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Ռազմավարական շրջանակը

• Շարունակական զարգացման ծրագիր – 2008
– ԲԿ-ի բարեփոխումներ` կրթության որակի ու

համապատասխանության, ինչպես նաև միջազգայնացման
խթանման նպատակով

• ՀՀ Կառավարության Ծրագիրը 2008-2012
– Գիտելիքահեն հասարակություն, որի շարժիչ ուժը նոր

գաղափարներն ու նորարարություններն են և վերջինիս
ինտեգրումը առօրյա գերակայություններում

• Կրթության զարգացման ծրագիր 2011-2015
– Կայուն տնտեսական աճ եվ մրցակցություն

• Բարձակարգ մարդկային կապիտալը նախապայման է տնտեսական
աճի եվ գիտելիքահեն հասարակության ձևավորման համար

• Միջազգայնորեն մրցունակ լինելու համար կրթական համակարգը
պետք է հարստացվի բարձրակարգ մտավոր կապիտալով ու
նորարարություններով



ԲԿ բարելավմանն ուղղված նախկինփորձը

– Ժամանակահատված
• Մինչ-Բոլոնյան 1991 - 2005

• Ետ-Բոլոնյան 2005 – մինչ այժմ

– Կառուցվածքային եվ բովանդակային
փոփոխություններ

• Միջազգային ծրագրերի միջոցով
• Տեղական ջանքերով/միջոցներով

– Բարեփոխումների փորձի հիմնական բնութագիրը
• Համակարգված ռազմավարական մոտեցման պակաս
• Մասնատվածություն
• Իրականացման փուլում ներգրավվածության ու նվիրվածության պակաս
• Փոփոխությունների մասին գիտելիքի եվ դրանց կառավարման կարողության

պակաս



ԲԿ ընթացիկ խնդիրները
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• Որակ
– Կրթական ծրագրերի

արդիականացում եվ մշակում
– Որակի ապահովում
– Դասավանդման և

ուսումնառության, , ուսանողի
գնահատման մոտեցումների
վերանայում

– Մասնագիտական զարգացում
– Դասավանդման

հարմարությունների
/գրադարաններ, 
լաբորատորիաներ, 
սարքավորումներ/ 
արդիականացում

– Գիտահետազոտական
աշխատանքի, դասավանդման
եվ ուսումնառության
զուգակցում

• Համապատասխանություն
– Արձագանքում պահանջներին

• Հասարակություն
• Գործատուներ

– Սեկտորների միջև
երկխոսության պակաս

– Ազգային գերակայություններ

• Հավասարություն
– Հասանելիության բարձրացում

• Ցածր եկամուտով ընտանիքներ
– Ռեգիոնալ զարգացում

• Գյուղական համայնքների
ուսանողներ

• Արդյունավետություն
– Կառավարում եվ կազմակերպում
– Ռեսուրսների շահավետ

օգտագործում
-Ուսանող/Դասախոսական կազմ և
Ուսանող/ադմինիստրատիվ կազմ

հարաբերակցություն



Բարձրագույն Կրթության բարեփոխման
փորձերը

Կրթության որակ եվ համապատասխանություն երկրորդ
վարկային ծրագիր

- ԲԿ-ի կայուն ֆինանսավորման համակարգ
- ԲԿ ֆինանսավորման ռազմավարություն

- Ուսանողական վարկեր

- Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամ (ՆՄՀ)

- Մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական
համակարգ

- Մանկավարժների կրթության բարեփոխում

- Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային
կենտրոն



Ի՞նչ է նշանակում Նորարարությունների
Մրցակցային Հիմնադրամ

Նորարություն հայկական համատեքստում; 
շարունակական փոփոխություն, որը տարածվում ԲԿ ողջ համակարգի
վրա (նորարարություն-տարածում-որդեգրում)

Մրցակցային ֆինանսավորվում են իրագործվելիության եվ
ազդեցության առումով լավագույն ծրագրերը (բոլոր բուհերն ունեն
հաղթելու հավասար հնարավորություն)

Հիմնադրամ դրամաշնորհի հնարավորություն
կառավարության համաֆինանսավորմամբ, պահանջում է
համաֆինանսավորում



