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Հավելված  
Հայաստանի Հանրապետության պետական  

կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի  
2021 թվականի _______________ _ -ի № _____  հրամանի 

 
Հաստատված  է 

Հայաստանի Հանրապետության պետական  
կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի  

2021 թվականի հունվարի 29-ի  
նիստում (արձանագրություն № 1) 

 

Հ Ա Յ Ե Ց Ա Կ Ա Ր Գ  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ  
   

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Բարձրագույն կրթության միջազգայնացման գործընթացն աստիճանաբար 

առավել մեծ կարևորություն է ձեռք բերում ինչպես պետությունների, այնպես էլ բուհերի 

համար ոչ միայն Եվրոպայում, այլև ողջ աշխարհում: Բուհերի միջազգայնացումը 

կարևորվում է նաև այնպիսի միջազգային կառույցների կողմից, ինչպիսիք են 

Միջազգային կրթության եվրոպական միությունը (EAIE) և Համալսարանների 

միջազգային միությունը (IAU): Համաձայն միջազգային մի շարք զեկույցների՝ թեև 

բուհերից շատերն այսօր մշակել են միջազգայնացմանը նպաստող կարգեր կամ 

քաղաքականություն և ապահովում են համապատասխան ենթակառուցվածքներ 

գործընթացի առաջընթացը մշտադիտարկելու  և խթանելու նպատակով, սակայն այս 

հարցում որևէ հստակ մոդել չկա: Փոխարենը՝ տարբեր երկրներում, 

տարածաշրջաններում և բուհերում գործում են միջազգայնացման բազմազան 

մոտեցումներ: 

2.  Սույն փաստաթուղթը ներկայացնում է «Հայաստանի Հանրապետության 

պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

(այսուհետ` Ակադեմիա) միջազգայնացման հայեցակարգը: 

3. Սույն հայեցակարգի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է Ակադեմիայի 

գիտական խորհրդի 2020 թվականի փետրվարի 28-ի որոշմամբ (արձանագրություն N 

2) և ռեկտորի 2020 թվականի մարտի 2-ի N 51/1-Ա հրամանով հաստատված 
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«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման Ակադեմիայի 2019-2024 

թվականների ռազմավարական ծրագրից բխող միջոցառումների ծրագրի 6.1-րդ կետի 

6.1.1-րդ ենթակետի պահանջից: 

4. Առկա են միջազգայնացումը մեծապես խթանող արտաքին 

(եվրոպական/արտասահմանյան) և ներքին (համակարգային և ինստիտուցիոնալ) 

գործոններ: Արտաքին գործոններից են, օրինակ, Եվրոպական բարձրագույն կրթության 

և հետազոտական ծրագրերը՝ Բոլոնյան գործընթացով հանդերձ, որոնք ոչ միայն 

խթանում են միջազգայնացմանը միտված նախաձեռնությունները և նոր ուղիներ 

բացում միջազգայնացման համար, այլև բարձրագույն կրթության ոլորտում 

օրենսդրական փոփոխությունների հրամայական են ներկայացնում: 

5. Բարձրագույն կրթությունը մշտապես միջազգային բնույթ է կրել: 

Այդուհանդերձ, բարձրագույն կրթության միջազգային բնույթը խորապես փոփոխվել է 

տարիների ընթացքում: Միջազգայնացումը մերօրյա իմաստով միանգամայն նոր 

երևույթ է, որն ի հայտ է եկել վերջին 30 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած 

ակադեմիական, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական ու մշակութային 

իրողությունների արդյունքում: 

6. Միջազգայնացումն արտացոլում է բարձրագուն կրթության միջազգայնացման 

մոտեցումներում առկա փոփոխությունները: Այսօր միջազգայնացումը ոչ միայն 

նշանակում է միջազգային, միջմշակութային կամ համաշխարհային ասպեկտի 

ներմուծում բարձրագուն կրթության նպատակներում, գործառույթներում կամ 

մատուցման ձևերում, այլև դարձել է  կրթության՝ ուսուցման, հետազոտության որակի 

բարելավման և հանրության շրջանում բուհի դերը բարձրացնելու գործիք1: 

