվեց ավագ դպրոցի 

ինստիտուտը: Ի միջի այլոց, հենց այդ տարի Հայաստանյան հանրակրթական դպրոցը 

չունեցավ շրջանավարտներ: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված վիճակագրությունը ցույց 

է տալիս, որ այդ ուսումնական տարվանից սկսած տարեցտարի նվազում է ավագ 

դպրոցում ներգրավման տոկոսը: Կարելի է ենթադրել, որ դա վկայում է այն մասին, 

որ այդ տարվանից սկսած տարեցտարի զարգանում էր 12-ամյա կրթությունը՝ իր 

տրամաբանությամբ: Մասնավորապես, պակասում էր վերջին տարիներին դպրո-

ցական կրթության մեջ ներգրավվածության աստիանը (նախկին ութնամյա կրթութ-

յան փոխարեն շատերը եզրափակում էին իրենց կրթության գործընթացը իննամյա 

կրթությամբ), մյուս կողմից ավելանում էր 9-ամյա կրթությամբ շրջանավարտների՝ 

միջին մասնագիտական կրթական օղակում ներգրավվածության աստիճանը:  



Հավելված 1-ի Աղյուսակ 1-ը ցույց է տալիս, որ 2009-2010 ուս. տարիներին չորրորդ 

դասարանում ուսանող աշակերտների թվաքանակը մոտ երկու անգամ պակաս է: 

Այսօր՝ 2013-2014 ուս. տարում, դրանք 8-րդ դասարանցիներն են: Դա 

պայմանավորված է այն փաստով, որ 2006-2007 ուս. տարում ընդունված 

աշակերտների մի մասը ընդունվել է զուտ 12-ամյա ոսուցման, իսկ մյուս մասը՝ 12-

ամյա թռիչքային ուսուցման սկզբունքով՝ կախված ծննդյան ամսաթվից: Ուստի, 2013-

2014 ուսումնական տարվա ավարտին միջին դրպրոցի՝ 9-րդ դասարանն ավարտող 

շրջանավարտների մի մասը 2005, իսկ մյուս մասն էլ 2006 թ.-ից առաջին դասարան 

ընդունված աշակերտներն են: Հետևաբար, 2014-2015 ուսումնական տարվա 

ավարտին՝ 2015 թ.-ի ամռանը հիմնական դպրոցն ավարտող /9-րդ դասարանցի/  

աշակերտների թվաքանակն երկու անգամ պակաս է լինելու: Իսկ 2017-2018 

ուսումնական տարվա ավարտին՝ 2018 թ.-ի ամռանը ավագ դպրոցի շրջանավարտ-

ների թվաքանակը կրկնակի անգամ կզիջի դրան նախորդող և հաջորդող ուս. 

տարիների ավագ դրպոցների շրջանավարտների թվաքանակը՝ այլ հավասար 

պայմաններում: Սա լուրջ մարտահրավեր է Հայաստանյան ետդպրոցական 

կրթական համակարգի, մասնավորապես՝ հենց մասնավոր բուհական համակարգի 

համար, որն անհրաժեշտություն է առաջացնում այդ կրթական հաստատություն-

ներին դա հաշվի առնել իրենց ռազմավարության մեջ: 

Հավելված 1-ի Աղյուսակ 2-ի միջոցով ներկայացրել ենք հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում, ավագ դպրոցներում սովորողների, ինչպես 

նաև յուրաքանչյուր ուսումնական տարում ՀՀ բուհեր և մմուհեր ընդունվողների 

թվաքանակը: Հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին 

միջին դպրոցն ավարտող աշակերտների մի մասը շարունակում է կրթությունն ավագ 

դպրոցներում, մի մասն էլ մմուհերում, մեր կողմից փորձ է արվել կանխատեսել 

առաջիկա 6 ուսումնական տարիների շրջանավարտների, ինչպես նաև ՀՀ բուհեր և 

մմուհեր ընդունվողների թվաքանակը: Նկատենք, որ յուրաքանչյուր տարի ավագ 

դպրոցների արական սեռի շրջանավարտների մի մասն է ընդունվում բուհեր, մի 

մասն էլ գնում է հայրենիքի ծառայությանը: Մյուս կողմից ազգային բանակից 

վերադարձածների մի մասը շարունակում է իր կրթությունը նույն տարում՝ 

համալրելով տվյալ ուսումնական տարում կրթական հաստատություններ ընդուն-

վածների թվաքանակը, մյուս մասն էլ վերջինս անում է կա՛մ հաջորդ տարիներին, ընդ 

որում նվազող շարժառիթով, կա՛մ միանգամից համալրում է աշխատուժի շարքերը: 

Այսինքն, բուհական կրթությունը պակաս գրավիչ դառնալու միտում է ցուցաբերում: 

Ընդ որում այս երևույթը գնալով ավելի լայն տարածում կարող է ստանալ հենց 2018-

2019 ուսումնական տարում ընդունվողների շրջանում, քանի որ հենց այդ տարվանից 

սկսած ավագ դպրոցների շրջանավարտները կլինեն 18 տարեկաններ, այսինքն՝ 

բանակային զինակոչի տարիքի: Մինչ այդ տարին, արդեն իսկ երկու տարի է, 

երևույթի դրսևորումը հետևյալ կերպ է. արական սեռի երիտասարդները ընդունվում 

են բուհեր, հետագայում երկրորդ, երրորդ կուրսում, երբ լրանում է զինակոչի տարին, 



մեկնում են ազգային բանակ ծառայության, և միայն երկու տարի անց, 

վերադառնալուց հետո, շարունակում են իրենց կրթությունը: Ուստի, քանի որ 

արտաքին նշանակալի գործոնի էական փոփոխություն է սպասվում, այսօր անհնար 

կարող է լինել առաջիկա տարիներին դեպի բուհեր և մմուհեր հոսքերը կանխատեսել: 

Հաշվի առնելով դա, մենք մեր կանխատեսումները կատարել ենք պարզագույն 

էքստրապոլիացիոն եղանակով, այսինքն՝ այս տարիների միտումների միջին 

կշիռների միջոցով: Սակայն, քանի որ վերը նշված արտաքին գործոնը փոփոխվելու է, 

առանձին կդիտարկենք նաև ՀՀ բնակչության և կրթության մեջ ներգրավվածների 

սեռատարիքային խմբերը:  

Վերջին չորս-հինգ տարիների միտումները վկայում են, որ միջինում ավագ 

դպրոցների շրջանավարտների մոտ 60 տոկոսն է կրթությունը շարունակում 

Հայաստանյան բուհերում: Մյուս կողմից Երևանյան բուհեր ընդունվում է նույն 

շրջանավարտների մոտ 55 տոկոսը, այսինքն՝ շրջանավարտների 4-6 տոկոսը 

ընդունվում են Հայաստանի այլ մարզերի և քաղաքների բուհեր: Իններորդ 

դասարանն ավարտողների մոտ 27 տոկոսը կրթությունը շարունակում է մմուհերում, 

իսկ 67 տոկոսը՝ ավագ դպրոցներում: Մեր կողմից կատարվել է նաև կանխատեսում 

առաջիկա տարիներին հանրակրթական դպրոցնեդրում ներգրավվածության 

վերաբերյալ: Դրա համար հիմք ենք վերցրել այս պահին կրթական հաստատութ-

յուններում ներգրավվածներին, այնուհետ առաջիկա ուսումնական տարիներին 

սովորողներին գնահատելու համար նրանց թվաքանակից հանել ենք այդ տարիների 

շրջանավարտների թվաքանակը և գումարել ենք 5 և ավելի տարեկան երեխաների 

թվաքանակը՝ մեզ համար հիմք վերցնելով 2008 թ.-ից սկսած ՀՀ-ում և Երևանում 

ծնված երեխաների պաշտոնական թվաքանակի տվյալները: 

Այսպիսով, վիճակագրությունը փաստում է, որ ընդհանուր շրջանավարտների 

թվաքանակն առաջիկա տարիներին կցուցաբերի կայուն նվազման միտում, իր հետ 

բերելով նաև ՀՀ բուհեր և մմուհեր ընդունվողների թվաքանակի անկում: Արդեն նշել 

ենք, որ 2018 թ.-ից սկսած արական սեռի շրջանավարտները լինելու են 18 տարեկան, 

այսինքն՝ ՀՀ ազգային բանակի զորակոչի տարիքում: Դա նշանակում է, որ 

Գծապատկեր 1-ի և Աղյուսակ 1-ի միջոցով ներկայացված տվյալները լավատեսական 

են, քանի որ դրանց հիմքում ընկած են այսօրվա միտումները, որոնք սակայն կարող 

են վատանալ այդ գործոնի ազդեցությամբ և այլ հավասար պայմաններում: 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը` առանձին անդրադարձ կատարենք ՀՀ բնակչության 

և կրթության տարբեր աստիճաններում ներգրավվածների սեռատարիքային 

կառուցվածքին: Հավելված 1-ում ներկայացված Աղյուսակ 3-ը ցույց է տալիս ՀՀ 

բնակչության տարիքային կազմը:  

Մեզ առավել հետաքրքրում է մինչև 35 տարիքի անձանց թվաքանակը, ուստի 

Հավելված 1-ում Գծապատկեր 2-ի միջոցով ներկայացրել ենք ՀՀ բնակչության 



տարիքային խմբերի փոփոխման դինամիկան նույն ժամանակաշրջանում: Վերջին 

տարիքային խումբը, որն ընդգրկել ենք, 30-35 տարիքի անձինք են, քանի որ այդ 

մարդիկ բուհերի համար կարող են լինել պոտենցիալ ուսանողների թիրախային 

խումբ՝ մագիստրոսական կրթության պարագայում: Այդ տարիքը անձի կարիերայի 

համար բեկումնային է, ուստի մարդիկ կարող են որոշում կայացնել մասնագի-

տության փոփոխության, կրթության որակի և աստիճանի բարձրացման վերաբերյալ 

և այլն:   

Հավելված 1-ում Գծապատկեր 2-ը ցույց է տալիս, որ տարեցտարի նվազել է 15-19 

տարեկանների թիվը, որոնք կա՛մ այս տարվա շրջանավարտներն են, կա՛մ առաջիկա 

երկու տարիների: Կայուն նվազման միտում է ցուցաբերում նաև 10-14 տարիքային 

խմբի անձանց թիվը, այսինքն՝ երկարաժամկետ հատվածում բուհերը կունենան 

դիմորդների տարեցտարի նվազող թվաքանակ: Գծապատկերը 2-ը վկայում է նաև, որ 

վերջին տարիներին նվազման միտում են դրսևորում նաև 25-29 և 30-34 տարիքային 

խմբի անձինք: Այս փաստը պայմանավորված է ոչ միայն դեմոգրաֆիական, այլև 

արտագաղթի հիմնախնդիրներով: Այս խմբի անձինք կարող են լինել մագիստրա-

տուրայի պոտենցիալ ուսանողներ:  

Հավելված 1-ի Գծապատկեր 3-ի միջոցով ներկայացրել ենք մեր երկրի 

բնակչության սեռային կազմը 2013 թ.-ին: Թեև 20-ից ավելի տարիքային խմբերում 

գերակշռում են իգական սեռի ներկայացուցիչները, նրանցից փոքր տարիքային 

խմբերում գերակշռում են արական սեռի ներկայացուցիչները: Մեր կողմից վարկած 

էր ներկայացվել, ըստ որի առաջիկայում ավագ դպրոցների արական սեռի 

շրջանավարտների ավելի ու ավելի քիչ քանակությունը կդիմի մասնագիտական 

կրթության, քանի որ մոտ կլինի զինակոչի ժամանակաշրջանը: Ուստի, քանի որ 

արական սեռի շրջանավարտների թվաքանակը ավելի մեծ է լինելու, սա նույնպես 

կարող է արագացնել ապագայում դիմորդների թվաքանակի նվազման միտումները: 

Հաշվի առնելով ՀՀ բնակչության սեռատարիքային կազմի փոփոխությունները, 

կարծում ենք, ԵՄՀ-ն իր ռազմավարությամբ պետք է կարճաժամկետ հատվածում 

ապահովի իր ուսանողների կայուն հոսքի աղբյուրներ (օրինակ Եվրասիա և Օհանյան 

վարժարանների շրջանավարտների միջոցով, կամ համագործակցելով մմուհերի հետ 

և այլ), իսկ երկարաժամկետ հատվածում որակի շարունակական բարելավման 

շնորհիվ կարողանա ներդնել և իրականացնել նոր կրթական ծրագրեր տարբեր 

թիրախային խմբերի համար, այդ թվում միջազգային ուսանողների համար՝ 

բարձրացնելով իր մրցակցային առավելությունը և վարկանիշը:   

 

 

Technological – տեխնոլոգիական ասպեկտ 



Ժամանակակից աշխարհը մշտապես փոփոխվում է՝ պայմանավորված տեխ-

նոլոգիական զարգացման համաշխարհային միտումներով: Տեխնոլոգիական 

այդպիսի փոփոխությունները ոչ միայն ուղեկցում են մեզ մեր կյանքում, այլև հենց 

փոփոխում են մեր կյանքը: Այդպիսի փոփոխությունները ներխուժում են մեր կյանքի 

բոլոր մասերը՝ անձնական շփումներից մինչև աշխատանքի կազմակերպում և 

կառավարում: Անմասն չի կարող մնալ նաև կրթական գործընթացը, ընդ որում թե՛ 

կազմակերպման ձևի, թե բովանդակային ներառումների առումով:  

Այսպես, նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը գործարարության մեջ, հանգեցնելով 

աշխատանքային միջավայրի և բնույթի փոփոխմանը, իր հետևից բերում է 

աշխատակիցների նկատմամբ պահանջի փոփոխման՝ նոր որակավորումների, 

գիտելիքների և հմտությունների առկայության անհրաժեշտությանը: Դա էլ իր հերթին 

պահանջում է մասնագիտական կրթական ծրագրերի (այսուհետ՝ ՄԿԾ) բովան-

դակային ձևափոխումներ: Մյուս կողմից, նոր տեխնոլոգիաների զարգացումը 

փոխում է կրթական և գիտական պրոդուկտների սպառման և մատակարարման 

շուկաների սահմանները: Այսպես, բուհերը հնարավորություն են ստանում 

վերադիքավորվել արտաքին շուկաներում՝ կրթական ծառայություններ մատուցելով 

ուսանողական նոր սեգմենտների, օրինակ էլեկտրոնային գործիքների կիրառմամբ, 

ինչպես նաև գիտական և այլ ծառայություններ մատուցելով արտաքին այլ 

շահակիցների, օրինակ՝ օտարերկրյա կազմակերպությունների:  

Կարծում ենք, որ մրցակցային ապահովման տեսանկյունից ԵՄՀ-ն իր 

ռազմավարությամբ պետք է շարունակի ժամանակակից դասավանդման բազմաձև 

մեթոդների կիրառումը՝ օգտագործելով նորարարական տեխնոլոգիաներ: 

 

 

 

 

 

 

Բաժին 1.2. Մրցակցային միջավայր կամ արտաքին ուղղակի ազդեցության 

ուղղություններ 

Արտաքին միջավայրի վերլուծությունն ամբողջացնելու համար իրականացնենք 

նաև արտաքին ուղղակի ազդեցության ոլորտների՝ մրցակցային միջավայրի 

վերլուծություն: Դրա համար վեր ենք հանել ՀՀ շրջանավարտների հիմնական 



նախապատվությունները՝ մասնագիտությունների և կրթական հաստատությունների 

ընտրության հարցերում:  

Հավելված 1-ի Գծապատկեր 4-ի միջոցով ներկայացվել են հիմնական բուհերը, 

որտեղ ընդունվում են ՀՀ շրջանավարտները:  Փաստորեն, ՀՀ բուհեր ընդունվողների 

մոտ 43 տոկոսը ընդունվում են ԵՊՀ, գյուղակադեմիա, պոլիտեխնիկական 

համասարան, տնտեսագիտական համալսարան, Բրյուսովի անվան համալսարան: 

Մյուս կողմից, վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ 2013 թ.-ին մոտ 20 տոկոսով 

նվազել է բուհերում 1-ին կուրս ընդունվածնքերի թվաքանակը: Միայն ԵՊՀ-ում այն 

նվազել է ընդամենը 5 տկոսով, որպես մի ծայրահեղություն՝ առավել գերադասելի 

բուհ, իսկ գյուղ ակադեմիայում՝ 37.7 տոկոսով, որպես մյուս ծյրահեղություն՝ առավել 

քիչ գերադասելի բուհ: Այս երևույթը պայմանավորվել է ավագ դպրոցների 

շրջանավարտների թվաքանակի կրճատմամբ: Հավելված 1-ում ներկայացված 

Գծապատկեր 5-ը ցույց է տալիս 2013 թ.-ին նշված բուհեր ընդունվածքների, ինչպես 

նաև որևէ բուհ չընդունվածների տեսակարար կշիռները: 

Փաստորեն, շրջանավարտների 26.4 տոկոսի չափով երիտասարդներ չեն 

ընդունվում բուհեր: 2013 թ.-ին միջինում 300 մմուհ շրջանավարտ շարունակել է 

կրթությունը բուհերում: Մագիստրատուրայում, առկա և հեռակա ուսուցման 

համակարգերում, հիմնականում կրթությունը շարունակում է բակալավրիատի 

շրջանավարտների մոտ կեսը, բացառությամբ ԵՊՏՀ-ի, որտեղ այդ թիվը կազմում է 86 

տոկոս (առաջին կուրս են ընդունվել 524 մագիստրանտ, 327 հեռակա մագիստրանտ): 

Այս երևույթը պայմանավորված է այն փաստարկով, որ համալսարանը մեկ 

ընդհանուր խոշոր՝ տնտեսագիտական մասնագիտություն տվող կրթական 

հաստատություն է, և, հետևաբար, մագիստրատուրան համալրում են ոչ միայն նույն 

բուհի, այլև այլ մասնագիտությամբ և բուհերի շրջանավարտներ, որոնք ցանկանում 

են ստանալ մագիստրոսի կոչում տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ:    

 

 

Ըստ մասնագիտությունների բենչմարքինգ 

Հաջորդիվ ուսումնասիրել ենք ՀՀ բուհեր ընդունվող երիտասարդների բաշխումն 

ըստ այն հիմնական մասնագիտությունների, որոնք տեղակայված են ԵՄՀ-ում: 

Դրանք են՝ տնտեսագիտություն և կառավարում, իրավագիտություն, օտար լեզուներ 

մասնագիտական խմբերը: Այդ նպատակով վեր ենք հանել ՀՀ բուհեր ընդունվողների 

մեջ նշված մասնագիտություններն ընտրողների տեսակարար կշիռը: Քանի որ 

պաշտոնական վիճակագրությունը մեզ թույլ չէր տալիս գտնել այդ տվյալներն ըստ 

մասնագիտությունների, մեր կողմից դիտարտկվել են այդպիսի տվյալներն ըստ 

մասնագիտական խմբերի: Մասնավորապես, դուրս ենք բերել 2009-2012 թթ.-երին ՀՀ 



բարձրագույն պետական և մասնավոր կրթական հաստատություններ ընդունված  

ուսանողների թվաքանակն ըստ «տնտեսագիտություն և կառավարում» և 

«հումանիտար գիտություններ» մասնագիտական խմբերի: Այնուհետ գնահատել ենք 

այդ ուսանողների տեսակարար կշիռը նույն տարիներին ՀՀ բուհեր ընդունվածների 

մեջ: Հավելված 1-ի Գծապատկեր 6-ը վկայում է, որ վերջին տարիներին այդ երկու 

մասնագիտական խմբերում ընդրկվածությունը ցուցաբերել է որոշակի աճ, սակայն, 

բացարձակ թվաքանակը ընդունվածների, ինչպես արդեն գնահատել ենք, իհարկե 

նվազել է՝ պայմանավորված ՀՀ ժողովրդագրական կառուցվածքով: 

Հավելված 1-ի Գծապատկերը 6-ը վկայում է, որ պետական կրթական 

հաստատությունները հիմնականում կլանում են ընդունվողներին՝ իրենց համար 

նվազեցնելով ժողովրդագրական ռիսներով պայմանավորված պոտենցիալ ուսանող-

ների թվաքանակը: Արդյունքում, մասնավոր բուհեր ընդունվողների տեսակարար 

կշիռը տարեցտարի նվազում է: Պատկերն առավել ամբողջացնելու համար մեր 

կողմից կատարվել են ապագայի կանխատեսումներ: Հիմք ընդունելով ՀՀ ժողովրդագ-

րական կառուցվածքի նվազման միտումները, մեր կողմից առաջիկա տարիներին ՀՀ 

բուհեր ընդունվողների թվաքանակի կանխատեսումները և վերը նշված միտումները, 

Հավելված 1-ի Աղյուսակ 4-ի և դրան կից Գծապատկեր 7-ի միջոցով գնահատել ենք 

առաջիկա տարիներին նույն մասնագիտական խմբեր ընդունվողների թվաքանակը, 

այլ հավասար պայմաններում, եթե պահպանվեն ներկայիս միտումները:  

Աղյուսակ 4-ում և Գծապատկերում 7-ում տեղ գտած կանխատեսումների հիմքում 

ընկած են Հավելված 1-ի Աղյուսակ 2-ի միջոցով կատարված կանխատեսումները 

առաջիկա հինգ տարիներին ՀՀ բուհեր ընդունվողների թվաքանակի վերաբերյալ, 

ինչպես նաև նշված մասնագիտական խմբերում պետական և մասնավոր բուհեր 

ներգրավվողերի թվաքանակի հիման վրա դուրս բերված օրինաչափությունները 

(Հավելված 1, Գապատկեր 6): Որպես հիմք ենք վերցրել նշված մասնագիտական 

խմբերում ապագայում ներգրավվողների մեջ ՀՀ մասնավոր բուհեր նախընտրողների 

3 տոկոսանոց նիշան:    

Իհարկե, այստեղ հիմք ենք վերցրել այլ հավասար պայմանների սկզբունքը, որը 

կարող է արտաքին մարտահրավերներից կախված փոփոխվել: Օրինակ, 2013 թ.-ին 

ՀՀ Ամերիկյան համալսարանի բակալավրիատի ծրագրի բացման կապակցությամբ 

էական փոփոխություններ արձանագրվեցին ուսանողների հոսունության մասով: 

Սակայն, քանի որ ԵՄՀ-ն չի մրցակցում ՀՀ Ամերիկյան համալսարանի հետ, կարծում 

ենք, որ նշված աղյուսակում և գծապատկերում տեղ գտած թվերը օրինաչափ են իր 

մրցակից մասնավոր բուհերի համար:  

Այսպիսով, սոցիալ-մշակութային ասպեկտի վերլուծությունը վկայում է, որ 2014-

2017 թթ.-երին կտրուկ նվազելու է ՀՀ բուհեր ընդունվողների թվաքանակը՝ 

պայմանավորված մեր երկրի ժողովրդագրական կառուցվածքով: Ընդունելով այդ 



մարտահրավերը, ՀՀ պետական բուհերը տարեցտարի հակվում են առավել 

հեշտացնել իրենց մոտ ընդունելության պահանջները: Արդյունքում, տարեցտարի 

նվազում է դեպի ՀՀ մասնավոր բուհեր հոսունությունը: Հասարակության մեջ մի 

զանգված էլ չի շարունակում իր կրթությունը բարձրագույն և միջնակարգ 

մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում՝ երկրի սոցիալ-

տնտեսական հիմնախնդիրների պատճառներով: Դրանք հիմնականում 

աղքատության, երկրի տարածքային անհավասար զարգացման, միգրացիոն 

հիմնախնդիրներն են: Որպես կանոն, այդ մարդիկ Երևանից հեռու բնակավայրերում 

բնակվող մեր հայրենակիցներն են: Ուստի, հաշվի առնելով այդ մարտահրավերները, 

կարծում ենք, ԵՄՀ-ն առաջիկա տարիների իր ռազմավարությամբ պետք է 

դիվերսիֆիկացնի իր հնարավոր թիրախային խմբերին և դրանց հասնելու 

հնարավորությունները՝ նվազեցնելով կախվածությունը հայաստանաբնակ և 

հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտներից:           

ՀՀ բուհերում սովորող օտարերկրյա ուսանողները. 