Ի՞նչ է Նորարարությունների
Մրցակցային Հիմնադրամը

Հայեցողական և
նպատակային ֆոնդերի
պահուստ

Արձագանքում է
պահանջարկին
մրցակցային հիմունքներով

Միտված է բարելավելու
մասնագիտական կրթության
որակը` օժանդակելով
հաստատություններին

Միտված է խրախուսելու ինստիտուցիոնալ և
համազգային նորարարությունը, որակական
փրփոխություններն ու կառավարումը
եռաստիճան կրթության համակարգում

Ազգային զարգացում
գիտելիքահեն
տնտեսության միջոցով

Կառավարու
թյուն

Բարձրագույն ուսումնական
հաստատություն

ՆՄՀ

8
Այդուհանդերձ, ՆՄՀ-ն ունի սահմանափակ կարողություններ համընդհանուր համակարգային
վերակառուցման կամ բարեփոխումների քաղաքականության խթանման համար:

Բյուջեի հատկացման գործընթացի
թափանցիկության եվ արդյունավետության
գործընթացի բարելավման շատ էֆեկտիվ
մեխանիզմ է;

Համաշխար
հային բանկ

Մասնավոր
ֆոնդեր
այլ



Թունիս
Նեպալ
Ինդոնեզիա
Արգենտինա

Ռումինիա Մադագասկար
Ռուսաստան Հորդանան
Հունգարիա
Վիետնամ
Չիլի

Մոզամբիկ Եթովպիա

Եգիպտոս
Արևմտյան
բանկ

Հնդկաստան Աֆղանստան
Շրիլանկա
Գանա

1992/95 1996/2000 2001/05 2006/10
Նիգերիա
Տանզանիա
Բանգլադեշ
Կամբոջա
(մի շարք երկրներ
նախապատրաստականփուլում )

Մրցակցային հիմնադրամները ՀԲ –ի ծրագրերում
Անցած 20 տարիների ընթացքում ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԸ ՄՀ իրագործման հսկայական փորձ է ձեռք բերել

ամբոզջ աշխարհում

Աղբյուր: 
Սենթ Վիլյամ; 2006
ՀԲ– Ծրագրի գնահատման փաստաթղթեր
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Բարձրագույն կրթության Մրցակցային կամ նորարարությունների հիմնադրամները նախաձեռնվել
և ֆինանսավորվել են ուղղակիորեն կառավարության կողմից

Մրցակցային հիմնադրամը ԱՄՆ-ում և Անգլիայում

Ետմիջնակարգ կրթության բարելավման
հիմնադրամ (ԵՄԿԲՀ/FIPSE-ԱՄՆ)

Բարձրագույն կրթության
նորորարության հիմնադրամ
(ԲԿՆՀ/HEIF-Անգլիա)

Վարչական
մարմին

ԱՄՆ Կրթության դեպարտամենտի ետմիջնակարգ
կրթության բաժանմունք

Անգլիայի Բարձրագույն կրթության
ֆինանսավորման խորհուրդ

Խնդիրը Բարձրագույն կրթության բարելավում բակալավրիատի
մակարդակում: ԵՄԿԲՀն օրենսդրորեն պարտավոր է
բարելավելու ետմիջնակարգ կռթության որակն ու
մատչելիությունը դրամաշնրռհների միջոցով, որոնք աջակցում
են բարեփոփմանն ու նորարարությանը

Աջակցում է գիտելիքների հաղորդման
գործընթացի լայն շրջանակի, որի
արդյունքում ուղղակիորեն կամ
անուղղակիորեն շահում է Միացյալ
Թագավորության տնտեսությունը:

Իրավասու
հաստատություն

Պետական ու մասնավոր, երկամյա և չորսամյա քոլեջ եվ
համալսարան; ավարտական եվ մասնագիտական դպրոցներ, 
համայնքային կազմակեպություններ, գրադարաններ, 
թանգարաններ, արհեստագործական եվ տեխնիկական
դպրոցներ, կոնսորցիումներ, ուսանողական խմբեր, պետական
եվ տեղական կառավարման մարմիններ, շահույթ չհետապնդող
կորպորացիաներ, ասոցիացիաներ, եվ այլ շահույթ չհետապնդող
կազմակերպություններ

Յուրաքանչյուր ԲՈՒՀ Անգլիայում

Դրամաշնորհների
քանակը

38 (2010) 11 (2006-2008)

Ֆոնդի չափը ԱՄՆ$ 26,7 միլիոն (2010-2012) £52.6 միլիոն (2006-2008)