7. Լայն իմաստով միջազգայնացման գաղափարը ներառում է երկու բաղադրիչ՝ 

միջազգայնացումը երկրի սահմաններից դուրս (ուսանողների, 

պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմերի, նախագծեր, ծրագրեր 

իրականացնողների շարժունություն) և երկրի ներսում, ինչն առավել կենտրոնանում է 

այնպիսի գործողությունների և ծրագրերի վրա, որոնք ձևավորում են միջազգային կամ 

համաշխարհային ընկալում ու միջմշակութային հմտություններ: 

                                                            
1 De Wit, H. and F. Hunter (2018), “Internationalization of higher education: Evolving concepts, approaches and 
definitions”, in P. Teixeira and J.C. Shin (eds.), Encyclopedia of International Higher Education Systems and 
Institutions, Springer, Dordrecht. 
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8. Միջազգայնացման համապարփակ հայեցակարգը ուսուցման, 

հետազոտության և բուհի մատուցած ծառայություններում միջազգային կամ 

համեմատական մոտեցումների ներմուծման՝ գործողություններով հաստատված 

հանձնառություն է2: 

 

2. ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

9. Ակադեմիան ակտիվորեն ներգրավված է միջազգայնացման գործընթացում՝ 

ունենալով համագործակցության շուրջ 40 պայմանագիր միջազգային գործընկեր 

համալսարանների և գիտահետազոտական կենտրոնների հետ, որոնցից շատերի հետ 

ակտիվ համագործակցություն է ծավալվում: Գործընկերության պայմանագրերի թիվը 

տարեցտարի աճում է (2016 թվականի համեմատ՝ 4 անգամ): 

10. Գործընկեր բուհերի հետ համագործակցությունն իրականացվում է 

պրոֆեսորադասախոսական, վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչների 

փոխադարձ այցերի և լավագույն փորձի փոխանակման, տեղայնացման ու կիրարկման 

միջոցով: 

11. Ակադեմիայում դասախոսներն ու հետազոտողները ներգրավվում են 

միջազգային կրթական և դրամաշնորհային նախագծերում: 

12. Ակադեմիայում ամեն տարի իրականացվում են մի շարք դրամաշնորհային 

ծրագրեր` ուղղված դասախոսների, գրադարանավարների, ասպիրանտների 

որակավորման բարձրացմանը, բուհի նյութատեխնիկական բազայի հզորացմանը, 

որոնք ֆինանսավորվում են տարբեր միջազգային կազմակերպությունների և 

հիմնադրամների կողմից (ԵՄ Էրազմուս+), Միավորված ազգերի կազմակերպության 

զարգացման ծրագիր (UNDP),  գերմանական «Ֆրիդրիխ Էբերտ» հիմնադրամ (Friedrich-

Ebert-Stiftung), Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ), 

ամերիկյան Fulbright ծրագիր և այլն): 

Միջազգային դրամաշնորհների տարեկան ծավալը 2016 թվականից աճել է 1,6 

անգամ:  

 

                                                            
2  Hudzik, J. (2011), Comprehensive Internationalization: From Concept to Action, NAFSA: Association of 
International Educators, Washington, DC. 



4 
 

13. 2016 թվականից ի վեր Ռեյմոնդ Եզեգելյանի բարեգործական հիմնադրամի հետ 

համագործակցության արդյունքում ամեն տարի անվանական կրթաթոշակ է ստանում 

Ակադեմիայի շուրջ 20 ուսանող  (250 000 ՀՀ դրամի չափով): 

14. Ներկայումս Ակադեմիան ակտիվորեն ներգրավված է ԵՄ ֆինանսավորմամբ 

Էրազմուս+ ծրագրերում, որոնց շրջանակներում վերջին հինգ տարում զգալի քայլեր են 

արվել միջազգայնացման ոլորտում՝ նպաստելով Ակադեմիայի կառավարման, 

կրթության որակի ապահովման բարելավմանը, ուսումնական ծրագրերի ու 

դասընթացների արդիականացմանը: Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում շարժունության 

զարգացմանն ուղղված ծրագրերը հնարավորություն են տալիս Ակադեմիայի 

ուսանողներին ուսանելու եվրոպական  գործընկեր բուհերում և այնտեղ ձեռք բերած 

կրեդիտները փոխանցելու որպես Ակադեմիայում իրենց համապատասխան կրթական 

ծրագրի բաղկացուցիչ մաս: 

15․ Ակադեմիան անդամակցում է Կառավարման դպրոցների և ինստիտուտների 

միջազգային ասոցիացիային (IASIA), Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրների 