ՀՀ բուհերում սովորող օտարերկրյա ուսանողների ճնշող մեծամասնությունը 

Ռուսաստանում, Վրաստանում (Ջավախքում), ինչպես նաև նախկին խորհրդային 

միության այլ երկրներում բնակվող մեր հայրենակիցների զավակներն են, որոնք 

վերադարձել են Հայաստան՝ մասնագիտական կրթություն ստանալու: Դրանց խմբին 

հաջորդում են համապատասխանորեն Իրանի, Հնդկաստանի և Սիրիայի (կրկին 

հայազգի) քաղաքացիները: Հավելված 1-ի Աղյուսակ 5-ը ցույց է տալիս օտարերկրյա 

ուսանողների թվաքանակի փոփոխությունը 2008-2012 թթ.-երին, իսկ Հավելված 1-ի 

Գծապատկեր 8-ը՝ դրանց պատկանելությունն ըստ երկրների: Ինչպես երևում է 

օտարերկրյա ուսանողների մեջ հիմնականում անփոփոխ է ՌԴ քաղաքացիների և 

վրացահայերի տեսակարար կշիռը: Մի փոքր աճ է արձանագրվել սիրիահայերի՝ ՀՀ 

կրթական համակարգում ներգրավվածության առումով՝ պայմանավորված 

սիրիական պատերազմի և սիրիահայերի ներգաղթով: Հնդիկ ուսանողները նույնպես 

իրենց հաստատուն թվաքանակն ունեն. նրանք իրենց կրթությունը նախընտրում են 

ստանալ ՀՀ պետական բժշկական համալսարանում: Մտահոգիչ է Իրանցիների հոսքի 

նվազումը վերջին տարիներին:  

Տխրեցնում է այն փաստը, որ ՀՀ ժողովրդագրական հիմնախնդրով 

պայմանավորված, ՀՀ բարձրագույն կրթության մեջ ներգրավվածների թվաքանակի 

նվազմանը զուգընթաց տարեցտարի նվազում է նաև օտարերկրյա ուսանողների 

թվաքանակը՝ հաստատուն պահելով իր մոտ 3 տոկոսանոց նիշան:  

Հաշվի առնելով իրանցիների և հնդիկների ավանդական դարձած հոսքը դեպի 

Հայաստան բարձրագույն կրթություն ստանալու նպատակով, այս երկրների ավելի 

շատ քաղաքացիներ կարող են դառնալ Հայաստանում պոտենցիալ ուսանողներ: 



Կարծում ենք, որ հենց հենց այս շուկաներում ԵՄՀ-ն կարող է առաջիկայում 

ապահովել պահանջարկ միջազգային որակավորում շնորհող կրթական ծրագրերով:      

  



ԳԼՈՒԽ 2. ՆԵՐՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԵՄՀ ներքին միջավայրի վերլուծության հիմքում դրված են որակական և քանա-

կական մեթոդները:   

ա/ Որակական վերլուծություններն իրականացվել են փաստաթղային հիմքերի, 

այսինքն՝ ներքին գործընթացները կանոնակարգող գործիքակազմի (գործող կարգերի, 

կանոնակարգերի, ընթացակարգերի և այլն) վերլուծության, ինչպես նաև դասախոս-

ների և ուսանողների հետ հարցազրույցների, ֆոկուս խմբերի արդյունքների հիման 

վրա: 

բ/ Քանակական վերլուծությունների հիմքում ընկած են ուսանողների շրջանում 

իրականացված սոցիալական հարցումների արդյունքները, որոնք իրականացվել են 

2014 թ.-ի մայիսին բուհի ինստիտուցիոնալ համապարփակ վերլուծության 

նպատակով:    

Քանակական հարցումն իրականացվել է ԵՄՀ Որակի ապահովման կենտրոնի 

կողմից: Վերջինիս մասնակցել են թվով 122 ուսանող, որոնցից 61-ը սովորում են 

առկա, 61-ը՝ հեռա ուսուցման համակարգերում: Ընտրանքն իրականացվել է ըստ 

ուսանողների թվաքանակի, իսկ հարցման մասնակիցներն ընտրվել են ըստ 

ուսումնառության տարվա, մասնագիտության, ուսուցման ձևի` պատահականության 

սկզբունքով (Տե՛ս Հավելված 2, Աղյուսակ 6-ը): Ընտրանքի հիմքում դրվել է 90 % 

արժանահավատության դրույդը, իսկ հարցման մասնակիցների տեսակարար կշիռը 

0,22 է:      

Բաժին 2.1. Պրոֆեսորադասախոսական կազմը 

Թվաքանակ և հոսունություն. ԵՄՀ-ում պրոֆեսորադասախոսական կազմը 2014 թ. 

Սեպտեմբերի 1-ի դրությամ ներառում է 19 հիմնական աշխատողներ (որից 1 

գիտությունների դոկտոր, 1 պրոֆեսոր, 9 գիտությունների թեկնածու, 8 մագիստրոս և 

դիպլոմավորված մասնագետ) և 17 համատեղողներ (4 գիտությունների դոկտոր, 4 

պրոֆեսոր,  8 գիտությունների թեկնածու, որոնցից 6 դոցենտի կոչում ունեն և 1 

մագիստրոս:  

ԵՄՀ պրոֆեսորադասախոսական հիմնական կազմի շուրջ 58 %-ը ԵՄՀ-ում 

աշխատում է ավելի քան 3 տարի (մինչև 1 տարի`  1 մարդ,  1-3 տարի`  3 մարդ,   3-5 

տարի`4 մարդ, 5-ից ավելի` 11 մարդ): Համատեղողների շրջանում 3 և ավելի տարի 

աշխատողների տոկոսը կազմում է շուրջ 53 % (մինչև 1 տարի`4 մարդ, 1-3 տարի`4 

մարդ, 3-5 տարի`2 մարդ, 5-ից ավել 7-ը): 



Ինչպես տեսնում ենք, հոսունությունը բուհում եղել է բավականին բարձր, սակայն 

վերջին տարիներին մշտապես դրսևորել է կայուն նվազման միտում: Որակական 

վերլուծությունները փաստում են, որ դրա հիմքում գլխավորապես ընկած է եղել այն 

պատճառն, ըստ որի ԵՄՀ-ն դեռևս վաղուց՝ շուրջ 10 տարի առաջ, որդեգրել է 

ուսումնառության ուսանողակենտրոն մեթոդների կիրառման քաղաքականությունը, 

մշտապես զարգացնելով վերջնարդյունքների վրա իրականացվող կրթություն, որը 

նշանակել է լրացուցիչ պահանջներ դնել դասավանդողների վրա: Սակայն, ի 

տարբերություն այլ բուհերի, դասախոսի համար դա նշանակել է հավելյալ 

աշխատանքի իրականացման անհրաժեշտություն, որն էլ շատերին չի հետաքրքրել, 

քանի որ առավել նախապատվելի էին գոյություն ունեցող հեշտ և հասանելի եկամտի 

այլընտրանքային ուղիները, օրինակ՝ այլ բուհերում դասավանդելը:  

Սակայն, վերջին տարիներին, հաշվի առնելով տեղեկատվության և նորա-

րարությունների հոսությունությունը, հասանելիությունը, զանգվածային վերապատ-

րաստումները, որակի նոր պահանջները, մասնավոր բուհերի թվաքանակի 

կրճատումը և այլն, վերջնարդյունքների վրա հիմնված և ուսանողակենտրոն 

դասավանդման մշակույթը ներդրվել և տարածվել է ընդհանուր կրթական միջա-

վայրում, որի շնորհիվ առավել հեշտացել է այդպիսի մոտեցման կիրառումը: Մյուս 

կողմից, տարիների ընթացքում բարձրացել է ԵՄՀ վարկանիշը, կառավարման ներքին 

մոտեցումները, որոնց արդյունքում տարեցտարի նվազել է աշխատակիցների 

հոսունության ցուցանիշը:  

ԵՄՀ աշխատանքի ընդունման և հեռացման կարգը.  

ԵՄՀ գործիքակազմի վերլուծությունը վկայում է, որ 2009 թ.-ից հաստատվել և 

ներդրվել է «ԵՄՀ դասախոսի ընտրության ընթացակարգը», որն ամփոփում է 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման, պաշտոնների տեղակայման 

ընթացքը: Պաշտոնի անցնելու հիմքում դրված է մրցույթի իրականացումը, որի 

արդյունքներն ամփոփվում են ամբիոնի նիստում: Թեկնածուները ներկայացվում են  

ԵՄՀ գիտական խորհրդի նիստում, որտեղ փակ քվեարկությամբ որոշվում է ԵՄՀ 

պաշտոնների տեղակայումը: Մեր հարցազրույցների ընթացքում բոլոր դասա-

խոսները նշում էին, որ նրանք դիմել են բուհ տարբեր բաց հայտարարություններից 

տեղեկատվություն ստանալու արդյունքում, ապա մասնակցել են մրցութային 

գործընթացների և արդյունքում անցել են աշխատանքի: Փաստաթուղթը լրամշակվել 

է և ձևավորվել է «ԵՄՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնա-

կարգը»4, որով այն առավել մոտեցվել է հայկական բուհերում կիրառվող պրակտի-

կային, սակայն, սկզբունքային առումով էապես չի փոփոխվել:  

Դասախոսների կատարելագործման միջոցառումներ, ուղղություններ, մասնա-

գիտական կարողությունների բարձրացման ուղիներ.  
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ԵՄՀ գործիքակազմի վերլուծությունները վկայում է, որ ԵՄՀ դասախոսների 

կատարելագործման մեխանիզմներն ու ուղղություները արծածված են մշակված, 

հաստատված, սակայն դեռևս չներդրված «ԵՄՀ դասախոսների վերապատրասման 

կարգում»: Ակնհայտորեն վերջինիս հիմքում ընկած դրույթները բարելավելու 

անհրաժեշտություն կար, որի համար նպատակահարմար էր իրականացնել նաև 

ներքին միջավայրի վերլուծությունը:  

Այսպես, դասախոսների հետ քննարկումները, հարցազրույցները վկայում են իրենց 

գործունեության ընթացքում մշտական վերապատրաստումների անհրաժեշտության 

համոզմունքը: «Այդպիսի վերապատրաստումներն անհրաժեշտություն են մասնագի-

տական, մեթոդական և հետազոտական  որակավորումների բարձրացման համար: 

Ցանկացած մասնագիտություն քարացած չէ, և, հետևաբար, հնարավոր չէ մշտապես 

մնալ նույն մակարդակում»5: Անշուշտ, ԵՄՀ-ն իր գործունեության ընթացքում 

մշտապես իրականացրել է դասախոսների վերապատրաստումներ՝ ուղղված 

մեթոդական, հետազոտական, նաև մասնագիտական որակավորումների բարձ-

րացմանը: Վերջիններս իրականացվել են ներքին կառույցների, օրինակ՝ որակի 

ապահովման կենտրոնի, ամբիոնների և այլնի, ինչպես նաև նրանց համատեղ 

ջանքերի արդյունքում: Այդ գործընթացները տեղի են ունեցել ժամանակ առ 

ժամանակ, պլանավորված, սովորաբար ներքին կարիքները վեր հանելու 

արդյունքում: Կարծում ենք, որ որակի պլանավորման և իրականացման 

տեսանկյունից անհրաժեշտ է մշակել և ներդնել այդ գործընթացի հստակ 

կանոնակարգում, իրականացում և գնահատում՝ ամրագրված նոր ռազմա-

վարությամբ առաջիկա հինգ տարիների համար:  

Սակայն, ԵՄՀ դասախոսների զգալի մասը հրավիրյալ մասնագետներ են, իսկ մյուս 

մասը՝ ներքին համատեղողներ: Պարտադիր վերապատրաստումների վերաբերյալ 

առաջին խմբի դասախոսները նշում էին. «հիմնականում աշխատում եմ երկու և 

ավելի տեղերում, ուստի խիստ հագեցած գրաֆիկս երբեմն թույլ չի տալիս լրացուցիչ 

ժամանակ ներդրնել անձնական որակավորման բարձրացման ուղղությամբ: Ուստի, 

ցանկալի կլիներ, եթե այդպիսի վերապատրաստումները ժամանակի առումով 

առավել ճկուն ֆորմատ ունենային, օրինակ՝ առցանց տարբերակի կիրառմամբ»6: 

«Կարծում եմ, որ ես մեկից ավելի տեղերում դասավանդելով, իմ հիմնական 

եկամուտն այնուհանդերձ ձևավորում եմ լսարանային ծանրաբերռնվածության 

հաշվին՝ թե՛ հիմնական աշխատավայրումս, թե՛ ժամավճարային սկզբունքով 

աշխատելիս: Ուստի, կարող եք պատկերացնել, թե որքան հոգնած եմ լինում ես, 

երկու-երեք ժամ դասախոսությունից հետ: Կարծում եմ, որ վերապատրաստումների 
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արդյունավետությունը էապես կարող է բարձրանալ թե՛ վայրի, թե՛ ժամա-

նակահատվածի համար ճկուն գրաֆիկի կիրառման պարագայում»7:  

Ակնհայտ է, որ սա կապված է համակարգային հիմնախնդիրների հետ, քանի որ 

նույն դասախոսը ֆինանսական բավարար եկամուտներ ունենալու համար ստիպված 

է աշխատել մեկից ավելի վայրերում: Մյուս կողմից, այլ վայրերում վերապատ-

րաստումները, նույնպես կարող են հիմք հանդիսանալ դասախոսի որակավորման 

բարձրացման համար: 

Ներքին  համատեղությամբ աշխատող դասախոսները հիմնականում նշում էին 

հետևյալը. «ԵՄՀ-ում իմ զբաղվածությունը բավականին բարձր է: Ես պատաս-

խանատու եմ մի շարք ֆունկցիաների համար: Բացի դրանից ունեմ ընտանիք, 

երեխաներ: Ուստի, վերապատրաստումները խիստ ցանկալի են, սակայն դրանց 

իրականացումը կարող է իրատեսական լինել միայն աշխատանքային ժամերի 

հաշվին»8:  

Հաշվի առնելով այս առանձնահատկությունները, կարծում ենք, որ որակի 

պլանավորման տեսանկյունից ԵՄՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որա-

կավորման բարձրացումը պետք է իրականացվի պլանավորված և կանոնակարգված 

ձևով՝ պարտադիր և ոչ պարտադիր սկզբունքներով: Ինչ վերաբերում է պարտադիր 

վերապատրաստումների ուղղություններին (որոնք նույնն են բոլորի համար և, 

հետևաբար, ոչ մասնագիտական են), ապա դրանք պետք է բխեն ԵՄՀ-ի 

ռազմավարական հիմնական նպատակներից, գերակայություններից, որդեգրած 

արժեքներից և սկզբունքներից9: Ներքին պարտադիր վերապատրաստումները պետք 

է իրականացնել որոշակի ժամանակահատվածի (օրինակ 3 տարվա) համար այնպես, 

որ դասախոսներն ազատ լինեն իրենց վերապատրաստման ժամանակահատվածի 

ընտրության հարցում:  

Դասախոսների կատարելագործման մյուս ուղղությունը մասնագիտական որա-

կավորման բարձրացումն է: Մեր հարցազրույցների ընթացքում վեր հանեցինք այդ 

հիմնախնդիրը: «Նախկինում եղել են մասնագիտական վերապատրաստումներ: 

Այսպես, ամբիոնի վարիչի նախաձեռնությամբ, ամբիոնի դասախոսներն առա-

ջադրում էին թեմաներ, որոնք բխում էին իրենց գիտական հետազքրքրությունների, 

պրակտիկ գործունեության հիմնական ուղղություններից: Այնուհետ, այդ դասախոսը 

պատրաստում էր ելույթ, որը ներկայացնում էր ամբիոնում և տեղի էր ունենում մյուս 

դասախոսների հետ համատեղ քննարկում: Դա բավականին արդյունավետ 
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9
 Օրինակ, եթե միջազգայանցումը գերակա ուղի է, ապա անհրաժեշտ կլինի իրականացնել օտար լեզվի 

վերապատրաստումներ, գիտական հետազոտությունների գերակայության պարագայում՝ 

հետազոտական մեթոդների դասավանդում, ուսանողակենտրոն մոտեցումը՝ դասավանդման 

ուսանողակենտրոն մեթոդների դասավանդում և այլն:         



գործընթաց էր, քանի որ քննարկումների արդյունքում նաև ծնվում էին նոր 

գիտելիքներ, գաղափարներ, որոնք ներկայացնողին օգնում էին թե՛ թեմայի հետագա 

զարգացման, թե՛ դրա արդյունքների՝ իր կողմից դասավանդվող դասընթացների 

շրջանակներում ներդրման տեսանկյունից: Սակայն այդ նախաձեռնությունը 

ընդհատվեց, երբ կազմավերպող ամբիոնի վարիչը դուրս եկավ իր պաշտոնից: 

Կարծում եմ, խնդիրը նրանում էր, որ այդ գործընթացը կախված էր մեկ մարդու 

նախաձեռնողականությունից, այլ ոչ ֆիքսված գործընթաց էր»:10 Իրականում, 

հարցումներն ու փաստաթղթային վերլուծությունները վկայում են, որ այդպիսի 

զեկույցները փոխարինվեցին ամբիոնների նիստերի ավարտին իրականացվող 

մասնագիտական քննարկումների ավանդույթով:  

Կարծում ենք, որ մասնագիտական որակավորման բարձրացման այս 

գործընթացները, որակի պլանավորման տեսանկյունից, նույնպես նպա-

տակահարմար է ավանդույդից վերածել կանոնակարգված գործընթացի: Տարբեր 

բուհերում իրականացվող մասնագիտական որակավորման բարձրացման փորձի 

վերլուծությունը վկայում է, որ այդ տեսանկյունից ամենից հաճախ կիրառվող 

մոտեցումներն են հենց ամբիոնների շրջանակներում կազմակերպվող համատեղ 

քննարկումներն են, դասախոսների կողմից իրենց գիտական հետաքրքրությունների 

շրջանակներում հետազոտությունների իրականացումը, դրանց արդյունքների 

հրապարակումը և քննարկումը: Կարծում ենք, որ վերջինս նույնպես կարող է 

արծարծվել դասախոսի կատարելագործման մեջ, որպես այդ գործընթացի մի մաս:  

    

Դասախոսի խրախուսման քաղաքականությունը.  