Սահմանները ԱՄՆ$ 418.000 - US$870.000 (2010) £3.6 - £5 միլիոն (2006-2008)

Գործունեության
ժամկետը

25 տարի 9 տարի

Աղբյուրներ:
• FIPSE document - Comprehensive Program - FY 2010 New Grant Awards by Grantee 
• Higher Education Innovation Fund round 3 - Funding allocation document
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Մրցակցային հիմնադրամների համեմատականներ

Չիլի Գանա Եթովպիա Վիետնամ Ինդոնեզիա

Ֆոնդի չափը ԱՄՆ$ 226 մլն. ԱՄՆ$ 33 մլն. ԱՄՆ $ 15 մլն. ԱՄՆ $ 80 մլն.
ԱՄՆ S$ 344.1 
մլն.

Առավելագույնպարգևատրում ԱՄՆ $ 2 մլն. ԱՄՆ$ 0.2 մլն. ԱՄՆ$ 0.15 մլն. ԱՄՆ$ 0.56 մլն. -

Փուլայինհասանելիություն Ոչ Ոչ Ոչ Այո Ոչ

Իրավասու մասնավոր
հաստատություն սահմանափակ սահմանափակ Ոչ սահմանափակ Այո

Իրավասու ոչ համալսարան
Որոշակի
գործ.համար Այո Ոչ Ոչ Այո

Առավելագույն ժամանակահատված 36 ամիս 24 ամիս 24 ամիս 18 ամիս -

Գործունեության ժամկետը 11 տարի 6 տարի - 11 տարի 13 տարի

Աղբյուր:  Վիլյամ Սեյնթ; 2006  ՀԲ Ծրագրի գնահատման փաստաթղթեր
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Մրցակցային հիմնադրամի խնդիրները

Համապատասխանություն

ԱրդյունավետությունՀավասարություն

Որակ

Հանրային - մասնավոր
համագործակցություն

Ծածկույթի
ընդլայնում

Հետազոտություն

Մշտադիտարկում
և գնահատում

Վերջնական նպատակ: բարելավել բուհերի արդյունավետությունը մի քանի
չափայնություններում

Պետական քաղաքականության խնդիրները եվ/կամ հաստատությունների ռազմավարական
պլանը այն բովանդակային շրջանակն է, որը սահմանում է որոշումների չափանիշները և
կատարողականի ցուցիչներ՝ ծրագրի ամբողջական ազդեցությունը գնահատելու համար:



• Ընդհանուր պատուհանները վերաբերում են բակալավրի եվ ավելի բարձր
աստիճանների կրթությանը, ինչպես նաև համալսարանի կառավարմանը.
• Կա նաևտեղական ու հատուկ կարիքների պատուհան ըստ տվյալ երկրի կարիքների
• Ընդհանուր առմամբ քիչ պատուհանները նախընտրելի են շատից

Ֆինանսավորման պատուհաններ
Ֆոնդերը բաժանվում են ըստ հատուկ նպատակների համար հատկացված
տողերի եվ շահառու հաստատությունների

Աղբյուր:  Վիլյամ Սեյնթ; 2006  ՀԲ Ծրագրի գնահատման փաստաթղթեր

Պատուհան 1 Պատուհան 2 Պատուհան 3 Պատուհան 4 Պատուհան 5

Չիլի Բակալավրիատ Բուհական-
հետբուհական

Տեխնիկական
վերապատրաստում

Գանա Պոլիտեխնիկական Բուհական Կառավարում Հեռակա
ուսուցում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ

Եթովպիա Բակալավրիատ Բուհական Կառավարում

Վիետնամ Փոքր դրամաշնորհ Միջին
դրամաշնորհ Մեծ դրամաշնորհ

Ինդոնեզիա
Ճարտարագիտությու
ն/բնագիտական/ման
կավարժ.վերապատր
աստում

Կառավարում
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Չիլիում ֆինանսավորված ծրագրերի օրինակներ

14

 Կրթության նոր թեկնածուական /Ph.D./ծրագիր

Խնդիր.  Խթանելու կրթության մեջ մասնագետների ակադեմիական ու գիտական
զարգացումը եվ հարստացնելու մարդկային կապիտալը համաձայն ազգային եվ
միջազգային չափորոշիչների:
Գործնեություն:  Մշակել նորարար թեկնածուական ուսումնական նոր ծրագիր և
դրա ակադեմիական, վարչական ու ֆինանսական կառավարման կառուցվածքը:

Ֆինանսավորում- 3 տարի: ԱՄՆ$ 89,000.