կառավարման դպրոցների և ինստիտուտների միությանը (NISPAcee),  

Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմինների 

վերապատրաստում իրականացնող եվրոպական կազմակերպությունների միությանը 

(ENTO), Գործարարության կրթության եվրոպական խորհրդին (ECBE): ՀՀ ՊԿԱ-ն 

ընդգրկված է նաև Համալսարանների միջազգային ասոցիացիայի բարձրագույն 

կրթության համաշխարհային տվյալների բազայում (IAU WHED):  

16. Միջազգայնացումը Ակադեմիայի համար ռազմավարական նշանակություն 

ունեցող ուղղություն է, քանի որ այն մեծապես նպաստում է բուհի արդիականացմանը և 

ժամանակի պահանջներին համապատասխանեցնելուն: Ակադեմիայի 

միջազգայնացման քաղաքականությունը հենված է Ակադեմիայի հիմնարար արժեքների 

վրա և կոչված է դրանց կյանքի կոչելուն: 

17. Մասնագիտական որակները բարելավելու նպատակով Ակադեմիայի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին ևս հնարավորություն է ընձեռվում 

վերապատրաստվելու արտասահմանյան գործընկեր բուհերում և իրականացնելու 

համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ՝ խթանելով գիտական 

հետազոտության, ինչպես նաև դասավանդման ոլորտներում նոր որակների, 

http://iasia.iias-iisa.org/
http://iasia.iias-iisa.org/
https://iasia.iias-iisa.org/v
http://www.nispa.org/
http://www.nispa.org/
https://www.nispa.org/
http://ento.org/
https://www.ecbe.eu/
https://paara.am/wp-content/uploads/2015/03/jp.jpg
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հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերումն ու նոր տեխնոլոգիաների 

ներմուծումը: 

18. Միջազգայնացման գործընթացն իրականացվում է համապատասխան 

ստորաբաժանման կողմից, որի ծավալած գործողությունները տարածվում են նաև 

Ակադեմիայի մյուս ստորաբաժանումների վրա՝ միջազգային հանդիպումներում, փորձի 

փոխանակման միջոցառումներում վերջիններիս ներկայացուցիչների ընդգրկմամբ՝ 

շարունակաբար բարելավելով նաև նրանց մատուցած ծառայությունների որակը: 

 

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

19. Սույն միջազգայնացման հայեցակարգը միտված է նախ Ակադեմիայի 

ակադեմիական դիրքի ամրապնդմանը, ապա՝ անհատներին ուսման համար 

նպաստավոր պայմաններ ապահովելու միջոցով կրթության որակի շարունակական 

բարելավմանը, ինչն Ակադեմիայի զարգացման ռազմավարական ուղղություններից է: 

20. Ակադեմիայի ակադեմիական դիրքն ամրապնդելու դիտանկյունից 

միջազգայնացման նպատակներից են՝ 

1) միջազգային գործունեության խթանումը գիտահետազոտական, 

մասնավորապես՝ արտասահմանյան (ԵՄ) հետազոտական ծրագրերում և նախագծերում 

մասնակցության մեծացումը, 

2) ակադեմիական անձնակազմի փոխանակման ոլորտում միջազգային 

համագործակցության ընդլայնումը, 

3) աշխատողների՝ միջազգային գործունեության խթանումը և կարողությունների 

զարգացումը: 

21. Անհատներին ուսման համար նպաստավոր պայմաններ ապահովելու միջոցով 

կրթության որակի շարունակական բարելավման դիտանկյունից միջազգայնացումը 

հետևյալ ռազմավարական նպատակներն է հետապնդում՝ 

1) օտար լեզուներով առարկաների, ինչպես նաև համապարփակ  

մագիստրոսական և ասպիրանտական ծրագրերի մշակում, 

2) կրեդիտների միջազգային փոխանակման խթանում երկկողմանի 

համաձայնագրերի շրջանակներում: 
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22. Միջազգայնացման հայեցակարգը նաև միտված է Ակադեմիայի 2019-2024 թթ. 