ԵՄՀ դասախոսների գործունեության խրախուսումը նույնպես մշտապես առկա է 

եղել որ պլանավորված, ներքին մշակույթի ձևով: Այսպես, ավանդապես խրախուսվել 

են լավ դասախոսները ուսանողների և ռեկտորի կողմից շնորհակալագրի ձևով, 

համալսարանի միջազգային ծրագրերում բուհի կողմից նրանց երաշխավորելու 

միջոցով և այլն: Արդեն վերջերս համալսարանն իր որակի բարձրացմանն ուղղված 

միջոցառումների շարքում նկատի է ունեցել այս գործընթացի ֆորմալացումը 

նույնպես:     

ԵՄՀ գործիքակազմի վերլուծությունը վկայում է, որ դասախոսների խրախուսումը 

նույնպես մշակված, սակայն դեռևս չներդրված գործընթաց է: Այդ նպատակով 

մշակվել, սակայն դեռևս չեն ներդրվել մի շարք կարգեր, չափանիշներ ու 

չափորոշիչներ: Խնդիրները հիմնականում ծածկվում են հետևյալ գործիքակազմի 

միջոցով.  «Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման և հավելավճարի սահ-
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 Մինասյան Քրիստինե, «Իրավագիտության» ամբիոն, 30 մայիսի, 2014: 



մանման կարգը»11, «ԵՄՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման չափա-

նիշներ և չափորոշիչները»12, «ԵՄՀ դասախոսների գործունեության ինքնագնա-

հատման անցկացման կարգը»13, «ԵՄՀ ուսանողների կողմից դասախոսների 

գնահատման կարգը», «ԵՄՀ դասալսումների անցկացման և քննարկման կարգը»: 

Գործիքների վերլուծությունը վկայում է, որ այն իր մեջ ներառում է դասախոսների 

մասնագիտական, մեթոդական որակավորման բարձրացման, ինչպես նաև հա-

սարակական գործունեության արդյունքների հիման վրա նրանց ռեյտինգավորում, 

որն էլ ուղղակիորեն անդրադառնում է աշխատանքի դիմաց վարձավճարի չափին: 

Համաձայն մշակված քաղաքականության, ՀՀ կրթության մասին օրենքի, ՀՀ 

բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին օրենքի, ԵՄՀ-ն տարեկան իրակա-

նացնում է դասախոսական կազմի գործունեության գնահատում: Վերջինիս նպա-

տակն է խթանել ԵՄՀ դասախոսների որակական անընդհատ աճը, գիտահե-

տազոտական աշխատանքների ակտիվությունը, արտալսարանային աշխատանք-

ները ուսանողների հետ, ուսումնամեթոդական և գիտամեթոդական աշխատանք-

ները, մասնակցությունը համալսարանի և նրա ստորաբաժանումների գործու-

նեության արդյունավետության բարձրացմանը, որն էլ ամփոփվում է դասախոսների 

աշխատանքի տարբերակված վարձատրման համակարգով:14 Ստացված միավորների 

հիման վրա դասախոսները բաժանվում են երեք խմբի՝  վարձատրման 

տարբերակման կիրառմամբ: Դասախսի գնահատման հիմքում ընկած է հետևյալ 

մոտեցումը15. 

ա/ Ուսումնամեթոդական աշխատանք, բաղկացած ինքնագնահատումից (40%) և 

ամբիոնի վարիչի կամ մեթոդական խորհրդատուի (30%) կողմից, ինչպես նաև 

ուսանողի կողմից գնահատումից (25%)` ընդամենը 70% ընդհանուր գնահատա-

կանում: 

բ/ Գիտական գործունեություն ինքնագնահատումով (20%), որը վերստուգվում է 

գիտահետազոտական կենտրոնի կողմից: 

գ/ Հասարակական գործունեություն ինքնագնահատումով (10%), որը վերստուգ-

վում է ամբիոնի վարիչի կողմից:  
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 Փաստաթղթի N. ԸԿ-ԿԲ-27-03: 
12

 Փաստաթղթի N. ՉՓ-ՈԱ-01-01: 
13 Փաստաթղթի N. ԸԿ-ՈՒԱ-26-03:  
 
14

 Op Cit., ԸԿ-ԿԲ-27-03:  
15

 Ibid. 



Դասախոսների ինքնագնահատումը ներառում է չափանիշներ, որոնք հնա-

րավորինս ամբողջացնում են դասախոսի մասնագիտական պատրաստվածությունը: 

Այդ չափանիշներն են16` 

 որակավորման անընդհատ աճը,  

 գիտահետազոտական աշխատանքների ակտիվությունը,  

 լսարանային և արտալսարանային աշխատանքներն ուսանողների հետ,  

 ուսումնամեթոդական և գիտամեթոդական աշխատանքները,  

 մասնակցությունը համալսարանի և համալսարանական տորաբաժանումների 

գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, հասարակական ակ-

տիվությունը:  

Նշվածին համապատասխան զարգացվել է դասախոսի ինքնագնահատման 

ձևաթուղթը: Ձևաթուղթը իրենից ներկայացնում է հարցաթերթիկ, որը կարծիքի վեր 

հանում է սեփական գիտելիքների և կոմպետենցիաների վերաբերյալ: Նույն 

հարցաթերթիկը յուրաքանչյուր դասախոսի համար լրացվում է նաև ամբիոնի վարիչի 

կամ մեթոդական խորհրդատուի կողմից: Նույն հարցադրումներն արծարծված են 

նաև ուսանողի կողմից դասախոսի գնահատման ձևաթղթում: Այսպիսով, դասախսոի 

ինքնագնահատման գործընթացի ժամանակ ուսումնամեթոդական աշխատանքների 

մասով հաշվի են առնվում երեք շահակիցների՝ իր սեփական, ամբիոնի վարիչի և 

ուսանողների կարծիքները: Գիտահետազոտական և հասարակագիտական 

գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը նույնպես արծարծված է ինքնա-

գնահատման ձևաթերթիկում, սակայն, ինչպես արդեն նշել ենք վերևում, ենթակա են 

վերստուգման համապատասխանորեն գիտահետազոտական կենտրոնի և ամբիոնի 

վարիչի կողմից:  

Դասախոսների հետ մեր քննարկումները թույլ են տվել եզրակացնելու, որ այս 

մոտեցումը կարիք ունի բարելավման, քանի որ պետք է «ներառի ոչ թե ստատիկ 

վիճակը, այն է՝ տվյալ պահի դրությամբ ինչպիսի որակավորում ունի դասախոսը, այլ 

ինչպիսի ձեռբերումներ է ունեցել մեկ տարվա ընթացքում»:17 Այդ նպատակով, 

առավել նպատակահարմար է, որպեսզի այն ներառի ԵՄՀ-ի համար առաջնային 

համարվող գործունեությանն առնչվող և վերջին մեկ տարվա ընթացքում դրանց 

ուղղությամբ դասախոսի ցուցաբերած առաջընթացը:  
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 Op Cit., N. ԸԿ-ՈՒԱ-26-03: 
17

 Ն. Ջոմարդյան, ԵՄՀ «Իրավագիտության» ամբիոն, 2 հունիսի, 2014:  



 

Բաժին 2.2. Միջազգայնացման գործընթացը 

Ժամանակակից աշխարհում բուհի զարգացման կարևորագույն նախա-

պայմաններից է միջազգայնացումը: Համաձայն ինստիտուցիոնալ հավատար-

մագրման 9-րդ չափանիշի՝ «Արտաքին կապերի միջոցով ՄՈՒՀ-ը խրախուսում է 

փորձի փոխանակումը և զարգացումը` նպաստելով հաստատության միջազ-

գայնացմանը»: Այսինքն, բուհի կառավարման, կրթական ծրագրերի, դասավանդման 

մեթոդների, գիտական հետազոտությունների և այլ ուղղություններով փորձի 

փոխանակումը կարող է ապահովել կայուն զարգացման հիմքը: Մյուս կողմից, 

ժամանակակից աշխարհում շատ բուհեր որդեգրում են միջազգայնացման 

ռազմավարությունը, որպեսզի ապահովեն արտերկրից ուսանողների հնարավոր 

հոսքը: Այս նախապայմանները էական նշանակություն կարող են ունենալ նաև ԵՄՀ 

զարգացման և մրցակցային առավելության ապահովման համար: ԵՄՀ միջազգային 

հարաբերությունների հաստատման և զարգացման ուղիները կանոնակարգվում են 

2009 թ.-ից գործող «Միջազգային կենտրոնի գործունեության»  կարգով: ԵՄՀ միջազ-

գային կենտրոնը նպատակ ունի ակտիվացնելու միջազգային հարաբերությունները՝ 

աշխատանքներ տանելով ԵՄՀ ուսանողների, դասախոսների և վարչական 

աշխատողների համար փոխանակման ծրագրերին մասնակցության ակտիվացման, 

օտարերկրյա համալսարանների և արտահամալսարանական կառույցների հետ 

համագործակցության հաստատման, ինչպես նաև օտարերկրյա ուսանողներ 

ներգրավելու և հետագայում նրանց հետ տարվող աշխատանքներ իրականացնելու 

ուղղություններով: Այն ղեկավարում է կենտրոնի պատասխանատուն, իսկ նրա 

աշխատանքների համակարգողը պրոռեկտորն է:  

Վերջին տարիներին մշտապես դիտվում է ԵՄՀ աշխատակիցների և ուսանողների՝ 

միջազգային շարժունակության թվաքանակի կայուն աճի միտում: Հավելված 2-ի 

Աղյուսակ 7, 8 և 9-ը ցույց է տալիս ԵՄՀ դասախոսների, վարչական աշխատողների և 

ուսանողների՝ վերջին երեք տարիների շարժունակության հիմքերը, նպատակներն ու 

թվաքանակները: 

Ինչպես տեսնում ենք, հատկապես ավելացել են միջազգային 

վերապատրաստումները, սակայն էապես զիջում են գիտական այցելությունները՝ 

մասնակցությունը գիտական կոնֆերանսներին, հետազոտական աշխատանքների 

իրականացման հետ կապված և այլն:  

Միջազգայնացման ուղղությամբ հաջորդ ձեռքբերումը կարելի է համարել 2011 թ.-

ից ԵՄՀ-ի և Լիտվայի Միկոլաս Ռոմերիս պետական համալսարանի հետ համատեղ 

իրականացվող միջազգային կրթական ծրագրի՝ "Էլեկտրոնային բիզնեսի կառա-

վարում" կրկնակի դիպլոմի մագիստրոսական ծրագրի ներդրումը, որն իրականաց-



վում է Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության (UITE) և 

"ՄԱՅՔՐՈՍՈՖԹ" ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչության աջակցությամբ: 

2013 թ.-ին ԵՄՀ-ն ունեցել է այդ ծրագրի շրջանակներում մեկ շրջանավարտ: Ծրագրի 

բարելավման նկատառումներով 2013 թ.-ից ԵՄՀ-ն դրամաշնորհի շրջանակներում ՀՀ 

պետական կառավարման ակադեմիայի (ՀՀՊԿԱ) հետ համատեղ նախաձեռնել է 

ծրագրի բարելավում (առարկայական ծրագրերի զարգացում, գրականության և 

տեխնիկայի ձեռքբերում և այլն), որի արդյունքում 2014 թ.-ի վերջն նախատեսվում է 

իրականացնել ընդունելություն «էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում» և 

«էլեկտրոնային հանրային կառավարում» մասնագիտությունների գծով՝ համապա-

տասխանորեն ԵՄՀ-ում և ՀՀՊԿԱ-ում:  

Միջազգային կրթական ծրագրերի ներդրման ուղղությամբ հաջորդ արժեքավոր 

քայլը Դանիական Zeland institute of technology-իի հետ համատեղ նախաձեռնված 

կրկնակի դիպլոմով կրթական ծրագիրն է /ծրագրավորողի մասնագիտությամբ/: Այս 

ուղղությամբ ներկայումս ընթանում են բանակցություններ, իրականացվել են 

փոխադարձ այցելություններ, արտաքին այլ շահակիցների ներգրավման ուղղութ-

յամբ աշխատանքներ և այլն: Սա նույնպես կարող է լինել էական ձեռքբերում ԵՄՀ-ի 

համար՝ ամրագրելով քայլ առաջ ԵՄՀ-ի միջազգայնացման գործընթացում:   

Փաստաթղթային վերլուծությունը վկայում է, որ միջազգայնացումը ամրագրված է 

գործող ԵՄՀ 2010-2015 թթ. ռազմավարությամբ որպես ռազմավարական նպատակ: 

ԵՄՀ 2010-2015 թթ. ռազմավարական նպատակներից է՝ «Միջազգային ծրագրերի 

իրականացում, միջազգային փորձի ներկրում, միջազգայնացում»-ը, որի իրակա-

նացման ուղիներն են պրոդուկտի և մարդկանց փոխանակման ծրագրերում 

ներգրավումը, կրկնակի դիպլոմով ծրագրերի ներդրումը, կրթության բովան-

դակության վերանայումը: Այդ ուղղությամբ փաստաթղթային վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ գոյություն չունեն լրացուցիչ քաղաքականություն, ընթացակարգեր, 

կարգեր, այլ մեխանիզմներ: Ուստի միջազգայնացման գործընթացները 

հստակեցնելուց հետո անհրաժեշտ է մշակել դրան առնչվող գործիքակազմը:  

ԵՄՀ դասախոսների, վարչական աշխատակիցների հետ հարցազրույցները 

փաստում էին, որ միջազգային ծրագրերին նրանց մասնակցության հիմնական 

խոչընդոտը թերևս նրանց մոտ լեզվի սահմանափակ իմացությունն է: Իսկ այդ խնդրի 

լուծումը կարող է լինել ներքին վերապատրաստումների կազմակերպումը: «Կարծում 

ենք, որ լեզուների իմացության աստիճանը բարձրացնող դասընթացները կարող են 

էապես բարելավել այս ուղղությամբ տարվող քաղաքականությունը: Ընդ որում 

խոսքը թե՛ ուսանողներին, թե՛ դասախոսներին է վերաբերում»: 18  
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 Մ. Շահբազյան, ԵՄՀ «Իրավագիտության» ամբիոն, 30 մայիսի, 2014:  
 



 «Մեր կարծիքով, ԵՄՀ դասընթացների կենտրոնը կարելի է կայացնել, ներդնելով 

օտար լեզվի դասընթացներ թե՛ մյուս ամբիոնների դասախոսների, թե՛ ուսանողների, 

թե՛ այլ կազմակերպությունների կամ ցանկացողների համար: Դա նաև կարող է 

դառնալ եկամտի լրացուցիչ աղբուր, ինչպես նաև հանդիսանալ հարթակ մեր 

ամբիոնի ուսանողների համար՝ պրակտիկ առաջադրանքներ կատարելու 

նպատակով: Պարզապես, կարծում եմ, նման մոդուլային դասընթաց ներդնելու 

նպատակով, նախ ինքներս պետք է վերապատրաստվենք»:19 

ԵՄՀ ուսանոնղների շրջանում անցկացված քանակական հարցման արդյունքների 

համաձայն բուհը  ուսանողների համար ստեղծում է  բավարար հնարավորություններ 

միջազգային ծրագրերի մասնակցության համար (առկա համակարգում սովորող 

ուսանողների 97%-ի, իսկ հեռակա ուսանողների՝ 90%-ի կարծիքով): Համալսարանը 

մշտապես տարածում է հետեկատվությունը միջազգային ծրագրերի վերաբերյալ 

(ըստ հեռակա ուսանողների 84%-ի, իսկ առկա ուսանողների 97%-ի): Առկա 

համակարգում սովորողների 90%-ը (հեռակայի 81%-ը) նշում է, որ կցանկանար 

մասնակցել համալսարանի կողմից կազմակերպվող օտար լեզվի իմացության 

բարձրացման դասընթացներին, քանի որ ըստ նրանց 41%-ի (հեռակայի 54%-ի) լեզվի 

թերի իմացությունն է հենց, որ խոչընդոտում է նրանց կողմից այդպիսի ծրագրերին 

մասնակցությանը: Ահասարակ առկա համակարգի ուսանողների 67%-ը, իսկ 

հեռակայի 44%-ը կցանկանար իր ուսումնառության որոշակի հատվածը անցկացնել 

արտերկրի որևէ համալսարանում: 

Կարծում ենք, որ դասախոսների որակավորման բարձրաման հիմքում պետք է 

պահանջ դնել օտար լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացումը, իսկ որպես 

վերապատրաստողներ կարող են լինել հենց օտար լեզվի ամբիոնի դասախոսները: 

Ուսանողները նույնպես կարող են բարելավել լեզվի իրենց իմացությունը՝ 

ներգրավվելով բուհի կողմից առաջարկվող օտար լեզվի լրացուցիչ 

պարապմունքներում: Այս գործընթացի իրականացնողը պետք է դառնա ԵՄՀ 

Դասընթացների կենտրոնը:  

Մյուս կողմից ԵՄՀ-ի համար միջազգային ծրագրերում ներգրավումը պետք է 

դառնա մրցակցային առավելության ապահովման բանալի: Մասնավորապես, բուհը 

պետք է հասնի միջազգային կրթական ծրագրերի ներդրմանը, դրանցում 

օտարերկրյա ուսանողների ներգրավմանը, իր ուսանողներին՝ միջազգային 

փոխանակման ծրագրերում ներգրավմանը, պրոֆեսորադասախոսական կազմին՝ 

միջազգային մասնագիտական վերապատրաստումներում, միջազգային կրթական և 

գիտական համագործակցային ծրագրերում ներգրավման հնարավորությունների 

ընդլայնմանը, ինչպես նաև միջազգային գիտաժողովներին մասնակցության 

խրախուսմանը:  
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 Հովեյան Ռուսաննա, Կոստանյան Սիրանուշ, ԵՄՀ «օտար լեզուների» ամբիոն, 4 հունիսի, 2014:  



Բաժին 2.3. Հետազոտություններ և նորարարություններ 

ԵՄՀ-ն իր ձևավորման և զարգացման հենց սկզբից նորարարությունը որդեգրել է 

իբրև արժեք, ընդ որում նորարար մոտեցումները վերաբերել են թե՛ դասասվանդման 

մեթոդներին, թե՛ կառավարմանը: Հարցազրույցներն աշխատակիցների հետ վկայում 

են, որ ԵՄՀ-ում մշտապես խրախուսվել են աշխատակիցների և ուսանողների 

նորարարական նախաձեռնությունները: Սակայն, համալսարանն իրեն մշտապես 

դիրքավորել է իբրև դասավանդող, պրակտիկ հմտություններն ու կարողությունները 

կարևորող բուհ: Ուստի, բուհի ներսում հավասարապես չեն զարգացել գիտական 

ավանդույթները: 2010-2015 թթ. ԵՄՀ ռազմավարությամբ իբրև ռազմավարական 

նպատակ է սահմանվել «Հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների 

իրականացում»-ը: Դրա շրջանակներում ԵՄՀ-ն իր առջև դրել էր հետևյալ խնդիրները. 

 գիտահետազոտական կենտրոնի հիմնում և զարգացում, 

 դասախոս-ուսանող համատեղ հետազոտական աշխատանքների 

իրականացում, 

 ասպիրանտական կրթության պայմանների ստեղծում և  իրավունքի 

ստացում, 

 ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի մոտ հետազոտական 

հմտությունների զարգացում, 

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ուղղված կիրառական և հիմնարար 

հետազոտությունների իրականացում, գիտաժողովների կազմակերպում:20 

 2011 թ.-ից ԵՄՀ-ում հիմնադրվել է հետազոտությունների և զարգացումների 

կենտրոնը: Վերջինիս գործունեությունը կարգավորվում է ԵՄՀ հետազոտությունների 

և զարգացումների կենտրոնի գործունեությունը կարգավորող չափորոշիչներով, 

ինչպես նաև կենտրոնի գործունեության կարգով, որում ամրագրված են 

չափորոշիչներից բխող կենտրոնի գործունեության նպատակները:21 Ընդհանուր 

առմամբ ԵՄՀ հետազոտական կենտրոնի նպատակները կարելի է ներկայացնել 

հետևյալ կերպ. 