 Բժշկական ուսումնական հաստատության բակալավրիատի կրթական ծրագրի նորացում

Խնդիր: Ուժեղացնել բոլոր բժշկական ծրագրերում նորարարությունները` հասնելու
առողջապահության մասնագետների վերապատրաստման շարունակական բարելավմանը: 

Գործունեություն: Յուրաքնչյուր մասնագիտացման ծրագրային նորարության գնահատում եվ դրա
ներդրումը ընդհանուր ուսումնական պլանում. Մանկավարժական ռազմավարության զարգացում
ՏՀՏ-ի ներգրավմամբ: Դասավանդմանն օժանդակող բաժնի ընդլայնում ուսումնական ծրագրեր
կազմող և ուսումնառության արդյունքները գնահատող մասնագետներ վերապատրաստելու
միջոցով:.
Ֆինանսավորում 3 տարի: ԱՄՆ$ 672,249



Իրավասության և ընտրության չափանիշների
տարբերակումը

Իռավասություն Ընտրություն

ԲՈՒՀեր

Ծրագրեր
Իրականացում
եվ արդյունքներ

Դրամաշնորհների համար մրցելու
նպատակով, հաստատությունը
պետք է գործի մրցակցային
հիմնադրամի քաղաքականության
համաձայն
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• Ռազմավարական պլան
• Հավատարմագրում
• Համաֆինանսավորում

Լավագույն ծրագրերը
բնորոշվում են նախօրոք
սահմանված
չափորոշիչներով

• Իրականացվելիություն
• Ակնկալվող շահ/ազդեցություն
• Նորարարական բնույթ



• Հաստատության ռազմավարական ծրագիր: ապահովում է, որ հաստատությունն
ունենա կարիքների ու գերակայությունների համակարգված վերլուծություն, որը
կուղղորդի ֆինանսավորման առաջարկները
•Հավատարմագրում: երաշխավորում է, որ հաստատությունը բավարարում է
պետության կողմից սահմանված որակի նվազագույն չափորոշիչները
• Ներգրավում: դուրս է թողնում փոքր եվ պակաս արդյունավետ հաստատությունները
• Առավելագույն տարեվճար: դուրս է թողնում բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ
ունեցող մասնավոր համալսարանները
• Համաֆինանսավորում: ենթադրում է համալսարանի կողմից ֆինանսական
հանձնառություն

Իրավասության չափանիշներ
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Չիլի Գանա Եթրվպիա Վիետնամ Ինդոնեզիա
Հաստատության ռազմավարական
ծրագիր X X X X

Հավատարմագրում X X X

Ներգրավում > 2000 X

Առավելագույն տարեկան վճարում
(մասնավոր համալսարանների
համար) X

Համաֆինանսավորում Ոչ կանխիկ Ոչ կանխիկ Ոչ 0-20% 8%

Մասնավոր հաստատությունների դերակատարումը պետք է լրջորեն հաշվի առնվի: Մասնավոր հաստատություններին
հնարավորություն տալով մրցելու ՆՀ հնարավորություններից օգտվելու համար, սովորաբար ամրապնդում է կառավարության
բարձրագույն կրթության քաղաքականության նպատակները` որակի, համապատասխանության, մատչելիության ընդլայնման եվ
արդյունավետության առումներով:





Ընտրության չափանիշները
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• Ակնկալվող օգուտ/Ազդեցություն

– Ծրագրի համապատասխանություն
ռեգիոնալ և ինստիտուցիոնալ
կարիքներին

– Նորարարական բնույթ

– Ուսանողներին տրամադրվող
ուսուցման ծառայությունների որակի
բարելավում

– Ուսումնառության, 
կոմպետենտության և
աշխատունակության արդյունքները

– Որքանո՞վ է օգուտը գերազանցում
ծախսերը

• Ծրագրի իրականացվելիությունը

– Ծրագրի հաջողության
հավանականությունը

– Հաստատության
կարողությունները և ռեսուրսները

– Ծրագրի կառուցվածքի
ամբողջականությունը

– Խնդիրներ

– Ռազմավարություններ

– Ռեսուրսներ

– Մշտադիտարկում և
գնահատում/ցուցիչներ

– Շարունակականություն



Միտված է ստեղծելու վստահություն

Սկզբունքներ:

• Թափանցիկություն
• Գաղտնիություն

(Երկուսն էլ անչափ կարևոր են
օրինականության համար, որն անհրաժեշտ է
լայն մասնակցություն ապահովելու համար)

Ներկայացված առաջարկները
գնահատվում են արդարացի և ըստ
արժանվույն

Մարտահրավեր: թույլ և ուժեղ
հաստատությունների
հավասարակշռություն
• Ֆինանսավորման սահմանգիծը
• Առաջարկներ գրելու տեխնիկական
օժանդակում և վերապատրաստում
• Յուրաքանչյուր հաստատությունից
ներկայացվող առաջարկների թվի
սահմանափակում (օպտիմալ
հարաբերակցություն ստեղծարարության և
առաջնայնության միջև)
•Ժամկետների սահմանում
• Միջազգային գնահատողների օժանդակություն

Հայտ-առաջարկի փուլը

Հայտարարությ
ուն
առաջարկների
համար

Համալսարանը
ներկայացնում է
առաջարկըl

Առաջարկի որակի ստուգում
համալսարանի մակարդակում

Հիմնադրամի
Կառավարող
մարմինը ստուգում է
իրավասությունն ու
ամբողջականությունը

Տեխնիկական
գնահատում
հանձնաժողովի
կամ
մասնագետի
կողմից

Կոմիտեի կողմից
ստուգման
իրականացում

Հիմնադրամի
կառավարման բաժնի
կողմից պայմանագրի
պատրաստում

Պայմանագրի
ստորագրում

Վճարում

Համալսարանի
կողմից
ներկայացվող
կոնկրետ
արդյունքներ
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Համալսարանի առանձնահատուկ դերը փուլում
Որպես պահանջարկով առաջնորդվող մեխանիզմ, ՆՄՀ –ը հենվում
է մասնակից համալսարանների կարողությունների վրա

1.Հիմնադրամին առնչվող գօրծունեության մասին տեղեկատվություն, հաղորդակցում եվ
տարածում
Հաճախ հանձնարարվում է մեկ անձի, որը հանդես է գալիս որպես «տեղային
համակարգող»  հիմնադրամին առնչվող բոլոր գործողությունների համար

2. Ներքին ստուգում` ապահովելու համար ներկայացվող առաջարկների որակը և
ռազմավարական համապասխանությունը

Ըստ անհրաժեշտության,համապատասխան հանձնաժողով է ստեղծվում առաջարկները
քննելու համար

3.Իրականացման ընթացքում կատարողականի վերահսկում եվ խնդիրների լուծում

Սովորաբար հանձնարարվում է միևնույն անձին, ով պատասխանատու է
տեղեկատվության եվ հաղորդակցման համար

Լավագույնս իրականացվում է առկա պատասխանատվությունների կառուցվածքային
բաժանման միջոցով

4. Ստացված ֆոնդերի օգտագործման և դրա հետ կապված արդյունքների պարբերական
հաշվետվություն



Երկուսն էլ կարևոր տարրեր են ՄՀ-ի համար, քանի որ այն միտված է ներմուծելու դրական
վարքագծային փոփոխություններ արդեն գրյություն ունեցող ակադեմիական մշակույթի մեջ

•Հաշվետվողականություն կառավարության եվ դոնորների առջև
•Մրցակցային հիմնադրամի արժևորում

•Մշտադիտարկումը ծրագրավորված գործողությունների պարբերական գնահատումն է, որոշելու թե
արդյոք ընթանում եք ըստ ծրագրի

•Գնահատումը ներառում է արդյունքների ազդեցության գնահատումը` հիմնված կատարողականի
ցուցանիշների վրա

Ծրագրային առաջարկներում սահմանվելիք ցուցանիշները

Հաջողության լավագույն ցուցանիշը կլինի կառավարության որոշումը պահպանելու հիմնադրամը` 
որպես իր սեփական ռեսուրսների բաշխման մեխանիզմ, Համաշխարհային բանկի ծրագրի կամ այլ
արտաքին ֆինանսավորման ավարտից հետո (օր. Չիլի, Վիետնամ, Ինդոնեզիա)