ռազմավարական ծրագրի միջազգայնացմանն առնչվող նպատակների 

իրականացմանը, մասնավորապես՝ կրթական ծրագրերի միջազգային 

հավատարմագրման ձեռքբերմանը: 

23. Ակադեմիայի ակադեմիական դիրքի ամրապնդման ուղղությամբ նախատեսված 

գործողություններն են՝ 

1) օտար լեզուներով դասընթացների ներմուծում, 

2) ուսանողների շարժունության ընդլայնում երկկողմ համաձայնագրերի 

շրջանակում, 

3) վարչական և տեխնիկական ծառայությունների շարունակական բարելավում ոչ 

միայն տեղացի, այլև արտասահմանցի/ներգնա ուսանողների  համար, 

4) կառավարման ոլորտի  կրթական ծրագր(եր)ի («Հանրային կառավարում», 

«Գործարար վարչարարություն (կառավարում)») միջազգայնացում: 

24. Սույն հայեցակարգը միտված է Ակադեմիայի 2019-2024 թվականների 

ռազմավարական ծրագրի 6-րդ՝ «Միջազգայնացման գործընթացի և միջազգային 

համագործակցության ընդլայնում և արդյունավետության բարձրացում» նպատակի 

ենթանպատակների և միջոցառումների իրականացմանը, որոնք են՝ 

1) միջազգային կրթական և/կամ հետազոտական ծրագրերին մասնակցության 

բարձրացում,  

2) դասախոսների, սովորողների և անձնակազմի շարժունության ընդլայնում,  

3) առնվազն մեկ կրթական ծրագրի միջազգային հավատարմագրում, 

4) կրկնակի և/կամ համատեղ դիպլոմների շնորհմամբ կրթական ծրագրերի 

ներդրում, 

5) միջազգային կազմակերպություններին Ակադեմիայի անդամակցության 

ընդլայնում, 

6) «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի միջազգայնացում, 

7) միջազգային բարձր հղման ցուցանիշ ունեցող ամսագրերում Ակադեմիայի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի հրապարակումների ավելացմանը 

նպաստում/աջակցում, 

8) օտար լեզուներով դասավանդվող մասնագիտական առարկաների թվի 

ավելացում: 
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4. ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

   

25. Հայեցակարգի իրականացման ակնկալվող արդյունքներն են՝ 

1) մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի բարելավում՝ արդի 

աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մրցունակ կադրեր թողարկելով, 

2) Ակադեմիայի համագործակցության շրջանակների ընդլայնում Հայաստանում և 

արտերկրում, 

3) ֆինանսավորման նոր աղբյուրների ներգրավում՝ ակտիվորեն մասնակցելով 

տեղական և միջազգային կրթական ու գիտահետազոտական դրամաշնորհային 

ծրագրերի, 

4) օտար լեզուներով դասավանդվող կրթական ծրագրերի ներդրման արդյունքում 

ներգնա/արտասահմանցի ուսանողների ներգրավում: 

26. Ակադեմիայի միջազգայնացման հայեցակարգի դրույթները կյանքի կոչելու 

համար առկա է նաև Ակադեմիայի 2019-2024 թթ. ռազմավարական ծրագրից բխող 

միջոցառումների ծրագիր՝ սահմանված ժամանակացույցով: 

 

5. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 

     

27. Ծրագրերի իրականացման համար ֆինանսական աղբյուրներ կարող են լինել 

միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային 

միջոցները, ինչպես նաև պետական բյուջեից հատկացվող համապատասխան 

միջոցները, օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներ: 

28. Հայեցակարգի դրույթների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցների ճշգրիտ գնահատականը հնարավոր է տալ հայեցակարգի դրույթներից բխող 

ծրագրերը կյանքի կոչելու ընթացքում: 

 


	Միջազգային դրամաշնորհների տարեկան ծավալը 2016 թվականից աճել է 1,6 անգամ:
	15․ Ակադեմիան անդամակցում է Կառավարման դպրոցների և ինստիտուտների միջազգային ասոցիացիային (IASIA), Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրների կառավարման դպրոցների և ինստիտուտների միությանը (NISPAcee),  Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմ...
	16. Միջազգայնացումը Ակադեմիայի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ուղղություն է, քանի որ այն մեծապես նպաստում է բուհի արդիականացմանը և ժամանակի պահանջներին համապատասխանեցնելուն: Ակադեմիայի միջազգայնացման քաղաքականությունը հենված է Ակադեմիայի հիմ...
	17. Մասնագիտական որակները բարելավելու նպատակով Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմին ևս հնարավորություն է ընձեռվում վերապատրաստվելու արտասահմանյան գործընկեր բուհերում և իրականացնելու համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ՝ խթանելով գիտական հետազոտության...
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