 Նպաստել դասախոսների, ուսանողների, նրանց համատեղ 

գիտահետազոտական գործունեության զարգացմանը և միջազգայնացմանը,  

 Աջակցել ԵՄՀ գիտական հետազոտությունների իրականացմանը, 

 Զարգացնել ԵՄՀ հետազոտական աշխատանքների իրականացման 

կարգեր, ընթացակարգեր, գործիքակազմ, որոնց հիման վրա գնահատվում 

և վավարացվում են ԵՄՀ հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, 

ապահովվում է ԵՄՀ ակադեմիական ազնվությունը, 
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 ԵՄՀ 2010-2015 թթ. Ռազմավարական ծրագիր, էջ 9.  
21

 Նշված գործիքակազմն առկա է ԵՄՀ ներքին փաստաթղթերում, դրանք հիմնականում մշակված, 

սակայն դեռևս չհաստատված գործիքներ են:  



 Տարածել ԵՄՀ հետազոտակական գործունեության արդյունքները 

արտաքին շահակիցների շրջանում: 

Կարծում ենք, որ ներկա փուլում ԵՄՀ հետազոտական կենտրոնի զարգացումն 

առաջնահերթորեն կնպաստի գիտահետազոտական մշակույթի ներդրմանն ու 

տարածմանը բուհում, քանի որ նրա գործունեությունն ուղղված է դասախոսների 

հետազոտական հմտությունների զարգացմանը, նրանց կողմից հետազոտութ-

յունների իրականացման խրախուսմանը և արդյունքների ներդրմանը ուսումնական 

գործընթացում: Դա կնպաստի դասավանդման որակի բարձրացմանը, 

մինչդիսցիպլինար և այլ հետազոտությունների արդյունքում նոր դասընթացների 

ներդրմանը, գիտական աստիճան ունեցող դասախոսների տեսակարար կշռի 

ավելացմանը, արդյունքում՝ բուհի հեղինակության բարձրացմանը: Մյուս կողմից, 

դասախոսների մոտ հետազոտական հմտությունների զարգացումն ապագայում 

կարող է ապահովել բարձր մակարդակի հետազոտությունների իրականացում, այդ 

ուղղությամբ լրացուցիչ ֆինանսական ռեսուրսների հայթայթում, բուհի 

ֆինանսական մուտքերի դիվերսիֆիկացում, հետազոտական մշակույթի հզորացում: 

Իր գործունեությունն իրականացնելու համար ԵՄՀ հետազոտական կենտրոնը 

մշակել է «Ակադեմիական ազնվության և գրագողության կանխարգելման կարգ», 

«ԵՄՀ երիատասարդ հետազոտողներին կրթաթոշակների տրամադրման կարգ», 

«ԵՄՀ հետազոտական արդյունքների վավերացման կարգ», «ԵՄՀ հետազոտական 

գործունեության խթանման դրամաշնորհների տրամադրման կարգ», «ԵՄՀ 

հետազոտական արդյունքների հրատարակման և հետազոտությամբ վերհանված 

տվյալների հրապարակայնացման կանոնակարգ», «ԵՄՀ յունիթների հրատարակման 

կարգ»:22 Նկատենք, որ դեռևս 2002 թ.-ին ԵՄՀ-ն ուսումնառության համար 

հրատարակել էր դասընթացների նյութեր՝ յունիթներ: Նշված կարգը նպատակ ունի 

ֆորմալացնելու այդ գործընթացը և ապահովելու դրանց վերահրատարակեցման, 

թարմեցման գործընթացը: Կարծում ենք, որ սույն փաստաթղթերը կարիք ունեն 

էապես բարելավելու և համապատասխանեցնելու ԵՄՀ նոր ռազմավարությանը:  

ԵՄՀ հետազոտական կենտրոնի ձևավորումից ի վեր նրա ամենից հատկանշական 

ձեռքբերումը թերևս կենտրոնի կողմից պարբերաբար կազմակերպվող գիտա-

ժաղովներն են: Հավելված 2-ի Աղյուսակ 9-ը ցույց է տալիս այդ գիտաժողովների 

ցանկը: Նկատենք, որ պարբերաբար կազմակերպվող այս գիտաժողովներն իսկապես 

ապահովել են ԵՄՀ գիտական մշակույթի ներդրում ու տարածում: Դրանք նաև մի 

կողմից բարձրացրել են գիտական համայնքի մոտ ԵՄՀ-ի ճանաչելիությունը, մյուս 

կողմից ձևավորել են ԵՄՀ ուսանողների մոտ գիտական գործունեություն 

իրականացնելու նախադրյալները: Առաջին գիտական համաժողովի ժամանակ 

ուսանողներ-զեկուցողները առաջարկեցին  այս համաժողովը  դարձնել պարտադիր 
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 Այս փաստաթղթերը մշակված, սակայն չհաստատված են: 



նախապայման  իրենց ավարտական աշխատանքները և թեզերը առավել գիտական և 

գործնական դարձնելու նպատակով: Այդ և հետագա մյուս ուսանողական 

համաժողովներին ԵՄՀ մագիստրանտներն ապահովել են հարյուր տոկոսանոց 

մասնակցություն23: Կարծում ենք, որ այս երևույթը կարող է նաև դառնալ նախադեպ 

ուսանող-դասախոս գիտական համագործակցության զարգացման, խորացման 

համար՝ համագործակցության վեկտորն ուղղելով ներքին համաժողովների և 

մագիստրոսական ավարտական թեզերի շրջանակներից դուրս:  

Մյուս կողմից, գիտաժողովներն իրենց օրինակով նպաստեցին ԵՄՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի մոտ գիտական ակտիվացմանը: Սակայն, 

դասախոսների հետ հարցազրույցները վկայում են, որ վերջիններիս գիտական 

գործունեությունը, մասնագիտական որակավորման բարձրացումը խրախուսելու 

նպատակով բուհը կարող է ներդնել գիտական գործունեության խրախուսման 

համակարգ, որպես դասախոսների որակավորման բարձրացման խրախուսման 

տարր: «Դասախոսների հետազոտական հմտությունների զարգացման և այդ 

հետազոտությունները կրթական գործընթացում ներդնելու նպատակով, կարծում եմ, 

որ հետազոտական կենտրոնը պետք է ընդլայնի իր գործունեությունը: 

Մասնավորապես, վերջինս պետք է սկսի իրականացնել փոքր դրամաշնորհների 

տրամադրում ԵՄՀ դասախոսներին, որպեսզի վերջիններս միանձնյա, ուսանողների 

և այլ հետազոտողների հետ համատեղ իրականացնել թեմատիկ հետա-

զոտություններ: Դա հնարավորություն կտա բարձրացնելու դասախոսների 

հետազոտական որակավորումները, իսկ արդյունքները նախ և առաջ ներդնելու հենց 

կրթական գործընթացում: Մյուս կողմից, այդպիսի գործունեությունը կնպաստի ԵՄՀ 

հետազոտական կենտրոնի գործունեության ճանաչելիության բարձրացմանը 

գիտական հանրույթի շրջանակներում, իսկ հետազոտության արդյունքները կարող 

են ուղղվել նաև արտաքին այլ շահակիցներին, օրինակ՝ քաղաքականություն 

մշակողներին: ԵՄՀ դասախոսների հետազոռտական հմտությունների զարգացումը 

կարող է խթանել նաև ԵՄՀ դասախոսների միջազգային գիտական գործունեության 

ակտիվացմանը, միջազգային գիտական ծրագրերին մասնակցությանը, արդյունքում՝ 

ԵՄՀ գիտական ավանդույթների հարստացմանը»:24 «Կարծում ենք, որ մաս-

նագիտական որակավորման բարձրացման խրախուսման տեսանկյունից բուհը 

կարող է նպաստել դասախոսների որակավորման բարձրացմանը ռեյտինգային 

համակարգի ներդրմամբ՝ գնահատելով նրանց կողմից գիտական հետա-

զոտությունների իրականացումը, տեղական և միջազգային հրապարակումների 

իրականացումը, ներբուհական և այլ գիտաժողովներին զեկուցումները, ամբիոնային 

և այլ հետազոտական կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող 
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 Տե՛ս http://www.eiu.am/arm/discover-eiu/media/news/forum/: 
24

 ԵՄՀ հետազոտական կենտորի ղեկավար, Նունե Ջոմարդյան, 01.07.2014թ. 



քննարկումներին մասնակցությունները և այլն: Հետագայում դրանք կարելի է կապել 

աշխատանքային եկամտի դիֆերենցված համակարգի հետ»:25   

ՀՀ ԿԳՆ նախարար Ա. Աշոտյանի 2012 թ.-ի օգոստոսի 27-ի հրամանի համաձայն, 

ԵՄՀ-ում թույլատրվել է բացել «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և 

կառավարում» մասնագիտության գծով ասպիրանտուրա26, 2013 թ.-ի հուլիսի 9-ի 

հրամանի համաձայն՝ ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք /սահմանադրական, 

վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական 

իրավունք, պետական կառավարում/» մասնագիտության գծով27, իսկ 2013 թ.-ի 

հունվարի 24-ի հրամանի համաձայն՝ «Ժ.02.07. Գերմանական լեզուներ 

մասնագիտության գծով»28: 2013 թ.-ից ԵՄՀ ասպիրանտուրա ընդունվել և ներկայումս 

սովորում են չորս հոգի՝ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և 

կառավարում» մասնագիտության գծով: Մյուս մասնագիտությունների գծով դեռևս 

դիմորսներ չկան: Նկատենք, որ որպես գիտական ղեկավար են ընդունվել ոլորտի 

մասնագետներ, տնտեսագիտության դոկտորներ, որոնք դասավանդում են 

Հայաստանի պետական տնտեսագիական համալսարանում:  

Ուսանողների շրջանում իրականացված քանակական հարցման արդյունքները 

հավաստում են, որ նրանք հիմնականում տեղյակ են ԵՄՀ հետազոտական կենտրոնի 

գործունեությանը (առկա համակարգում սովորողների 57%-ը, հեռակա՝ 45 %-ը): 

Հետաքրքրական է նաև, որ մեծ է ուսանողների հետաքրքրությունը հետազոտական 

նախագծերում ներգրավվելու համար (առկա համակարգում սովորողների շուրջ 2/3-

ը, իսկ հեռակա համակարգում սովորողների շուրջ կեսը ցանկանում են ներգրավվել 

հետազոտություններում)՝ հիմնականում իրենց հետազոտական հմտությունները 

զարգացնելու նպատակով: ԵՄՀ հետազոտական կենտրոնի կողմից կազմակերպվող 

գիտաժողովներին մասնացություն են ունեցել առկա համակարգում սովորողների 

շուրջ կեսը, մինչդեռ հեռակա համակարգում սովորողների ճնշող մեծամասնությունը 

(90%) երբևէ չի մասնակցել: 

Այսպիսով, ԵՄՀ հետազոտական գործունեության խրախուսումը և զարգացումը 

կարող է դառնալ ԵՄՀ առաջիկա հինգ տարիների ռազմավարական նպատակը: Դրա 

համար նախանշվել են հիմքեր, մասնավորապես՝ ձևավորվել է ԵՄՀ հետազոտական 

կենտրոնը, որը ստանձնել է ներքին գիտական մշակույթի ներդրման և զարգացման 

ուղին: Վերջինիս զուգահեռ ԵՄՀ ամբիոնները նույնպես պետք է նախաձեռնեն 

հետազոտությունների և նորարարությունների զարգացմանը և տարածմանը: Այս 

ուղղությամբ իրականացվող գործընթացները պետք է կապված լինեն դասախոսների 
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 Մ. Շահբազյան, ԵՄՀ «Իրավագիտության» ամբիոն, 30 մայիսի, 2014: 
26

 N802-Ա/Ք հրամանի համաձայն: 
27

 N918 Ա/Ք հրամանի համաձայն: 
28

 N62-Ա/Ք հրամանի համաձայն:  



մասնագիտական որակավորման բարձրացման, խրախուսման, դասընթացների 

նյութերի պարբերական արդիականացման գործընթացների հետ:   

Բաժին 2.4. Ուսանողները 

ԵՄՀ ընդունելությունը. 

ՀՀ Կառավարության 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն որոշմամբ 2012 թ.-ից 

ցայսօր մեկնարկել է բուհական ընդունելության գործընթացը՝ միասնական 

ընդունելության քննության եղանակով: Որաշմանը կից գործող կարգի համաձայն ՀՀ 

ԿԳ նախարարության վերահսկողության ներքո գործող բոլոր բուհերն իրենց 

մասնագիտությունների գծով առկա ուսուցման ընդունելությունն իրականացնում են 

միասնական, ներբուհական և կենտրոնացված քննությունների միջոցով, որոնք 

կազմակերպվում և անցկացվում են «Գնահատման և թեսթավորման կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի կողմից: Կենտրոնասցված են կոչվում այն քննությունները, որոնք բանավոր 

կամ ստեղծագործաքկան բնույթի են: Դրանք կարող են լինել օտար լեզուներ 

(ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն) և հայոց 

լեզու և գրականություն առարկաների գծով: Միասնական տիպի քննությունները 

լինում են գրավոր, թեսթերի միջոցով և ընդգրկում են հետևյալ առարկաները՝ «Հայոց 

լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն», «Ընդհանուր պատմություն», 

«Մաթեմատիկա», «Քիմիա», «Կենuաբանություն», «Ֆիզիկա», «Աշխարհագրություն», 

«Oտար լեզու» (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանuերեն, ռուսերեն, իuպաներեն, 

իտալերեն, պարuկերեն):   Միասնական և կենտրոնացված քննությունների 

մասնակցելու համար դիմորդը մասնակցում է միասնական կարգով կազմակերպված 

ընդունելության քննությանը՝ նախապես դիմում-հայտում նշելով իր նախապատվելի 

բուհերն ու մասնագիտությունները ըստ առաջնահերթության: Ներբուհական 

ընդունելության քննություններն անցկացվում են մասնագիտության 

մասնագիտական առարկաների առանձնահատկություններին և ծրագրերի 

պահանջներին համապատասխան՝ նշված կարգով հաստատված առարկաների գծով: 

Ինչ վերաբերում է հեռակա ուսուցման համակարգով ընդունելությանը, ապա 

այստեղ ԵՄՀ-ում գործընթացն իրականացվում է 2012 թ.-ին հաստատված և գործող 

ԵՄՀ սովորողների ընդունելության կարգի համաձայն:29 ԵՄՀ-ում սահմանվում են 

առարկայական ընդունող հանձնաժողովներ՝ առավել փորձառու մասնագետ 

դասախոսներից, իսկ հանձնաժողովի նախագահը՝ ԵՄՀ ռեկտորն է: Քննությունների 

արդյունքների հիմավ վրա դրական շեմը հաղթահարած դիմորդների միջև տեղի է 

ունենում մրցույթ, որոնցից ընդունվում են ըստ սահմանված թվաքանակով առկա 

տեղերի դիմորդները:30   
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 Հաստատվել է 26.01.2012 թ.  
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 ԵՄՀ սովորողների ընդունելության կարգ, 26.01.12 թ.-ին հաստատված: 



Հավելված 2-ի Աղյուսակ 11-13-ում ներկայացրել ենք ԵՄՀ-ում սովորող 

ուսանողների թվաքանակն ըստ կրթական աստիճանի, մասնագիտությունների, 

տարիների և ուսման ձևի: 

Աղյուսակ 11-ը վկայում է, որ ԵՄՀ ընդունվողների թվաքանակը, համահունչ 

լինելով բուհերում /պետական և մասնավոր/ առկա ուսման համակարգում սովորելու 

նպատակով պետական քաղաքականությանը /միասնական պետական քննությանը 

մասնակցության/, ՀՀ բնակչության դեմոգրաֆիական կառուցվածքին, առկա մյուս 

արտաքին մարտահրավերներին, 2011 թ.-ից ցուցաբերել է նվազման միտումներ: 

Սակայն, մյուս կողմից, Հավելված 2-ի Աղյուսակ 11-ում տեղ գտած 

վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ, օրինակ, 2011 թ.-ին առաջին կուրսի հեռակա 

ուսուցման համակարգ ընդունված ուսանողների մի մասը հաջորդ ուսումնական 

տարիներին տեղափոխվում են առկա ուսուցման համակարգում սովորելու, ինչպես 

նաև յուրաքանչյուր հաջորդ տարի երկրորդ կուրսում ուսանողների թվաքանակը 

կտրուկ ավելանում է նախորդ տարվա ընթացքում առաջին կուրսում սովորողների 

թվաքանակի համեմատ: Վերլուծությունը վկայում է, որ 2011 թ.-ից սկսած ավելացել է 

մի կողմից հեռակա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողների 

թվաքանակը, մյուս կողմից միջին մասնագիտական ուսումնական հաս-

տատությունների (վերջիններս միանգամից ընդունվում են երկրորդ կուրս), ինչպես 

նաև Եվրասիա և Օհանյան վարժարանների շրջանավարտների հոսքը դեպի ԵՄՀ: Այդ 

մասին են վկայում Հավելված 2-ի Աղյուսակներ 14,15,16-ը: Վերջին տարիներին ԵՄՀ-

ն ակտիվ համագործակցում է ավագ դպրոցների, միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատությունների հետ՝ նրանց հետ համատեղ իրականացնելով 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման, պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի որակավորման բարձրացման և այլ ծրագրեր: Այսպիսի համագործակցության 

շնորհիվ նույնպես էապես ավելանում է այս հաստատությունների շրջանավարտների 

հոսքը դեպի ԵՄՀ:  

2014 թ.-ի միասնական քննության արդյունքների ամփոփումը վկայում է, որ երեք՝ 

օտար լեզու և գրականություն, կառավարում, իրավագիտություն մասնա-

գիտություններով միասնական քննությամբ ընդունված ուսանողներից մասնավոր 

բուհեր են դիմել և ընդունվել միայն Եվրասիա համալսարան /երեք մաս-

նագիտությամբ/ և ԵԿՏԱ հիմնադրամ /մեկ մասնագիտությամբ/: Մնացած բուհերը, 

հավանաբար, թափուր տեղերը կհամալրեն հեռակա ուսուցման համակարգում 

ուսանողներ ընդգրկելու միջոցով:31    

Այս վերլուծությունը վկայում է այն մասին, որ ՀՀ արտաքին գործոնների 

ազդեցության հետևանքով մեր կրթական հաստատությունները բախվում են 

դիմորդների նվազող թվաքանակի իրողության հետ: Արդյունքում, նվազում է բուհերի 
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 Տե՛ս Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի 2014 թ.-ի միասնական քննության արդյունքները, 

http://atc.am/files/2014%20dimord/2014_ancoxik_For_edu.am.pdf  
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ընդունելության շեմը, պետական բուհերը համալրում են իրենց մաս-

նագիտություններն առավել ցածր միավորներ հավաքող դիմորդների հաշվին, իսկ 

մասնավոր բուհերը տարեցտարի կորցնում են առհասարակ դիմորդների: Այդ 

իրականությունը տիպիկ է նաև ԵՄՀ-ին: Սակայն, վերջին տարիներին, շնորհիվ իր 

մրցակցային առավելությունների, կառավարման ճկունության, ԵՄՀ-ն կարողացել է 

պահպանել և բարձրացնել դիմորդների թվաքանակը: Հետևաբար, ընդունված 

մոտեցումը օրինակելի է և այն նպատակահարմար է դնել քաղաքականության 

հիմքում:  

Կարծում ենք, որ առաջիկա տարիներին բուհը պետք է ապահովի իր ֆինանսական 

անկախությունը մի կողմից մուտքերի դիվերսիֆիկացման /հետազոտական և այլ 

նախագծերի և ծառայությունների միջոցով/, մյուս կողմից ուսանողների թվաքանակի 

համալրման շնորհիվ՝ հասնելով հնարավոր նոր թիրախների, առաջարկելով նոր 

մրցակցային մասնագիտական կրթական ծրագրեր, ուսուցման ճկուն ձևեր և այլն: 

Կարևոր է նաև շարունակել համագործակցությունը մմուհերի և ավագ դպրոցների 

հետ: Երկարաժամկետ հատվածում, միջազգային հավատարմագրման գործընթացի 

հաջող ելքի շնորհիվ նույնպես էապես կբարձրանա ԵՄՀ-ի վարկանիշը, իսկ որակյալ 

կրթությունը կբարձրացնի մրցակցային վերջինիս առավելությունը՝ պահպանելով 

ԵՄՀ ընդունվող ուսանողների կայուն և աճող թվաքանակ:  

Ուսանողների ուսումնառության կարիքների վեր հանում.  

Փաստաթղթային վերլուծությունները վկայում են, որ ԵՄՀ Որակի կենտրոնի 

կողմից պարբերաբար կազմակերպվում են ուսանողների կարիքների գնահատող 

հետևյալ հարցումները. 

1. Դասախոսի գնահատում՝ շուրջ տաս տարուց ավելի, 

2. Դասընթացի գնահատում ՝ մեկ տարի, 

3. Կրթական միջավայրի գնահատում՝ երկու տարի, 

4. Ավարտողների հարցում՝ երկու տարի, 

5. Ինքնավերլուծության ընդհանուր հարցում /խորհրդատվություն, գործըն-

թացների գնահատում, ԵՄՀ ներքին կառույցների գործունեության գնահատում 

և այլն/ ՝ երկու տարի 

6. Միջոցառումների արդյունավետության միանգամյա գնահատումներ, 

7. Պարբերաբար կազմակերպվող ֆոկուս խմբեր /օրինակ գնահատման 

համակարգի, այլ գործընթացների վերաբերյալ և այլն/: 

Ուսանողների կարիքները գնահատող պարբերական հարցումներն այս տարիների 

ընթացքում մշտապես զարգացել են, իսկ դրանց արդյունքները դարձել են 

քննարկման թեմաներ, որոշման կայացման հիմքեր, երբեմն նաև պատժի և 

խրախուսման գործիքներ: Դասախոսների գնահատման արդյունքների հիման վրա 



մշտապես տեղի են ունենում անհատական զրույցներ դասախոսների հետ, 

ընդհանուր արդյունքների վերաբերյալ զեկուցումներ ամբիոնների նիստերում, 

ներկայացում ռեկտորի կողմից: 2011 թ.-ին առաջին անգամ ուսանողների հարցման 

հիման վրա կազմակերպվեց խրախուսական բնույթի միջոցառում, որի արդյունքում 

շնորհվեցին «Լավագույն ուսանող», «Լավագույն դասախոս», «Լավագույն ամբիոն», 

«Լավագույն աշխատակից» կոչումները:    

«Ընդհանուր առմամբ ուսանողների կարիքների վեր հանումը, որպես 

կառավարման արդյունավետության բարձրացման գործիք, վերջին տարիներին 

մշտապես բարելավվել է: Օրինակ, դասախոսների գնահատման գործընթացը այս 

տարիներին դարձել է ԵՄՀ կառավարման, դասախոսի հետ հարաբերակցության, 

նրանց ուղղորդելու համար օրինակելի գործիք: Սակայն, այսուհետ, կարծում ենք, որ 

նպատակահարմար կլինի այն դարձնել առավել չափելի և կապել դասախոսի 

խրախուսման համակարգի հետ՝ ելնելով բուհի ներքին նախապատվություններից, 

զարգացման որդեգրած ուղիներից»32:  

Կարծում ենք, որ ուսանողի կողմից դասախոսի գնահատումը կարող է դառնալ 

դասախոսի գնահատման հիմնական տարրերից մեկը, որն էլ իր հերթին՝ 

դասախոսների տարբերակված վճարման համակարգի հիմքը: Իսկ դասախոսի 

գնահատման գործիքը պետք է համահունչ լինի բուհի ներքին առաքելությանը, 

արժեքներին, ռազմավարական նպատակներին և խնդիրներին:     

Ուսանողների կարիերայի աջակցումը. 

ԵՄՀ Ուսանողների կարիերայի աջակցման առումով կարելի է նշել հետևյալ 

կառույցները. ԵՄՀ Կարիերայի կենտրոն, ԵՄՀ Նախագծերի կենտրոն, ԵՄՀ 

ամբիոններ:  

ԵՄՀ Կարիերայի կենտրոնը 2009 թ.-ից իրականացնում է «Կարիերայի օրեր» 

միջոցառումները, որին մշտապես ներկայանում են արտաքին շահակիցներ՝ ՀՀ 

Գործատուների միությունը, այլ բուհերի ներկայացուցիչներ, հասարակական 

կառույցներ, գործատուներ և այլն, ինչպես նաև ներքին շահակիցներ՝ ուսանողներ, 

վարչական աշխատողներ, պրոֆեսորադասախոսական կազմը և այլն: Կարիերայի 

օրերին կազմակերպվում են թրեյնինգներ՝ ուղղված ուսանողների որոշակի 

հմտությունների զարգացմանը, որոնք կզարգացնեն վերջիններիս հմտությունները 

աշխատաշուկայում ներկայանալու համար: Վերջին կարիերայի օրը անց է կացվել 

հունիսի 27-28, 2014 թ.-ին: Մասնակիցների մեջ էին ՀՀ Գործատուների միության 

նախագահը, ներկայացուցիչներ Արմենտել ՓԲԸ-ից, Ռոսգոսստարխ 

ապահովագրական կազմակերպությունից, ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ից, ՎՏԲ-Հայաստան 

Բանկից, Հայբիզնեսբանկից, Էյդիար Փարթներս Մեդիացիոն ընկերությունից, 
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 Արևին Օհանյան, ԵՄՀ Որակի կենտրոնի ղեկավար, 23 հունիսի, 2014: 



Արմհոթելս կազմակերպությունից, Ջերմուկ ինթերնեյշնլից:33 Ընդհանուր առմամբ 

միջոցառմանը մասնակցել է 72 մասնակից: Արդյունքում, ԵՄՀ հինգ ուսանող 

պրակտիկայի է անցել Ռոսգոսստրախում:  

Նախագծերի կենտրոնը 2011 թ.-ից սկսած յուրաքանչյուր տարի ԵՄՀ ուսանողների 

համար իրականացնում է «Կրթությունից աշխատաշուկա» խորագրով 

սերտիֆիկացիոն վերապատրաստում՝ Մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի 

հետ համատեղ: Կենտրոնն այս մասով պարբերաբար իրականացնում է նաև 

աջակցություն, խորհրդատվություն ԵՄՀ ուսանողներին տարբեր նախագծերում, 

պրակտիկ աշխատանքներում ներգրավվելու համար:  

ԵՄՀ ամբիոններն ուսանողներին աշխատանքի ուղղորդելու առումով նույնպես 

զգալի գործունեություն են իրականացնում: Վերջին երեք տարիներին նրանք 

նախաձեռնել են գործատուների հետ առանձին համագործակցության տարբեր 

ֆորմատի աշխատանքներ, որոնց արդյունքում կնքվել են հուշագրեր, պայմանագրեր: 

Այդ կազմակերպություններում ամբիոնի ուսանողների տեղակայումը պրակտիկայի 

համար դարձել է առավել նպատակային, քանի որ հաշվի են առնվում ուսանողների 

նախապատվությունները, ուժեղ կողմերը: Որպես արդյունք, տարեցտարի ավելի շատ 

ԵՄՀ ուսանողներ անցնում են նաև մշտական աշխատանքի այդ համագործակից 

կազմակերպություններում, հաճախ նաև պրակտիկայի ավարտին: Ստորև 

ներկայացնում ենք ԵՄՀ ամբիոնների վերջին երեք տարվա գործունեության 

արդյունքներն այդ ուղղությամբ: 

 Կառավարման ամբիոն. 

Կնքված հուշագրեր. 

1. Իմեքս գրուպ 27.03.12թ., 

2. ՈւկրՏրանս Վոյաժ 27.03.12 թ.,  

3. Ակադեմիքս թիմ 11.05.12 թ., 

4. Ակթրեյդսոֆթ 27.03.12 թ., 

5. Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջան 12.05.12 թ. 

 

Աշխատանքի տեղավորումներ.34 

1. Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 1 ուսանող 

2. ՈւկրՏրանս Վոյաժ 1 ուսանող 

3. Գարանտ ինշուրանս 4 ուսանող 

4. Ռոսգոսստրախ 3 ուսանող 
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 Վերցված է կարիերայի օրվա օրակարգից: 
34

 Տվյալները վերցված են «Կառավարման» ամբիոնից: 



1. Ադամանդ ապրանքային բորսա 2 ուսանող 

2. Արմհոթելս 3 ուսանող 

 

 Իրավագիտության ամբիոն. 

Իրավագիտության ամբիոնի յուրահատկությունն այն է, որ 2011 թ.-ից ԵՄՀ-ում 

գործում է Իրավաբանական կլինիկան, որը յուրահատուկ հարթակ է հանդիսանում 

Իրավագիտության ամբիոնի ուսանողների՝ պրակտիկ հմտությունների զարգացման 

համար: Իր ստեղծումից ի վեր Իրավաբանական կլինիկան որդեգրել է այն 

նպատակներն, ըստ որի մի կողմից աջակցում է ԵՄՀ ուսանողներին իրենց 

գործնական հմտությունների զարգացմանը, մյուս կողմից նպաստում է ֆինանսապես 

անապահով անձանց մասնագիտական խորհրդատվությամբ: 2013-2014 թթ.-երից 

Կլինիկան նաև համագործակցային պայնագրեր է կնքել մի քանի 

կազմակերպությունների հետ, որտեղ իր ուսանողները հնարավորություն են ստացել 

պարբերաբար իրականացնելու պրակտիկ աշխատանքներ կամավորական 

սկզբունքով:35 Դա նրանց հնարավորություն է տալիս իրենց մասնագիտացման, 

հետաքրքրությունների, ինչպես նաև հետազոտության թեմայի շրջանակներում 

զարգացնել գործնական հմտությունները: «Ներկայումս Իրավաբանական կլինիկան 

օրըստօրե ձեռք է բերում ճանաչում և հեղինակություն ինչպես ուսանողների և 

դասախոսների, այնպես էլ արտաքին շահակիցների շրջանում: Սակայն, այսօր դեռևս 

իրենց գործնական հմտությունները զարգացնելու շարժառիթ ունեն բարձր 

առաջադիմություն ունեցող ուսանողները, ոչ բոլորը: Այստեղ ուսանողները ձեռք են 

բերում նոր գիտելիքներ և հմտություններ, կատարում են հասարակական 

աշխատանքներ, որը որոշակիորեն առնչվում է ԵՄՀ-ի ներքին մշակույթին: Սակայն, 

կարծում ենք, որ իրավաբանական կլինիկան ապագայում ունի կայացման և 

զարգացման լուրջ հեռանկար, որի արդյունքում վերջինիս միջոցով գործնական 

հմտությունների զարգացումը կարող է դառնալ պարտադիր, որոշակի կրեդիտներ 

ապահովող, մինչդիսցիպլինար հմտություններ զարգացնող միջոց և այդպիսով 

ներդրվել ՄԿԾ-ի շրջանակներում՝ բարձրացնելով կրթական ծրագրի որակը և 

ընդլայնելով կապը աշխատաշուկայի հետ: Ըստ էության այս գործառույթի միջոցով 

ԵՄՀ-ն նաև իրականացնում է իր առաքելությամբ ամրագրած այն դրույթը, ըստ որի 

վերջինս կրում է հասարակական պատասխանատվություն և նպաստում է նրա 

սոցիալ-տնտեսական և մշակութային զարգացմանը»36:  

Մյուս պարբերական գործառույթը, որով Իրավագիտության ամբիոնն աջակցում է 

իր ուսանողների կարիերայի զարգացմանը, դա պրակտիկաներն են: Այստեղ 

նույնպես տեղի են ունենում նպատակային տեղակայումներ՝ մասնագիտացման, 
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 Օրինակ, ուսանողները պարբերաբար այցելում և աշխատանքային գործունեություն են 

իրականացնում Երևանի վարչական շրջաններում, ՀԿ-ներում, փաստաբանական գրասենյակներում և 

այլն:  
36

 Սաֆարյան Գ, իգդ., պրոֆեսոր, «ԵՄՀ Իրավագիտության ամբիոնի» վարիչ, 24 հուլիսի, 2014թ.   



հետազոտության թեմայով, հետաքրքրությունների շրջանակով պայմանավորված:37 

Հատկանշական է, որ մատուցվող կրթական ծրագրով նախատեսվում է երկու 

պրակտիկա՝ երրորդ կուրսում ուսումնական, իսկ չորրորդ կուրսում ավարտական 

բնույթի: 

«Բացի պարբերական գործառույթներից, ԵՄՀ Իրավագիտության ամբիոնն 

իրականացնում է նաև ոչ պարբերական գործառույթներ: Մասնավորապես, ամբիոնի 

շրջանավարտներն ու ուսանողները սույն թվականի հունիսին մասնակցել էին 

համագործակից Ռոսգոսստրախ կազմակերպության հայտարարած մրցույթին` 

աշխատանքի տեղավորվելու նպատակով: Առաջին նախընտրական փուլը 

հաղթահարելուց հետո նրանց տրվել է հանձնարարություն, որի իրականացման 

համար Իրավագիտության ամբիոնն իր ուսանողներին տրամադրել է ռեսուրսներ՝ 

տարածք, մասնագիտական և մեթոդական խորհրդատվություն և այլն: Նմանատիպ 

միջոցառումոները, որ երբեմն տեղի են ունենում, նպաստում են բուհի և 

շրջանավարտի հետադարձ կապի պահպանմանն ու զարգացմանը»38:  

 « Օտար լեզու և գրականություն» ամբիոն. 

Օտար լեզվի ամբիոնի ուսանողներն իրենց պրակտիկաներն անց են կացնում 

հանրակրթական դպրոցներում՝ ԵՄՀ և նրանց միջև կնքված համագործակցության 

պայմանագրերի շրջանակներում: Սակայն վերջին մեկ տարվա ընթացքում 

ակտիվացել է ԵՄՀ-ի համագործակցությունը նաև տարբեր դասընթացնեւրի 

կենտրոնների հետ: Դրա արդյունքում ուսանողներն իրնեց պրակտիկաներն են անց 

կացնում այդ կառույցներում, նույնիսկ առկա են աշխատանքի տեղավորման դեպքեր: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ դասընթացների կենտրոնները բավականին արդյունավետ 

կառույցներ են, որտեղ կարող են ուսանողները կարող են ուսումնառությանը 

զուգահեռ զարգացնել իրենց պրակտիկ հմտությունները: Ոսւտի կարծում ենք, որ 

ԵՄՀ դասընթացի կենտրոնի կայացումն ու զարգացումը կարող է էապես նպաստել 

նաև Օտար լկեզվի և գրականության ամբիոնի ուսանողների կարիերայի 

զարգացմանը՝ դառնալով նրանց համար յուրահատուկ պլատֆորմ /ինչպես 

Իրավաբանական կլինիկան Իրավագիտության ամբիոնի համար/՝ գործնական 

գիտելիքների և հմտությունների զարգացման համար:  

Ընդհանուր առմամբ կարելի է արձանագրել, որ Օտար լեզվի և գրականության 

ամբիոնը բավականին ակտիվորեն կազմակերպում է տարբեր բնույթի նախագծեր՝ 

ուղղված իրենց ուսանողների տարբեր գիտելիքների և հմտությունների 
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 Օրինակ, քաղաքացիական կամ քրեկան իրավունքի մասնագիտացում ստացող ուսանողները կարող 

են տեղակայվել միևնույն փաստաբանական գրասենյակում, սակայն զարգացնել իրենց գործնական 

հմտություններն ու գիտելիքները իրենց մասնագիտացմանը համապատասխան գործառույթներ 

իրականացնելով: 
38

 Ն. Ջոմարդյան, Իրավագիտության ամբիոնի վարիչի տեղակալ, 26 հունիսի, 2014 թ. 



զարգացմանը, որն էլ ունի կարիերայի աջակցման միտում, քանի որ ուղղված է նրանց 

շրջանավարտների մրցունակության բարձրացմանը աշխատաշուկայում39:  

Ուսանողների շրջանում անցկացված քանակական հարցման արդյունքների 

համաձայն հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների 53%-ը աշխատում է, 

որոնցից 12%-ը իր մասնագիտությամբ, իսկ 41%-ը՝ ոչ: Առկա համակարգում 

սովորողների 40%-ն է աշխատում, որոնցից 8%-ը նշում է, որ մասնագիտությամբ է 

աշխատում, իսկ 32%-ը՝ ոչ: Կրկին առկա համակարգում սովորողների 

մեծամասնությունը՝ 63%-ը, նշում է, որ տեղյակ է համալսարանի կարիերայի 

կենտրոնի գործունեությանը, իսկ 40%-ը մասնակցում է նրա կողմից կազմակերպվող 

միջոցառումներին, մինչդեռ հեռակա համակարգում սովորողների 40%-ն է տեղյակ և 

12%-ն է մասնակցում նրա կողմից մազմակերպվող միջոցառումներին:  

Այսպիսով, ամբիոններին կից կենտրոնների զարգացումը /Իրավաբանական 

կլինիկա, Բիզնես դպրոց, Դասընթացների կենտրոն/ յուրօրինակ հարթակներ են, 

որոնք կարող են նպաստել ամբիոնների ուսանողների պրակտիկ հմտությունների 

զարգացմանը՝ նպաստելով ուսանողների կարիերայի աջակցմանը, առաջինը՝   

դառնալով աշխատաշուկայի հետ կապի ապահովման միջոց, երկրորդ՝ հենց իրենք 

հանդես գալով իբրև գործնական հմտություններ զարգացնողներ, երրորդ՝ աջակցելով 

կրթական ծրագրերի իրականացման ժամանակ պրակտիկաների կազմակերպմանը:  

     Ուսանողական խորհրդի գործունեություն. 

ԵՄՀ ուսանողական խորհուրդը հիմնվել է 1997 թ.-ից՝ բուհի հիմնման հենց նույն 

տարում: Իր գործունեության հիմքում ընկած է ԵՄՀ ուսանողական խորհրդի 

կանոնադրությունը, որը 2013 թ.-ին փոփոխվել է: Հաշվի առնելով բուհում սովորող 

հեռակա ուսանողների թվաքանակի աճը առկա համակարգում սովորողների 

համեմատ՝ այդ փոփոխությունը ենթադրել է, որ ուսանողական խորհրդի ղեկավարի 

թեկնածություն և ընտրություններին մասնակցության իրավունք ստացել են նաև 

հեռակա ուսուցման համակարգում սովորողները:40  

ԵՄՀ ուսանողական խորհուրդն ակտիվորեն մասնակցում է ինչպես բուհի ներքին 

շահակիցներին առնչվող հիմնախնդիրներին բարձրաձայնմանը, միջոցառումների 

կազմակերպմանը, այնպես էլ հարաբերություններ է հաստատում և զարգացնում 

արտաքին շահակիցների հետ:41 Թերևս վերջին երեք տարիներին կարևոր 

նշանակություն ունեցող իրադարձություններից են հետևյալները. 

 ԵՄՀ ուսանողական խորհուրդը  ՀՈւԱԱ (Հայաստանի ուսանողական ազգային 

ասոցացիա)  ընդհանուր ժողովի 8-րդ լիագումար նիստի որոշմամբ ընտրվեց ՀՈւԱԱ 
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 Տե՛ս http://www.eiu.am/arm/studying-at-eiu/department-of-foreign-languages2/ (25 հունիսի, 2014): 
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 Տե՛ս 09.10.2013 թ.-ին հաստատված ԵՄՀ ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը: 
41

 Տե՛ս http://www.eiu.am/arm/lifelong/student-council/ (29.07.2014): 

http://www.eiu.am/arm/studying-at-eiu/department-of-foreign-languages2/
http://www.eiu.am/arm/lifelong/student-council/


լիրավ անդամ՝ ապահովելով մասնավոր առաջին բուհի ներկայացուցչությունը 

ՀՈՒՍԱ-ի կազմում մեկ պատվիրակի իրավունքով: 

 ԵՄՀ ուսանողական խորհուրդը ստացավ  ՀՀ երիտասարդական 

խորհրդարանի անդամություն՝ մեկ պատվիրակի իրավունքով: 

Նմանատիպ միջոցառումներին ԵՄՀ ուսանողական խորհրդի ակտիվ 

մասնակցությունը կարող է էապես բարձրացնել ԵՄՀ ուսանողների 

դերակատարությունը  ինչպես բուհի ներքին կառավարմանը, այնպես էլ բուհի 

առաքելության իրականացումը՝ նպաստելով ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, 

միջազգայնացմանը, արդիական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների 

փոխանցմանն ու տարածմանը: 

 

Բաժին 2.5. Մասնագիտական կրթական ծրագրերը 

ՄԿԾ-ների վերաբերյալ վերլուծությունը ամբողջացել է հետևյալ ուղղութ-

յուններում. 

 ՄԿԾ-ների վերանայման, բարելավման, նոր ՄԿԾ-ների ներդրման 

ուղղություններ, 

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման 

ուղղություններ, 

 Ուսուցման որակի ապահովման և գնահատման ուղղություններ, 

 ՄԿԾ-ի և աշխատաշուկայի կապի ապահովման ուղղություններ: 

 

ՄԿԾ-ների վերանայման, բարելավման, նոր ՄԿԾ-ների ներդրման ուղղություններ. 

Դասախոսների, ամբիոնների վարիչների և հարակից օղակների ղեկավարների 

հետ հարցազրույցները փաստում են, որ ԵՄՀ-ում ՄԿԾ-ների վերանայման, 

զարգացման հիմքում ընկած են եղել ՀՀ Կրթության նախարարության կրթական 

չափորոշիչները տվյալ մասնագիտության վերաբերյալ: Եղել են ընդհանրական, ոչ 

թիրախավորված պահանջներ, օրինակ արտաքին շահակիցների /գործատուների/ 

ներգրավում, ուսանողների ներգրավում և այլն, սակայն մեխանիզմները 

հստակեցված չեն եղել: Արդյունքում գործընթացները, թեև առկա են եղել, կրել են 

առավել տարերային բնույթ: Այնուհանդերձ, փաստաթղթային վերլուծությունները 

վկայում են, որ այդ գործընթացները մշտապես զարգացվել են ԵՄՀ ամբիոնների 

կողմից՝ դրական փորձը մյուս ամբիոններում տարածելու միտումներով: Այսպես, 

2011-2012 թթ.-երի մեթոդխորհրդի հաշվետվության թիվ 4 կետը վերաբերում է ԵՄՀ 

կրթական ծրագրերի արդիականացմանը: ԵՄՀ ռեկտորը առաջ է քաշել կրթական 

ծրագրերի արդիականացման, ինչպես նաև նոր ԿԾ-ների ներդրման հարցը: Այդ 



տարի ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որն վերլուծել է աշխատաշուկայի 

ժամանակակից պահանջները, զարգացման միտումները: Փաստաթուղը արձա-

նագրել է, որ աշխատանքային խումբը պարբերաբար կանոնակարգված ձևով ունեցել 

է հանդիպումներ, քննարկումներ, ներկայացրել է աշխատանքային շուկայի վերլու-

ծության արդյունքները, գործատուների հետ հանդիպումների և քննարկումների 

արդյունքները, բարելավվել են ուսումնական պլանի ձևաչափերը: Արդյունքում երեք 

ամբիոնների գծով դուրս են բերվել նոր մասնագիտացումներ և իրականացվել են այդ 

ՄԿԾ-ների ձևավորման և ներդրման գործընթացները:42 Սա իրապես դրական փորձ է, 

որը վկայում է տարիների ընթացքում ԵՄՀ-ում ՄԿԾ-ների զարգացման ուղղությամբ 

կուտակված դրական փորձը:    

Օրինակ, Օտար լեզու և գրականություն մասնագիտության շրջանակներում 

աշխատանքային խմբի ուսումնասիրությունների և նախաձեռնության արդյունքում 

ներդրվեցին Թարգմանչական գործ և Էլեկտրոնային լրագրություն նոր մասնագիտա-

ցումները: Արդյունքում ԵՄՀ-ն ստացավ ԿԳՆ-ից լիցենզիա և հնարավորություն 

ներդնելու և իրականացնելու այդ կրթական ծրագրերը: «Սակայն մասնավոր բուհերը 

ունեն այդ խնդիրը, որ մինչ հավատարմագրում չեն ստանում, պարզաբես ուսանող 

չեն կարողանում հավատարմագրել: Իսկ ԿԳՆ-ն տալիս է հավատարմագրումը, երբ 

բուհը ցույց է տալիս, որ կա հետաքրքրություն, դիմորդ: Մյուս կողմից, հաշվի 

առնելով բնակչության դեմոգրաֆիական կառուցվածքի փոփոխությունները և 

դիմորդների սահմանափակությունը, այն մասնագիտությունները, որոնք չունեն 

դեռևս հավատարմագրում, ուղղակի դիմորդ չեն հավաքագրում: Սակայն, հաշվի 

առնելով պետական կարգավորման համակարգում նոր փոփոխությունները, ըստ որի 

հավատարմագրման գործընթացի իրականացումը վերափոխվում է, վստահ ենք, որ 

առաջիկայում նոր և պահանջված մասնագիտությունների հավատարմագրման 

գործընթացը կդառնա հնարավոր»:43   

2014 թ.-ին հավատարմագրման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 

մեկնարկել է Իրավագիտության ամբիոնի կողմից ՄԿԾ-ի բարելավման գործընթացը, 

որի արդյունքում իրականացվել է զուգահեռ բենչմարքինգ այլ բուհերի կողմից այդ 

գործընթացների իրականացման ուղիների վերաբերյալ, ինչպես նաև բուն 

գործընթացի իրականացման վերլուծություն: Քննարկելով դրա արդյունքները ներքին 

և արտաքին շահակիցների հետ, կարծում ենք, նպատակահարմար կլինի զարգացնել 

և ներդնել այդ գործընթացի իրականացման ներքին կանոնակարգված մեխանիզմներ՝ 

կից փաստաթղթերով:   

Ուսանողների հետ քանակական հարցման արդյունքները վկայում են, որ նախքան 

բուհ ընդունվելը առկա համակարգում սովորող ուսանողների 67 %-ը, իսկ հեռակա 

համակարգում սովորող ուսանողների 71%-ը տեսել և/կամ ծանոթացել եք իրենց 
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 Տե՛ս 2011-2012 թթ. ԵՄՀ Մեթոդխորհրդի հաշվետվությունը:  
43

 Ա. Օհանյան, ԵՄՀ Որակի կենտրոնի ղեկավար: 



կողմից ընտրված կրթական ծրագրի կառուցվածքին, բովանդակությանը: Մյուս 

կողմից համալսարան ընդունվելուց հետո բուհի կողմից ծանոթացվել են իրենց 

կողմից ընտրված կրթական ծրագրի կառուցվածքին, բովանդակությանը: Այդ մասին 

վկայում են առկա համակարգում սովորողների  80%-ը, իսկ հեռակայի 93%-ը: 

Կարծում ենք, արտաքին շահակիցների շրջանում իր կրթական ծրագրերի մասին 

տեղեկատվության տարածումը նույնպես պետք է դառնա բուհի կողմից 

իրականացվող մշտական գործընթաց, իսկ ուսանողների՝ համալսարան 

ընդունվելուց հետո կրթական ծրագրի ներկայացման գործընթացը շարունակապես 

պահպանել և զարգացնել:  

   Ելնելով վերը նշվածից, կարծում ենք, որ առաջիկա հինգ տարիների 

ռազմավարությամբ անհրաժեշտ է ներդնել ՄԿԾ-ների զարգացման, բարելավման, 

ինչպես նաև նոր ՄԿԾ-ների ներդրման գործընթաց, որը կկրի կանոնակարգված 

բնույթ: Դրա հիմքում պետք է ապահովել նաև գործատուների հետ հետադարձ կապի 

սկզբունքը, ինչպես նաև առհասարակ աշխատաշուկայի վերլուծությունը:  

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ուղղություններ. 

Արդեն քննարկել ենք ԵՄՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման 

բարձրացման ուղղությունները: Այստեղ հարկ է հաստատել, որ ԵՄՀ դասախոսների 

որակավորման բարձրացումը պետք է շարունակական լինի, հաշվի առնելով ՄԿԾ-

ների մշտական բարելավման մեխանիզմները: Դրա հիմքում պետք է ընկած լինեն 

ինչպես ընդհանրական որակավորումների բարձրացման ուղիները / օրինակ օտար 

լեզվի իմացության բարձրացումը, համակարգչի կիրառումը, դասավանդման 

մեթոդները և այլն/, այնպես էլ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

ուղիները /գիտական հետազոտությունների իրականացման, մասնագիտռական 

քննարկումներին, գիտաժողովներին մասնակցության և այլնի միջոցով/: Այս 

մեխանիզմներն արդեն քննարկվել են պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

վերաբերյալ առկա ներքին գործընթացների բաժնում: 

Ուսուցման որակի ապահովման և գնահատման ուղղություններ. 

ՄԿԾ-ների վերլուծության ընթացքում իրականացված ներքին հարցազրույցները 

վկայում են, որ ԵՄՀ-ն դեռևս իր գործունեության իրականացման ակունքներում 

ունեցոլ է իր ուրույն ներքին մշակույթը, որն արտահայտված է եղել նաև ուսուցման 

որակի ապահովման իր ներքին նկրտումներում: Մասնավորապես, ուսուցման 

հիմքում ընկած են եղել ուսանողակենտրոն դասավանդման պահանջները, 

դասավանդման ընթացքում այնպիսի մեթոդների կիրառման պահանջները, որոնք 

լսարանում ձևավորել են համագործակցային միջավայր և այլն: Այս ամենը 

տարիների ընթացքում մշտապես զարգացվել է՝ հիմքում ունենալով ոլորտի 

զարգացման վերաբերյալ հետազոտություններ և այլն: Ներկայումս բուհն արդեն ունի 



իր կողմից ընդունելի արժեքներն ու մոտեցումները, որոնց հիման վրա ձևավորվել են 

որակի մշակույթի հիմնական դրույթները: «Այնուհանդերձ, կարծում ենք, որ այս 

մեխանիզմը ևս ունի կանոնակարգման, հստակեցման անհրաժեշտություն: 

Մասնավորապես, երբ մենք ունենում ենք նոր դասախոս, ապա կարիք է առաջանում 

նրա հետ աշխատելու, նրան ներկայացնելու այս մոտեցումները բանավոր կերպով՝ 

հղում անելով առանձին փաստաթղթղերի: Օրինակ, դասընթացի մշակման համար 

ստեղծվել է առանձին մոդուլային դասընթաց, որն առկա է նաև տեղադրված ներքին 

մուդլ համակարում, և, հետևաբար, հասանելի է դառնում բոլոր դասավանդողներին: 

Այն յուրօրինակ թրեյնինգ է, որի շնորհիվ դասավանդողները հստակ պատկերացում 

են կազմում իրենց դասընթացի կառավարման արդյունավետ մոտեցումների, ինչպես 

նաև նրանցից եղած սպասումների վերաբերյալ: Սակայն, կարծում ենք, որ 

նպատակահարմար կլիներ մշակել յուրահատուկ համապարփակ մի փաստաթուղթ, 

որը կամփոփեր և կկանոնակարգեր բոլոր գործընթացները, որոնք առնչվում են 

ուսուցման որակի ապահովմանը և գնահատմանը»44: Փաստաթղթային 

վերլուծությունը նույնպես վկայում է, որ ուսուցման որակի ներքին ապահովումն ու 

գնահատումը առանձին փաստաթղթերի, մոտեցումների ամբողջություն է՝ 

ամփոփված տարբեր կարգերում, կանոնակարգերում, ընթացակարգերում:  

Ելնելով վերը նշվածից, կարծում ենք, որ նպատակահարմար է մշակել ուսոցման 

որակի ապահովման և գնահատման ներքին մի համապարփակ քաղաքականություն, 

որը կարտահայտի ուսուցման որակի չափանիշների վերաբերյալ ձևավորված 

ուղղություններն ու մոտեցումները, ինչպես նաև կբխի որակի ներքին 

չափանիշներում ու չափորոշիչներում ցուցաբերվող մոտեցումներից: Դրան կից 

փաստաթղթերը, կարգերն ու կանոնակարգերը նույնպես պետք է 

համապատասխանբեցնել ընդունված քաղաքականությանը: 

ՄԿԾ-ի և աշխատաշուկայի կապի ապահովման ուղղություններ.  

Արդեն վեր ենք լուծել աշխատաշուկայի հետ կապի ապահովումը ուսանողների 

կարիերայի աջակցման բաժնում: Քննարկել ենք ամբիոններին կից հարթակների 

զարգացումը, իբրև ուսանողների՝ գործնական հմտությունների զարգացման ուղի: 

ՄԿԾ-ի և աշխատաշուկայի միջև կապի ապահովման տեսանկյունից, նույնպես, 

հանգում ենք նույն վերլուծությունների արդյունքում կատարված եզրահանգումներին 

և առաջ քաշում հարթակների զարգացման գաղափարը:  

Այսպիսով, կարծում ենք, որ առաջիկա հինգ տարիներին մրցակցային 

առավելության ապահովման տեսանկյունից ԵՄՀ-ի համար խիստ իրատեսական է 

այդպիսի հարթակների զարգացումը և ՄԿԾ-ի ու աշխատաշուկայի միջև կապի 

ապահովումը ՄԿԾ-ների զարգացման, իրականացման և գնահատման միջոցով 

հետևյալ ուղղություններով՝ 
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 Նպատակային կերպով պրակտիկաների կազմակերպում՝ ուղղված 

ուսանողների մասնագիտական հետաքրքրությունների ուղղություններով 

գործնական հմտությունների զարգացմանը, 

 Դասընթացների շրջանակներում աշխատաշուկայից պրակտիկ 

մասնագետների ներգրավումը իբրև դասավանդողների, հրավիրյալ դասախոսների, 

 Գործատուների հետ համատեղ դասընթացների մշակում և իրականացում, 

 ՄԿԾ-ների շրջանակներում առանձին մասնագիտական առարկաներում 

պրակտիկ աշխատանքների իրականացումը պարտադիր դարձնելը՝ ամբիոններին 

կից ձևավորված հարթակների, ինչպես նաև դրանց համագործակից գործատուների 

մոտ:    

 

Բաժին 2.6. Ֆինանսներ և ենթակառուցվածքներ 

Ֆինանական պատկերը.  

 Ֆինանսական վերլուծության իրականացման նպատակով վեր ենք հանել 2010-

2013 թթ. ֆինանսական պատկերը: Այդ նպատակով դուրս ենք բերել այս տարիներին 

հաշվակահական հիմնական հաշվետվությունների՝ դրամական հոսքերի, եկամտի 

հաշվետվությունները և հաշվեկշիռը՝ յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ: Հավելված 2-ի Աղյուսակներ 17, 18, 19-ը ցույց են տալիս այդ 

ժամանակաշրջանում ԵՄՀ ֆինանսական  հիմնական շարժերը՝ հաշվեկշռի,  

եկամուտների և ծախսերի, դրամական հոսքերի հաշվետվությունների միջոցով: 

 Եկամուտներ. 

Վերլուծությունը վկայում է, որ վերջին տարիներին էապես նվազել է ԵՄՀ-ի 

եկամուտը՝ պայմանավորված ընդունելության կրճատմամբ: Պատկերը կտրուկ 

վատթարացել է նաև 2014 թ.-ին: Մյուս կողմից, 2010 թ.-ից ի վեր ԵՄՀ-ն իրականացրել 

է եմակուտների դիվերսիֆիկացում: Այսպես, եթե նախկինում շուրջ 98%-ը մուտքերի 

ապահովում էին ուսանողների ուսման վճարները, ապա վերջին տարիներին այս 

ցուցանիշը նվազել է շուրջ 10%-ով: Հավելված 2-ի Գծապատկեր 9-ը ցույց է տալիս 

ԵՄՀ դրամական մուտքերի և եկամուտների դիվերսիֆիկացիան: Գծապատկերը 

վկայում է, որ վերջին տարիներին ֆինանսական մուտքերի դիվերսիֆիկացիան 

հիմնականում ապահովել են տարբեր դրամաշնորհները, որի շնորհիվ ավելացել են 

թե՛ ֆինանսական հոսքերը, թե՛ ԵՄՀ-ի ակտիվները (օրինակ հիմնական միջոցների 

ձեռք բերման, ընթացիկ վերանորոգումների շնորհիվ և այլն): Վերջին տարիներին 

նկատել է նաև տեղաշարժ այլ գործառնական եկամուտների ուղղությամբ, 

մասնավորապես՝ հյուրատան, պատճենահանման, սննդի, վարձակալական և այլն 

ծառայությունների գծով եկամտների շնորհիվ:  

 Դեբիտորական պարտք. 



Ֆինանսական վերլուծությունը վկայում է, որ մյուս հիմնախնդիրը դեբիտորական 

մեծ պարտքն է: Դա պայմանավորված է ուսանողների կողմից վարձավճարների 

ուշացումների, չվճարումների փաստերով: Այս հիմնախնդիրը առկա է ոչ միայն ԵՄՀ-

ում, այլ առհասարակ ողջ կրթական համակարգում / և, թերևս, տնտեսության մյուս 

ճյուղերում/: Հիմնախնդրի ակունքներն ընկած են ՀՀ տնտեսության առկա վիճակով, 

մասնավորապես, աղքատության բարձր մակարդակով:  

Այսպես, 2010-2013 թթ.-երի ընթացքում դեբիտորական պարտքի շրջանառության 

գործակիցը  (հասույթ/դեբիտորական պարտք) 4-ի սահմաններում է, այսինքն՝ 

տարեվերջին ակնկալվող մուտքերից միայն ¾-ն է ապահովվել: Դեբիտորական 

պարտքի հավաքագրման միջին ժամանակահատվածի ցուցանիշը շուրջ 90 օր է 

(դեբիտորական պարտք/իրացումից հասույթ/365 օր), որը նույնպես բավականին 

բարձր ցուցանիշ է: Սակայն, 2013 թ.-ին իրականացվել է քաղաքականության 

վերանայում և վերջին երեք տարիներին ուսման գծով պարտքեր կուտակած 

ուսանողները հեռացվել են, իսկ նրանց գծով կուտակված դեբիտորական պարտքերը 

ծախսագրվել են:45 Արդյունքում, 2013 թ.-ին չի ձևավորվել շահույթ, այլ առաջացել է 

շուրջ 10 մլն դրամի վնաս:  

Կարծում ենք, որ ուսանողների ուսման վարձավճարների գծով առաջացող 

դեբիտորական պարտքի անհուսալի ճանաչման և դուրս գրման համար պետք է 

սահմանել և ամրապնդել ներքին հստակ քաղաքականություն, որպեսզի այդ 

ուղղությամբ ծախսերը բաշխվեն հավասարաչափ: 

 Ընթացիկ պարտավորություններ. 

Հաշվի առնելով ուսանողների ուսման վարձավճարների հավաքագրման 

հիմնախնդիրը, համալսարանը հաճախ ներգրավում է կարճաժամկետ ռեսուրսներ՝ 

շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով: Ակտիվների և ընդհանուր 

կապիտալի հարաբերակցությամբ տարեցտարի դեբիտորական պարտքը ավելանում 

է / կամ մեծանում է լևերիջի գործակիցը/: Հավելված 2-ում ներկայացված 

գծապատկեր 2-ը վկայում է, որ այս ցուցանիշնեը ավելացել են 3-4 տոկոսային կետով:  

Այսպիսով, շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով ԵՄՀ-ն մշտապես 

ներգրավում է ռեսուրսներ, որոնք ակտիվների և ընդհանուր կապիտալի համեմատ 

տարեցտարի ավելանում են: Այնուհանդերձ նկատենք, որ համալսարանը ուսման 

վարձավճարների հավաքագրման հիմնախնդրի մեղման նպատակով ձեռնարկել է 

միջոցառում, ըստ որի պայմանագրային փոփոխության համաձայն ուսումնա-

ռուներին հնարավորություն է տրվել անցնելու ուսման վարձավճարների ամսեկան 

վճարման համակարգին: Դա իսկապես էապես մեղմել է առկա հիմնախնդիրը:  
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 Տե՛ս Աղյուսակ 2, անհուսալի դեբիտորական պարտքերի դուրս գրում:  



Հաշվի առնելով մի կողմից ՀՀ դեմոգրաֆիական կառուցվածքը, մյուս կողմից ողջ 

տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակը, կարծում ենք, որ առաջիկա տարիներին 

պետք է շարունակել եկամուտների դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ որդեգրված 

քաղաքականությունը, որի արդյունքում հնարավոր կլինի մի կողմից նվազեցնել 

կախվածությունը ուսման վճարներից, մյուս կողմից ապահովել այլընտրանքային 

մուտքերի աղբյուրներ, ինչպիսիք են հետազոտական ռեսուրսների հայթայթումը և 

տեղաբաշխումը, դրամաշնորհային նոր ծրագրերի ներգրավումը և այլն:  

Ենթակառուցվածքները.  

ԵՄՀ ենթակառուցվածքների վերլուծության նպատակով վեր ենք լուծել հետևյալ 

ուղղությունները. 

Վիրտուալ լսարաններ. Վիրտուալ լսարաններից անհրաժեշտությունը շեշ-

տադրում են առկա համակարգի ուսանողների 90%-ը, իսկ հեռակա ուսանողների 

83%-ը: Դրա օգտագործման նպատակով նախապես խորհրդատվություն են ստացել 

առկա համակարգի ուսանողների 83%-ը, իսկ հեռակա ուսանողների 78%-ը: Այս 

ցուցանիշները վկայում են այն մասին, որ վիրտուալ լսարանների կիրառումը ԵՄՀ-

ում արդեն ներդրվել է բարձր մակարդակով:  

Մուդլ համակարգ. Ըստ առկա (հեռակա) ուսանողների 57%-ի (44%-ի) ԵՄՀ 

դասախոսների կեսից ավելին կիրառում են մուդլ համակարգը: Մյուս կողմից առկա 

(հեռակա) ուսանողների 38%-ի (37%-ի) կարծիքով ԵՄՀ ուսանողների կեսից ավելի է 

ակտիվորեն կիրառում մուդլ համակարգն իր ուսումնառության ընթացքում: Դա 

նույնպես բավականին խոսուն ցուցանիշ է և վկայում է ներդրված համակարգի 

ակտիվ կիրառման մասին: Նկատենք, որ ուսումնական գործընթացի շրջանակներում 

մուդլ համակարգի օգտագործումը ենթադրել է առարկայական ծրագրերի, 

դասընթացի նյութերի և հարակից փաստաթղթերի պարտադիր ներդրում, ինչպես 

նաև էլեկտրոնային գրականության ապահովում: Որպես արդյունք, ՀՀ ԿԳՆ բուհերի 

վարկանշման համակարգում էլեկտրոնային գրականության առկայության ցու-

ցանիշով ԵՄՀ-ն զգալի բարձր դիրք է ապահովել՝ «Բուհում առկա էլեկտրոնային 

կրթական միջոցների/նյութերի թիվը» ցուցանիշով՝ 674: Համեմատության համար 

նշենք նույն համեմատական խմբում (երեք կրթական աստիճաններում և մինչև երեք 

մասնագիտական ոլորտներում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհերի խումբ) 

գտնվող երկու բուհերի՝ ԵՄՀ և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական հա-

մալսարանի (ՀՊՏՀ) տարբերությունը այդ ցուցանիշով: Այսպես, ԵՄՀ՝ 674, ՀՊՏՀ՝ 146:  

Տեղեկատվական և հաղորդակցական ծառայություններ. ԵՄՀ-ում համակարգչային 

սենյակը նոր կահավորմամբ մշտապես բարելավվել է: Առկա (հեռակա) ուսանողների 

47%-ը (51%-ը) ինտերնետի հասանելիությունը բուհում գնահատել է գերազանց, իսկ 
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36%-ը (34%-ը)՝ լավ, համակարգչային սենյակից օգտվելու հնարավորությունը 47%-ը 

(52%-ը) գերազանց, իսկ 32%-ը (33%-ը)՝ լավ: Նշված ցուցանիշները նույնպես վկայում 

այս ուղղությամբ մշտապես կատարվող բարելավումների և դրանց արդյունքում 

ուսանողների բավարարվածության մասին: Դրան նպաստեց հատկապես 2011 թ.-ին 

ՎիվաՍելլ ՄՏՍ կազմակերպության աջակցությամբ ամբողջովին վերաբացվեց և 

բարելավվեց ԵՄՀ համակարգչային սենյակը: 

Գրադարանային ծառայություններ. ԵՄՀ-ում գրադարանի բարելավումը նույնպես 

եղել է մշտական գործընթաց: 2012 թ.-ին դրա բարեկարգումը նույնպես կտրուկ էլ՝ 

պայմանավորված վերջինիս վերանորոգմամբ, բարեկարգմամբ, գրադարանային 

ֆոնդի բարելավմամբ: Այս առումով նույնպես էապես բարելավվել են գրադարանային 

ռեսուրսները: Վերջին տարիներին մշտապես թարմեցվում է գրադարանային ֆոնդը, 

որի արդյունքում կրկնին ՀՀ ԿԳՆ վարկանշային համակարգում երկրորդ խմբի 

բուհերի մեջ ԵՄՀ-ն առաջատար դիրք է զբաղեցրել «Մեկ ուսանողին հասանելի 

գրականության ձեռքբերման ծախսով»՝ 846,94, օրինակ, կրկին ՀՊՏՀ-ի նույն 

ցուցանիշի 471,7 գնահատականի համեմատ:47 Մասնագիտական գրականության հա-

սանելիությունը առկա (հեռակա) համակարգի ուսանողների 73%-ը (78%-ը) 

գնահատում է գերազանց և լավ, իսկ ընդհանուր գրադարանային ծառայություններից 

բավարարվածությունը 86%-ի (87%-ի) մոտ գնահատվել է որպես գերազանց և լավ: 

Առանձնացնելով էլեկտրոնային ռեսուրսների առկայությունը գրադարանում 

նկատենք, որ բուհը միացել է առցանց ակադեմիական համակարգերին (EBSCO host, 

2013-ից, առաջիկա երեք տարիների համար), որի արդյունքում բուհում հասանելի են 

համաշխարհային ակադեմիական հետազոտությունների, հոդվածների շտեմարան-

ները: Որակական վերլուծությունները վկայում են, որ գիտական մշակույթի 

զարգացման տեսանկյունից հատկապես կարևոր է առցանց գիտական շտեմա-

րանների հասանելիությունը և մշտական զարգացումը բուհում:Կարծում ենք, որ այս 

առումով համալսարանը նույնպես պետք է մշտապես բարելավի էլեկտրոնային 

ակադեմիական շտեմարաններին իր հասանելիությունը՝ ուղղելով բուհում գիտական 

և հետազոտական մշակույթի զարգացմանը, ասպիրատների կողմից դրանց 

կիրառմանը:   

Սննդի ծառայություններ. Սննդի ծառայությունը նույնպես վերջին մեկ տարում 

էապես բարելավվել է սննդի որակի, մաքրության, սպասարման և գնային 

հարմարավետության ուղղություններով: Նշված բոլոր ցուցանիշների ուղղությամբ 

ուսանողների կեսից ավելին մշտապես նշում են գերազանց և լավ գնահատական-

ները:  

Ջեռուցման մակարդակը. Վերջին տարիներին այս հիմնախնդիրը շարունակում է 

գոյություն ունենալ, թեև տարեցտարի բուհը փորձում է բարելավել հիմնախնդիրը՝ 
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 Տե՛ս նույն տեղում:  



այդ ուղղությամբ կատարելով զգալի ներդրումներ և ծախսեր: Ջմռան ամիսներին 

ջեռուցման մակարդակը բուհում վատ են գնահատել առկա (հեռակա) համակարգի 

ուսանողների 22%-ը (28%-ը), իսկ բավարար 29%-ը (10%-ը): Կարծում ենք, որ 

առաջիկա տարիներին այս հիմնախնդիրը նույնպես կարիք ունի լուծման:    

Լսարանների հարմարավետությունը. Այս ուղղությամբ նույնպես մշտապես բուհն 

իրականացնում է ներդրումներ՝ ուղղված թե՛ լսարանների ընդհանուր հարմարա-

վետության, թե՛ տեխնիկական հագեցվածության բարելավմանը: Ուսանողների շուրջ 

70%-ը այս ցուցանիշներն ընդհանուր առմամբ գնահատում են լավ և գերազանց: 

Այնուհանդերձ, այն հարցին, թե ինչպես կծախսեին բուհի բյուջեն ուսանողների զգալի 

մասը (առկա համակարգում սովորողների 20%-ը, իսկ հեռակայի 21%-ը) 

պատասխանել են, թե «բոլոր լսարանները կապահովեին տեխնիկական միջոցներով»:  

Այսինքն, լսարանների կահավորումը, տեխնիկական միջոցներով հագեցումը պետք է 

լինի շարունակական գործընթաց և իրականացվի բուհի դասավանդման մեթոդների 

զարգացմանը զուգընթաց:  

Բաժին 2.7. Ներքին կառավարման համակարգը 

Համալսարանի ռազմավարական ծրագրով (2010-2015թթ..) սահմանված 

խնդիրներից է ավտոմատացնել բուհի հնարավոր բոլոր գործընթացները, ստեղծել 

տեղեկատվական բազա տարբեր շահակիցների օգտագործման հնարավորությամբ, 

ապահովել որոշում կայացնողների վերլուծությունների ստացման մատչելի 

մեխանիզմներ, բուհում պակասեցնել թղթաշրջանառությունը, ապահովել աշխա-

տանքների իրականացման վիրտուալ համակարգեր:  

Այս առումով նշանակալից է բուհի նպատակային աշխատանքը, որի արդյունքում 

ներդրվել են հետևյալ համակարգերը. 

  

Տեղեկատվության կառավարման ներքին համակարգ Student M. 

Գիտակցելով տվյալների և վերլուծությունների հիման վրա որոշումների 

կայացման կարևորությունը` համալսարանի ղեկավարությունը 2010-2011 թթ. ընկած 

ժամանակահատվածում կրթության կառավարիչներից և ծրագրավորողներից 

բաղկացած աշխատանքային խմբով մշակեց և 2012 թվականին ներդրեց տեղեկատ-

վական ներքին համակարգ: Համակարգը հնարավորություն է ընձեռում մուտքագրել 

և կենտրոնացնել ուսանողների վերաբերյալ ողջ տեղեկատվությունը, ավտոմատ 

ստանալ հաշվետվություններ:  

Համակարգից օգտվելու հնարավորություն ունեն ոչ միայն բուհի աշխատա-

կիցները, այլ նաև ուսանողները, շրջանավարտները և դասախոսները: 

Տեղեկատվական համակարգի միջոցով ուսանողները հնարավորություն ունեն 



տեսնել և խմբագրել անձնական տեղեկատվությունը, կազմել անհատական ուսում-

նական պլան, տեսնել և ներբեռնել դասատախտակը, հետևել գնահատականներին, 

ծանոթանալ ընթացիկ առաջադիմությանը, ՄՈԳ-ին, ստանալ և մուտքագրել տեղե-

կատվություն պրակտիկայի, ավարտական աշխատանքի, պետական քննությունների 

վերաբերյալ, մուտքագրել, խմբագրել կարիերայի վերաբերյալ տեղեկատվություն, 

ձևավորել և ներբեռնել ինքնակենսագրությունը, ավտոմատ ներբեռնել ակադեմիա-

կան տեղեկանքը և այլն: Բուհի աշխատակիցները մուտքագում են ուսանողների 

վերաբերյալ ողջ տեղեկատվությունը, անհրաժեշտության դեպքում ներբեռնում 

վերլուծություններ և հաշվետվություններ: Համակարգում այժմ մուտքագրված է 

ուսանողների վերաբերյալ ողջ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ուսումնական 

պլանները, գնահատակնները և այլն: 

Էլեկտրոնային հաղորդակցություն և պլանավորում 

Դեռևս 2007 թվականից բուհի բոլոր աշխատակիցներն ունեն պաշտոնական 

էլէկտրոնային հասցեներ (anun.azganun@eiu.am). 2011 թվականին պաշտոնական 

էլեկտրոնային հասցեները տեղափոխվեցին Մայքրոսոֆթ  ընկերության Outlook 

նամակների և օրացույցների կառավարման համակարգ: eiu.am դոմենով հասցեներ 

տրամադրվեցին նաև ուսանողներին: Համակարգ հնարավորություն ընձեռեց բուհում 

տարածել էլեկտրոնային շփումների մշակույթը` բարձրացնելով օպերատիվությունն 

ու համագործակցությունն աշխատակիցների տարբեր ստորաբաժանումների միջև, 

ապահովելով տեղեկատվության արդյունավետ շրջանառություն աշխատակիցների, 

ուսանողների և շրջանավարտների միջև: Համակարգը հնարավորություն է ընձեռում 

նաև կազմել անհատական և խմբային օրացույցներ, իջեցնել հանձնարարականներ, 

պլանավորել աշխատանքը և այլն: 

Outlook համակարգը կիրառվում է նաև բուհի ներքին փաստաթղթաշրջա-

նառության ընթացքում48:  

MOODLE վիրտուալ լսարան 

2011 թվականից ի վեր համալսարանում ուսումնական բոլոր նյութերը թվայ-

նացվում և տեղադրվում են բուհի վիրտուալ լսարանում, որի հնարավորությունները 

համալսարանն առայժմ մասնակի է կիրառում (հիմնականում որպես 

տեղեկատվական բազա): Համակարգը ուսումնական նպատակներից զատ աշխա-

տակիցների կողմից կիրառվում է նաև որպես փաստաթղթերի շտեմարան, բազա: 
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 ԵՄՀ փաստաթղթաշրջանառության կարգը: 

mailto:anun.azganun@eiu.am


էլեկտրոնային թեստեր 

Բուհում մեծ թվով առարկաների միջանկյալ և ավարտական ստուգումներն 

իրականացվում են թեստերի միջոցով, որոնք կենտրոնացնելու և ընդհանուր բազա 

հավաքագրելու նպատակով 2013 թ. փորձարկվեց iTest ծրագիրը, ինչը հնա-

րավորություն կտա բարձրացնելու գիտելիքների գնահատման օբյեկտիվությունը, 

արագությությունը և արդյունավետությունը: Փորձարկման փուլում ուսանողների, 

դասախոսների և վարչական աշխատակազմի կողմից ստացված դրական 

արձագանքը հիմք կհանդիսանա 2013 թ. սեպտեմբերից ծրագիրը կիրառել բոլոր 

ֆակուլտետներում և գիտելիքների գնահատումը իրականացնել համակարգչի 

միջոցով:     

Ներքին ցանց 

Համալսարանի բոլոր ախատակիցների համակարգիչները միացված են մեկ 

ընդհանուր ցանցի: Տարաբնույթ փաստաթղթեր, նյութեր, որոնք վերաբերվում են 

բուհի ներքին գործընթացներին և ենթակա չեն հրապարակայնացման (չեն 

տեղադրվում կայքում), տեղադրվում են ցանցում: 

Էլեկտրոնային հարցումներ և տվյալների բազա 

2007-2012 թթ. ընկած ժամանակահատվածում շահառուների շրջանակներում 

հարցումներն իրականացվել են թղթային տարբերակով, այնուհետև մուտքագրվել և 

վերլուծվել վիճակագրական տարբեր ծրագրերի միջոցով (excel, SPSS և այլն): 2013 թ.-

ից բուհում հարցումներն իրականացվում են հիմնականում էլէկտրոնային 

տարբերակով, ինչը կտրուկ նվազեցրել է թղթատարությունը, բարձրացրել 

գործընթացի արդյունավետությունը, նվազեցրել գործընթացի վրա ծախսվող 

ժամանակը: Հարցումների և վերլուծությունների համար կիրառվում է Google 

Docs  բաց ռեսուրսը: 

Համալսարանը ներքին տեղեկատվական համակարգերի ներդրման, գործըն-

թացների ավտոմատացման միջոցով նպատակ ունի կրճատելու մարդկային 

ռեսուրսների, նյութական ռեսուրսների ուղղությամբ ծախսերը, բարձրացնելու 

գործընթացի արդյունավետությունը:  

Առաջիկայում, հաշվի առնելով, որ համալսարանը փոքր հաստատություն է և, 

հետևաբար, խնդիր ունի ծախսերի նվազեցման, տեղեկատվական բազաների 

կենտրոնացման, մարդկային գործոնից կախվածության նվազեցման և այլն, 

նպատակահարմար է որակի ապահովման ներքին համակարգի բարելավման 

նպատակով ներդնել ներքին կառավարման համակարգի ավտոմատացման նոր 

համակարգեր: Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ից ստացված դրամաշնորհի 



շրջանակներում ներկայումս մեկնարկել է նյութական անձնակազմի կառուցվածքի, 

հաստիքացուցակի կառավարման համակարգի, անձնակազմի գնահատման 

համակարգի, նյութական միջոցների և գրքերի հաշվառման համակարգի, 

գործըթացների ավտոմատացման և կառավարման համակարգի, փաստա-

թղթաշրջանառոթյան համակարգի մշակման գործընթացը: Առաջիկա տարիներին 

դրանց ներդրումը էապես կբարելավի կառավարման ներքին համակարգի 

արդյունավետության հիմնախնդիրը: 

 

 



 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Աղյուսակ 1. Վերջին չորս ուսումնական տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության և Երևան քաղաքի աշակերտների 

թվաքանակն ըստ դասարանների:  

 

 

 

Աղբյուր՝ ՀՀ 

ԱՎԾ, ՀՀ 

ԿԳՆ: 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2009-2010 ուս 

տարիներին 

աշակերտների 

թիվը 35 935   33 310   32 574   15 321   32 246   38 569   39 960   39 666   42 923   42 543   39 899   N/A 

որից միայն 

Երևան 11 250   10 948   10 759   4 340   9 568   12 036   12 289   12 208   13 238   12 266   11 720   N/A 

2010-2011 ուս 

տարիներին 

աշակերտների 

թիվը 36 533   35 261   32 649   32 273   14 912   31 550   37 961   39 507   39 081   32 147   39 018   0   

որից միայն 

Երևան 11 667   11 119   10 680   10 581   4 240   9 313   11 822   12 173   12 033   8 793   11 024   0   

2011-2012 ուս 

տարիներին 

աշակերտների 

թիվը 36 051   35 724   34 587   32 108   31 562   14 910   31 197   37 442   38 965   27 240   29 544   37 109   

որից միայն 

Երևան 11 478   11 020   10 474   10 099   10 111   4 044   8 905   11 276   11 609   6 433   7 472   10 103   

2012-2013 ուս 

տարիներին 

աշակերտների 

թիվը 35 740   35 551   35 093   34 254   31 745   31 128   14 527   30 961   37 121   27 428   26 150   29 010   

որից միայն 

Երևան 11 505   11 781   11 109   10 720   10 277   10 181   4 045   9 089   11 471   7 169   6 859   7 977   



Աղյուսակ 2. ՀՀ կրթության մեջ ներգրավվածները ըստ կրթական աստիճանի և ուսումնական տարիների (պատմական տվյալներ և 

կանխատեսումներ): 

  Տարիներ Կանխատեսումներ 

  
2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Աշակերտների 

թվաքանակը  465 403   431 280   414 781   392 946   370 892   386 439   368 708   380 898   399 148   416 520   422 699   434 238   N/A N/A 

Երևանյան 

դպրոցների 

աշակերտների 

թվաքանակը  136 265   130 450   126 458   120 622   113 445   117 629   112 183   118 206   126 747   135 178   139 407   145 918   N/A N/A 

Ավագ 

դպրոցների 

շրջանավարտն

երի 

թվաքանակը N/A N/A N/A 39 899   0   37 109   29 010   26 150   27 428   23 015   19 196   9 007   19 299   19 682   

Երևանյան 

շրջանավարտն

երի 

թվաքանակը N/A N/A N/A 11 720   0   10 103   7 977   6 859   7 169   6 309   4 999   2 225   5 600   5 652   

Բուհ 

ընդունվածների 

թվաքանակը N/A 26157 27657 26491 26443 7584 21342 18000 16457 13809 11517 5404 11580 11809 

Երևանյան 

բուհեր 

ընդունվածների 

թվաքանակը N/A 20924 22686 22420 22540 6119 17920 17000 15085 12658 10558 4954 10615 10825 

Մմուհ 

ընդունվածների 

թվաքանակը N/A 12110 11948 10930 11666 9462 10399 10023 8359 3922 8405 8571 9249 9475 

Երևանյան 

մմուհեր 

ընդունվածների 

թվաքանակը N/A 5843 5898 5323 5913 5720 5753 5512 4598 2157 4623 4714 5087 5211 

     Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ ԿԳՆ, հեղինակի հաշվարկներ:      

 

 

 



 

Գծապատկեր 1. ՀՀ կրթության մեջ ներգրավվածները ըստ կրթական աստիճանների և ուսումնական տարիների (պատմական 

տվյալներ և կանխատեսումներ): 
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Աղյուսակ 3. ՀՀ բնակչության տարիքային կազմը 2009-2013 թթ. 

 

 Տարիքային 

խումբ/տարիներ 2009 2010 2011 2012 2013 

<1 40 800 44 000 44 400 42 900 42 400 

1-4 15 0500 154 200 161 100 168 100 168 600 

5-9 182 600 179 900 178 000 176 800 187 400 

10-14 227 300 217 600 209 000 200 700 172 300 

15-19 305 900 292 200 272 300 252 500 214 400 

20-24 317 000 316 100 317 500 317 500 285 600 

25-29 282 300 291 900 300 100 306 500 278 000 

30-34 230 600 239 700 250 300 259 800 234 000 

35-39 199 400 202 100 206 200 213 600 191 900 

40-44 213 800 203 500 198 100 194 300 176 900 

45-49 267 800 260 300 247 200 232 900 197 600 

50-54 226 600 238 500 251 200 261 100 235 000 

55-59 163 800 175 200 183 800 194 100 187 100 

60-64 91 500 107 300 124 200 135 100 136 200 

65 > 338 100 327 000 319 200 318 400 319 500 

Ընդամենը 3 238 000 3 249 500 3 262 600 3 274 300 3 026 900 

 

 

 

 

 



Գծապատկեր 2. ՀՀ բնակչության տարիքային խմբերը և դրանց փոփոխման դինամիկան 2009-2013 թթ.-երին (տոկոսներով) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 3. ՀՀ բնակչության սեռատարիքային կազմը 2013 թ.-ին 
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Գծապատկեր 4. 2013 թ.-ի ՀՀ շրջանավարտների հոսքն ըստ բուհերի (տոկոսներով) 
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Գծապատկեր 5. 2013 թ. Շրջանավարտների ընդունելությունն ըստ բուհերի (տոկոսներով) 
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Գծապատկեր 6. ՀՀ պետական և ոչ պետական բուհեր ընդունվածների տեսակարար կշիռն ըստ «տնտեսագիտություն և 

կառավարում» և «հումանիտար գիտություններ» մասնագիտական խմբերի 2009-2012 թթ.-երին: 
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Աղյուսակ 4. ՀՀ պետական և ոչ պետական բուհեր ընդունվողների թվաքանակն ըստ «տնտեսագիտություն և կառավարում» և 

«հումանիտար գիտություններ» մասնագիտական խմբերի 2009-2018 թթ.-երին (ներառյալ կանխատեսումները): 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Տնտեսագիտ 

պետական 3 414   3 854   1 051   3 611   2880 2633 2209 1843 865 1853 

Տնտեսագիտ ոչ 

պետական 1 643   1 310   348   611   540 494 414 346 162 347 

Հումանիտար 

պետ 6 075   6 448   1 962   6 209   5040 4608 3867 3225 1513 3242 

Հումանիտար ոչ 

պետ 1 728   1 440   323   705   540 494 414 346 162 347 

 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 7. ՀՀ պետական և ոչ պետական բուհեր ընդունվողների թվաքանակն ըստ «տնտեսագիտություն և կառավարում» և 

«հումանիտար գիտություններ» մասնագիտական խմբերի 2009-2018 թթ.-երին (ներառյալ կանխատեսումները): 



 

 

 

 

 

Աղյուսակ 5. 2008-2012 թթ.-երին ՀՀ բուհերում սովորող օտարերկրյա ուսանողների թվաքանակն ըստ երկրների 
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  2008 2009 2010 2011 2012 

ՌԴ 1294 1130 1081 1001 903 

Վրաստան 1145 812 998 771 760 

Իրան 719 675 672 594 403 

Սիրիա 117 108 89 76 102 

Հնդկաստան 457 93 237 387 331 

Այլ երկրներ 279 271 239 207 226 

Ընդամենը 

օտարերկրացի 4 011 3 089 3 316 3 036 2 725 

Ընդամենը  
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Օտարերկրացիների 
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Գծապատկեր 8. 2008-2012 թթ.-երին ՀՀ բուհերում սովորող օտարերկյացիներն ըստ երկրների (տոկոսներով) 

 



 

 

 

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ՆԵՐՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
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Վրաստան 

ՌԴ 

մասնագիտ կուրս 

Բակալավրիատ Մագիստրատուրա 

առկա հեռակա   



Աղյուսակ 6. ԵՄՀ ինքնավերլուծության 

մասնակցող ուսանողների 

ընտրանքը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Իրավ 

1 0 11 3 

2 4 5 3 

3 2 7   

4 4 6   

5 0 7   

Կառավ 

1 0 8 3 

2 8 8 2 

3 4 4   

4 7 7   

5 0 10   

Օտար լեզու և 

գրակ 

1 0 2 0 

2 2 0 0 

3 0 0   

4 3 0   

5 0 0   

Ընդամենը 33 76 11 

ԸՆՏՐԱՆՔԻ ՉԱՓԸ     120 



 

 

Աղյուսակ 7. 2012-2014 թթ. ԵՄՀ ուսանողների միջազգային փոխանակումներ և վերապատրաստումներ 
 

Ուստարի հ/հ Ազգանուն, անուն Մասնագիտություն Ծրագիր Ժամկետ Երկիր Ծանոթություն, 

նպատակ 

2012-2013 

1 Խաջոյան Լիլիթ Կառավարում բակալավրիատ 10 ամիս Իտալիա ALRAKIS 1 

2 Հայրապետյան 

Ասյա 

Կառավարում բակալավրիատ 10 ամիս Իտալիա ALRAKIS 1 

3 Թորոսյան Հեղինե Կառավարում մագիստրատուրա 10 ամիս Լեհաստան ALRAKIS 1 

2013-2014 

1 Սուքիասյան 

Մարիամ 

Կառավարում բակալավրիատ 10 ամիս Լեհաստան ALRAKIS 2 

2 Ավետիսյան 

Մոնիկա 

Կառավարում բակալավրիատ 10 ամիս Լեհաստան ALRAKIS 1 

3 Պողոսյան Արմինե Կառավարում մագիստրատուրա 10 ամիս Լեհաստան MID 

4 Մուրադյան 

Վարդգես 

Կառավարում մագիստրատուրա 10 ամիս Լեհաստան ALRAKIS 2 

5 Եղիազարյան 

Արթուր 

Կառավարում բակալավրիատ 10 ամիս Պորտուգալիա MID 

6 Մարտիրոսյան 

Ռիմա 

Իրավագիտություն բակալավրիատ 10 ամիս Էստոնիա ALRAKIS 1 

7 Աբրահամյան 

Գոհար 

Իրավագիտություն բակալավրիատ 10 ամիս Իտալիա ALRAKIS 2 

2014-2015 

1 Խանամիրյան 

Լուիզա 

Իրավագիտություն բակալավրիատ 6 ամիս Հունաստան MID 

2 Թադևոսյան Ելենա Կառավարում մագիստրատուրա 10 ամիս Լեհաստան MID 

 3  ԱրևիկՕհանյան Կառավարում ասպիրանտուրա 10 ամիս Իտալիա MID 

 4 ՎագենՂազարյան Կառավարում ասպիրանտուրա 10 ամիս Պորտուգալիա MID 



 

 

Աղյուսակ 8. 2012-2014 թթ. ԵՄՀ դասախոսների միջազգային փոխանակումներ և վերապատրաստումներ 
 

Ուստարի հ/հ Ազգանուն, անուն Մասնագիտություն Ժամկետ Երկիր Ծանոթություն, նպատակ, 

գործունեությաննկարագիրը 

2012-

2013 

1 Ալեքսանյան Արման Կառավարում 22 ամիս Էստոնիա ALRAKIS 1 

2 Հարությունյան 

Հովհաննես 

Կառավարում 1 ամիս Իսպանիա ALRAKIS 1 

3 Ջոմարդյան Նունե Իրավագիտություն 1 ամիս Շվեդիա ALRAKIS 1 

4 Հարությունյան 

Հովհաննես 

Կառավարում 3 օր Բելգիա TEMPUS coordination 

meeting  

5 Հարությունյան 

Հովհաննես 

Կառավարում 3 օր Սլովակիա Erasmus Mundus ECCE  

2013-2014 

1 Ջոմարդյան Նունե Իրավագիտություն 1 ամիս Հունաստան MID 

2 ՄարդոյանԱշոտ Կառավարում 1 ամիս Իսպանիա ALRAKIS 1 

3 Օհանյան Արևիկ Կառավարում 3 շաբաթ Իռլանդիա TEMPUS/ASPIRE project 

4 Հովհաննես 

Հարությունյան 

Կառավարում 3 շաբաթ Իռլանդիա 

5 Օհանյան Արևիկ Կառավարում 3 օր Գերմանիա TEMPUS/ARARAT project 

6 Հովհաննես 

Հարությունյան 

Կառավարում 3 օր Սլովակիա TEMPUS/ASPIRE project 

7 Օհանյան Արևիկ Կառավարում 3 օր Սլովակիա TEMPUS/ASPIRE project 

8 Հովհաննես 

Հարությունյան 

Կառավարում 3 օր Լիտվա “Էլեկտրոնային բիզնեսի 

կառավարում” Կրկնակի 

դիպլոմի ծրագիր 

9 Իրինա Բաբայան Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

3 օր Լիտվա “Էլեկտրոնային բիզնեսի 

կառավարում” Կրկնակի 



պրոռեկտոր դիպլոմի ծրագիր 

10 Արևիկ Օհանյան Կառավարում 3 օր Մոլդովա MID  

11 Արևիկ Օհանյան Կառավարում 3 օր Ուկրաինա ALRAKIS 2 

12 Արևիկ Օհանյան Կառավարում 3 օր Ուկրաինա MID  

2014-2015 

1 Շահբազյան Մերի Իրավագիտություն 1 ամիս Էստոնիա ALRAKIS 2 

2 Խաչատրյան Սյուզի Օտար լեզու և 

գրականություն 

1 ամիս Չեխիա ALRAKIS 2 

3 Վելյան Կարեն Օտար լեզու և 

գրականություն 

1 ամիս Իսպանիա MID 

4 Թովմասյան Գայանե Կառավարում 1 ամիս Իսպանիա ALRAKIS 2 

5 Վելյան Կարեն Օտար լեզու և 

գրականություն 

1 ամիս Անգլիա Վերապատրաստում 

Այլ ծրագիր 

6 Հովհաննես 

Հարությունյան 

Կառավարում 6 ամիս Իտալիս ALRAKIS 2 

7 Հովհաննես 

Հարությունյան 

Կառավարում 1 ամիս Լիտվա MID  

8 Օհանյան Սուրեն ԵՄՀ ռեկտոր 6 օր Անգլիա TEMPUS/ASPIRE project 

9 Օհանյան Արևիկ Կառավարում 6 օր Անգլիա TEMPUS/ASPIRE project  

10 Հովհաննես 

Հարությունյան 

Կառավարում 6 օր Անգլիա TEMPUS/ASPIRE project  

11 Օհանյան Արևիկ Կառավարում 2 օր Դանիա Կրկնակի դիպլոմի 

ծրագիր/Zeland institute of 

technology  

12 Հովհաննես 

Հարությունյան 

Կառավարում 2 օր Դանիա Կրկնակի դիպլոմի 

ծրագիր/Zeland institute of 

technology 

 

 



 Աղյուսակ 9. 2012-2014 թթ. ԵՄՀ հիմնական դասախոսների կողմից միջազգային գիտաժողովների մասնակցություն 
Ուստարի հ/հ Ազգանուն, 

անուն 

Մասնագիտություն Ժամկետ Երկիր Ծանոթություն, 

նկարագիր 

2012-2013 

1      

2      

3      

2013-2014 
1      

2      

2014-2015 

1 Թովմասյան 

Գայանե 

Կառավարում 1 ամիս Իտալիա ALRAKIS 2 

2      

 

Աղյուսակ 10. ԵՄՀ գիտաժողովների ցանկը 

 

Խորագիրը Ժամանակ

աշրջանը 

Մասնակիցների 

թվաքանակը 

Այլ տեղեկատվություն 

«Հայաստանի 

Հանրապետության 

սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման 

հիմնախնդիրները և 

առաջնահերթություն

ները»: 

2012 թ, 

փետրվար 

105 մասնակից Բոհի կողմից 

ճանաչված 

հրապարակում: 

«Նոր հորիզոններ 

հայ ուսանողների տե-

2012 թ., 

դեկտեմբե

67 ուսանող Ժողովածուի 

հրապարակում ԵՄՀ 



սակետից»: ր կայքէջում: 

«Հայաստանի 

Հանրապետության 

սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման 

հիմնախնդիրները և 

առաջնահերթություն 

ները»: 

2013 թ., 

հուլիս 

76 մասնակից Բոհի կողմից 

ճանաչված 

հրապարակում: 

«Մխիթար Գոշի 

գիտական 

ժառանգությունը. 

պատմություն և 

արդիականություն»:  

2013 թ., 

նոյեմբեր 

19 մասնակից  Իրավագիտության 

ամբիոնի հետ 

համատեղ: 

 Բոհի կողմից 

ճանաչված 

հրապարակում, 

ընթացքի մեջ:  

«Հայաստանի 

Հանրապետության 

սոցիալ-տնտեսական 

զարգացումները 

ուսանողների 

աչքերով»:  

2013 թ., 

դեկտեմբե

ր 

63 ուսանող Ժողովածուի 

հրապարակում ԵՄՀ 

կայքէջում: 

Աղբյուր՝ 1 http://www.eiu.am/arm/r-d/current-projects/ (15.07.2014) 

http://www.eiu.am/arm/r-d/current-projects/


 

Աղյուսակ 11. ԵՄՀ բակալավրիատի ծրագրերում սովորողներն ըստ մասնագիտությունների,  

ուսուցման ձևի և ուս տարվա 

 

Մասնագիտություն կուրս 

2013-2014 ուս. 

Տարի 

2012-2013 ուս. 

Տարի 

2011-2012 ուս. 

Տարի 

2010-2011 ուս. 

Տարի 

2010-2011 ուս. 

Տարի 

ԱՌԿԱ ՀԵՌԱԿԱ ԱՌԿԱ ՀԵՌԱԿԱ ԱՌԿԱ ՀԵՌԱԿԱ ԱՌԿԱ ՀԵՌԱԿԱ ԱՌԿԱ ՀԵՌԱԿԱ 

Իրավագիտություն 

1 0 50 2 29 0 24 20 32 27 37 

2 20 25 12 25 23 33 22 43 31 40 

3 8 32 19 27 23 30 33 42 28 26 

4 20 29 23 31 40 36 28 25 25 26 

5 - 32 - 34 - 31 - 27 - 26 

Կառավարում 

1 2 37 0 27 0 23 43 29 41 45 

2 36 35 15 17 32 34 37 48 41 26 

3 17 19 31 31 35 45 30 24 36 26 

4 30 32 34 47 30 22 66 27 28 26 

5 - 47 - 19 - 31 - 28 - 22 

Օտարլեզու և 

գրականություն 

1 0 8 0 2 0 - 14 0 20 0 

2 7 - 0 0 13 - 14 0 11 0 

3 0 - 14 0 11 - 10 0 14 0 

4 13 - 11 0 16 - 14 0 8 0 

5 - - - 0 - - - - - - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 153 346 161 289 223 309 331 325 310 300 

 

 

 

 

 



 

Աղյուսակ 12.  ԵՄՀ մագիստրոսական ծրագրերում սովորողներն ըստ մասնագիտությունների  

և ուս տարվա 

 

Մասնագիտություն Կուրս 

2013-

2014 

2012-

2013 

2011-

2012 

2010-

2011 

2009-

2010 

Իրավագիտություն 

1-ին 15 16 15 14 6 

2-րդ 13 13 11 6 7 

Կառավարում 

1-ին 14 7 24 9 20 

2-րդ 8 21 8 24 10 

Օտարլեզու և 

գրականություն 

1-ին - 0 0 0 0 

2-րդ - 0 0 0 0 

Ընդամենը 50 57 58 53 43 

 

 

Աղյուսակ 13. ԵՄՀ ասպիրանտուրայում սովորողներն ըստ մասնագիտությունների և ուս. տարվա 

 

Մասնագիտություն 

2013-

2014 

Իրավագիտություն 0 

Կառավարում 4 

Օտարլեզու և 

գրականություն 0 

Ընդամենը 4 

 

 

 



 

Աղյուսակ 14. ԵՄՀ ներբուհական տեղափոխությունները ըստ ուսուցման ձևի 

 

 

հ/հ Մասնագիտություն 

Ուսանողներիթիվը 

 
Ծանոթություն 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

 

1. Իրավագիտություն 

Կուրս/ուս. 

ձևը 

առկա Կուրս/ուս. 

ձևը 

առկա Հեռակայից առկա 

տեղափոխություն 

II 9 II 3 

2. Կառավարում 
II 

11 
II 

7 
Հեռակայից առկա 

տեղափոխություն 

3. 
Օտարլեզու և 

գրականություն 

II 
1 

II 
4 

Հեռակայից առկա 

տեղափոխություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Աղյուսակ 15. 2013-2014 թթ. ԵՄՀ համագործակցության արդյունքում մմուհերից և դպրոցներից ԵՄՀ 

 ընդունված ուսանողների թվաքանակը 
 

 

հ/

հ 

Համագործ. 

կազմակերպություն 

Ուսանողներիթիվը 

 

Կառավարում Իրավագիտություն Օտարլեզու և 

գրականություն 

1. 

Եվրասիա 

միջազգային 

համալսարանի 

վարժարան 

Կուրս/

ուս. 

ձևը 

Առկ

ա 

հեռ

ակ

ա 

Կուրս/

ուս. 

ձևը 

առկ

ա 

հեռ

ակ

ա 

Կուրս/

ուս. 

ձևը 

առկ

ա 

հեռ

ակ

ա 

I 2 2 I  1 I 2  

2. 

Երևանիտարածաշրջ

անային N  2 

պետական քոլեջ 

II 2 1 II  

 

II 

  

3. 
Երևանիիրավատնտե

սագիտականքոլեջ 
II   II 1 

 
II 

  

4. 

Երևանիտարածաշրջ

անային N 1 

պետական քոլեջ 

II 7 1 II  

 

II 

  

5. 
Երևանիֆինանսատն

տեսագիտականքոլեջ 
II 1  II  

 
II 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Աղյուսակ 16. 2014-2015 թթ. ԵՄՀ համագործակցության արդյունքում մմուհերից և դպրոցներից ԵՄՀ 

 ընդունված ուսանողների թվաքանակը*  

 

 

հ/

հ 

Համագործ. 

կազմակերպություն 

Ուսանողներիթիվը 

 

  

Կառավարում Իրավագիտություն Օտարլեզու և 

գրականություն 

1.  
Եվրասիա միջազգային 

համալսարանի վարժարան 

Կուրս/ուս. 

ձևը 

առկա հեռակա Կուրս/ուս. 

ձևը 

առկա հեռակա Կուրս/ուս. 

ձևը 

առկա հեռակա 

I 1 8 I 1 2 I 2 4 

2.  
Երևանիտարածաշրջանային 

N  2 պետական քոլեջ 
II 2  II  

 
II 

  

3.  
Երևանիտարածաշրջանային 

N 1 պետական քոլեջ 
II 1 1 II  

 
II 

  

4.  
Երևանիֆինանսատնտեսագ

իտականքոլեջ 
II 2  II  

 
II 

  

 *Այս տվյալները դեռևս վերջնական չեն, քանի որ 2014-2015 թթ. ընդունելությունը ԵՄՀ-ի հեռակա ուսուցման համակարգում շարունակվում է:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Աղյուսակ 17. 2010-2013 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ԵՄՀ ակտիվների , պարտավորությունների և կապիտալի 

կառուցվածքները. 

 

1 2010 2011 2012 2013 

1. Ոչ ընթացիկ ակտիվներ         

Հիմնական միջոցներ 90 592   86 157   85 703   88 017   

շենքեր, շինություններ 87 947   82 720   79 454   78 100 

այլ /սարքավորումներ, գրասենյակային կահույք և 

այլն/ 2 645   3 437   6 249   9 917 

Ոչ նյութական ակտիվներ 475   425   1 874   1 849 

Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ - - 5 200   1 000 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 91 067   86 582   92 777   90 866   

          

2. Ընթացիկ ակտիվներ         

Պաշարներ /այդ թվում արագամաշ առարկաներ/ 1 715   1 284   1 284   -  

Դեբիտորական պարտքեր կրթական 

ծառայությունների գծով 30 021   31 786   30 165   25 769 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 55   950   80   160 

Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի 

գծով 571    - 2 552   3 261 

Դրամական միջոցներ դրամարկղում 16 221   3 066   8 501   5 644 

Դրամական միջոցներ բանկային հաշիվներին 1 535   3 819   15 770   10 580 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ - - - 2 830 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 50 118   40 905   58 352   48 244   



          

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՏԻՎՆԵՐ 141 185   127 487   151 129   139 110   

 

 

  2010 2011 2012 2013 

III. Սեփական կապիտալ         

Հիմնական կապիտալ 100   100   100   100 

Վերագնահատումից տարբերություններ         

Սեփականատերերի կապիտալի համալրում         

Կուտակված շահույթ 94 809   84 576   88 938   78 799 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 94 909   84 676   89 038   78 899   

 

IV. Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ         

Երկարաժամկետ բանկային վարկեր և 

փոխառություններ /3-ից ավելի տարով/ - - - - 

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ - - - - 

Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ 
/դրամաշնորհներով ստացված ակտիվներ/ - 155   3 887   7 869 

Ոչ ընթացիկ պահուստսներ - - - - 

Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ - - - - 

          

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 0   155   3 887   7 869   

          

V. Ընթացիկ պարտավորություններ         

Կարճաժամկետ և միջինժամկետ բանկային 

վարկեր /մինչև 3 տարի/ 20 099   15 651   29 908   20 766 

Կրեդիտորական պարտքեր  6 898   6 926   2 701   2 829 



Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ 13 498   13 831   9 586   14 452 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

բյուջեին 395   1 033   619   1 695 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

պարտադիր սոցիալական ապահովագրության 

գծով  1 414   1 081   657   - 

Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի և 

աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ 

հատուցումների գծով 3 597   4 134   - 6 180 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

մասնակիցներին (հիմնադիրներին) - - - - 

Այլ կրեդիտորական պարտքեր - - - - 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 
/դրամաշնորհներից ստացված դրամական 
միջոցների մնացորդը տարեվերջին/  375   - 14 733   6 420 

Ընթացիկ պահուստներ - - - - 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ - - - - 

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ 46 276   42 656   58 204   52 342   

          

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 141 185   127 487   151 129   139 110   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Աղյուսակ 18. 2010-2013 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ԵՄՀ եկամուտներն ու ծախսերը 

 

 
2010 2011 2012 2013 

Հասույթ 123 311   126 447   124 478   125 315   

ուսման վարձերի գծով հասույթ 121 734   124 427   120 247   118 932 

հետազոտական աշխատանքների գծով հասույթ  - -  -  -  

այլ հասույթ   7   3 039   3 909 

անհուսալի կրեդիտորական պարտքերից եկամուտ 672   73   -  74 

ուսանողական ճաշարանից եկամուտ 905   755   371   390 

հյուրատան ծառայություններ -  933   667   1 678 

պատճենահանման ծառայություններ  - 14   33   72 

վարձակալությունից եկամուտ  - 252   154   332 

Ուղղակի ծախսեր 75 687   80 491   89 791   92 497   

Աշխատավարձեր 73 196   79 392   86 315   88 697 

այլ ուղղակի ծախսեր         2 491    1 099   3 476   3 800 

Համախառն շահույթ 47 624 45956 34687 32 818 

Վարչական ծախսեր 16 518   11 030   15 700   22 614   

Անձնակազմի վարձատրություն         

Կապի և հետահաղորդակցության ծախսեր 1 486   1 729   1 673   1 539 

Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր 12 662   6 054   9 005   9 224 

Բանկային ծառայությունների գծով ծախսեր 1 008   396   424   500 

Այլ ծախսեր 1 362   506   739   8 519 

Մարքեթինգային ծախսեր   2 345   3 859   2 832 



Հիմնական միջոցների մաշվածություն 8 258   8 653   8 215   9 705 

Զուտ շահույթ 22 848   26 273   10 772   499   

Գործառնական եկամուտներ 3   227   2 662   16 146   

եկամուտներ տույժերից, տուգանքներից         

արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից 

եկամուտ 3   7   821   2 491 

անհատույց ակտիվներից եկամուտ / 

դրամաշնորհներից ստացված դրամական 

եկամուտներ կամ մուտքեր/   220   1 841   13 655 

Գործառնական ծախսեր 1 443   350   2 315   16 021   

վճարված տույժեր, տուգանքներ 1 428   128   57   156 

անհատույց ակտիվներից ծախս / ստացված 

դրամաշնորհների իրականացման ծախսներ /   220   1 841   13 655 

արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից 

ծախս  15   2   417   2 210 

Գործառնական շահույթ 21 408   26 150   11 119   624   

Ֆինանսական եկամուտներ 0         

Ֆինանսական գործառնություններից եկոամուտներ 

/ավանդներից, ֆին. գործիքներում ներդրումներից  

տոկոսներ և այլն/  - - - -  

Ֆինանսական ծախսեր 0   2 245   4 126   10 635   

ներգրաված վարկերի տոկոսներ և այլն   2 245   1 445   174 

անհուսալի դեբիտորական պարտքերի դուրս գրում   - -  2 681   10 461 

Այլ ոչ գործառնական եկամուտներ (հիմնական 

միջոցների օտարումից ստացված եկամուտ և այլն)   488     10 

Այլ ոչ գործառնական ծախսեր         

Շահույթ մինչև հարկումը 21 408   24 393   6 993   -10 001   

Շահութահարկ 5 821   4 950   1 269   568 

Շահույթ հարկումից հետո 15 587   19 443   5 724   -10 569   

 



 

 

 

Աղյուսակ 19. 2010-2013 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ԵՄՀ դրամական հոսքերը 

 

  2 010 2 011 2 012 2 013 

Դրամական հոսքեր  գործառնական 

գործունեությունից 
-6 254 23 587 -7 815 -16 389 

Կրթական ծառայությունների գծով մատուցված 

ծառայություններից մուտքեր 115 738 125 801 118 938 119 074 

Հետազոտական աշխատանքների գծով մուտքեր 
- - - - 

Իրականացվող նախագծերի գծով մուտքեր - - - - 

Այլ գործառնական մուտքեր 212 765 247 344 

Վճարված աշխատավարձեր դասախոսներին և 

վարչական աշխատողներին 51 912 60 886 70 566 64 995 

Կապի և հետահաղորդակցության ուղղությամբ 

վճարումներ 1 487 1 729 
 

1 538 

Գրասենյակային և կոմունալ վճարումներ 39 096 11 538 33 327 40 790 

Մարքեթինգային ծառայությունների գծով 

վճարներ 
2 480 2 345 - 

2 832 

Այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ 

/բանկային և այլն/  1 031 6 904 2 282 671 



Վճարումներ պետական բյուջեին /եկամտահարկ, 

սոց.ապ. Վճարներ, եկամտային հարկ/ 
21 273 19 479 21 228 22 542 

Վճարված շահութահարկ 4 907 100 - 2 073 

Վճարված ԱԱՀ - - - 649 

արտարժույթի փոխարժեքային 

տարբերություններից եկամուտ 3 5 820 2 491 

արտարժույթի փոխարժեքային 

տարբերություններից ծախս  21 3 417 2 208 

Դրամական  հոսքեր ներդրումային 

գործունեությունից 
-10 275 -40 449 -27 291 -13 115 

Ներդրված ավանդների ետ վերադարձ 10 275 40 449 27 291 13 115 

Դրամական հոսքեր ֆինանսական 

գործառույթներից 
30 261 6 000 52 491 21 458 

Ներգրաված վարկեր 30 261 6 000 36 348 8 173 

Ծրագրերից մուտքեր (դրամաշնորհներից 

ստացված դրամական եկամուտներ կամ 

մուտքներ) 
  

 
 

16 143 13 285 

Հոսքեր ժամանակաշրջանի վերջում 13 732 -10 862 17 385 -8 046 

     Մնացորդ ժամանակաշրջանի սկզբում 4 015 17 747 6 885 24 270 

Մնացորդ ժամանակաշրջանի վերջում 17 747 6 885 24 270 16 224 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Գծապատկեր 9. ԵՄՀ դրամական մուտքերի և եկամուտների հարաբերակցությունը 
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Գծապատկեր 10. ԵՄՀ պարտավորություններ / ընհանուր ակտիվներ և 

պարտավորություններ / ընդհանուր կապիտալ ցուցանիշները 
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