Ծրագրի ազդեցության գնահատումը սկզբունքորեն պետք է իրականացվի դրա ավարտից շատ անց

Մասնավոր մարտահրավեր: որոշ միջամտություններ ունեն միայն միջնաժամկետ ազդեցություն
(իներցիա)

Մշտադիտարկում եվ գնահատում
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ՆՄՀ-ի զարգացման փուլերը Հայաստանում

Իրագործելիության
ուսումնասիրություն

• Օրենսդրական
փաստաթղթերի, ԲԿ ներկա
ֆինանսավորման
համակարգի, բյուջեի, 
ռազմավարության
զարգացման ծրագրի
վերանայում

•Հանդիպումներ ԲԿ-ի
պաշտոնյաների, 
համապատասխան
նախարարների, մասնավոր
սեկտորի, 
համալսարանների հետ

• ֆոկուս խմբեր և
հարցումներ

•ՂՁ-ի նախագծի մշակում

• ՂՁ-ի ներկայացում
շահառուներին

• Օրենսդրական փաթեթ

• Ռազմավարության տարրերը

•Ֆինանսավորման
պատուհաններ

•Շարունակականություն

•Մ/Գ

•Ձեռքբերումների տարածում
և փոխանցում

•IԿրթության, 
հետազոտության և
աշխատաշուկայի ինտեգրում

•Անհրաժեշտ օրենսդրական
փոփոխությունների
սահմանում եվ
երաշխավորագրեր

Հայեցակարգային
փաստաթուղթ

Ղեկավար
ձեռնարկ

ՆՄՀ-ի
հիմնադրում

• Կառուցվածքի
սահմանում

• Աշխատակազմ

•Վերապատրաստում

•Առաջարկների
հայտարարություն

•Ֆինանսավորում



Հայաստանի համար կարևոր սկզբունքներ
• Անկախ կառավարման կառույց

– Թափանցիկություն, տեղական և արտասահմանյան
գնահատողների օժանդակություն

– Արդարացի ընտրության չափանիշներ եվ վստահություն
– Հավասար հնարավորությունների ընձեռման մոտեցում
– Միջոցների հավաքագրում տարբեր աղբյուրներից

• Էական ֆինանսավորում կապակցված հաշվետվողականության
հետ

– Համաֆինանսավորում (25% կանխիկ)
– Կատարողականի պայմանագիր
– Մշտադիտարկում և գնահատում

• Կրթության, հետազոտության և աշխատաշուկայի ինտեգրում
– Համատեղ, համագործակցային ծրագրեր (ՀՀԾ)

• Նորարարությունների տարածում եվ ուսումնառություն
– Տարածման նպատակով պարբերական հանդիպումներ
– Վերապատրաստում
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Տնօրեն

Կառավարման մարմին

Վարչական
աջակցման

բաժին

Գնումների
բաժին

Ֆինանսական
բաժին

•Ակադեմիական որակավորումներ
•Տեղական համալսարանական
հաստատության կառավարման մշակույթի
իմացություն
•Մասնագիտական հեղինակություն

Խիստ մասնագիտական
աշխատանք
Գիտելիքներ `

•Համալսարանական
գործընթացներից
•Պետական կրթական
քաղաքականությունից
•Գնումների ուղեցույցից
•Ծրագրի ֆինանսական
հաշվետվությաունից
•մեթոդաբանությունից
•Առաջարկներ գրելու և
վերապատրաստման
տեխնիկական
օժանդակություն ից

• Իրականում, մրցակցային հիմնադրամները մեծ աշխատակազմ
չեն պահանջում

• Աշխատակազմի կայունությունը էական է, բայց հեշտ չի
ապահովել

• Հիմնական գործառույթներ: ղեկավարում, ծրագրի կառավարում, 
գնումներ, ֆինանսական կառավարում, վերահսկում եվ գնահատում

•Ծրագրի իրականացման կառավարումը կարող է տարբեր լինել, 
բայց գնումների կարողություններ կառուցելը էականորեն կարեվոր
է հաջողության հասնելու համար

Առաջարկվող կազմակերպչական կառուցվածք

•Այն ունի լիզորություն կարգավորելու
ընդհանուր գերակայությունները

•Այն Iկարգավորում է առաջարկների
հայտարարությունները` նպատակների
և ֆինանսավորման միջև
հավասարակշռությունը պահպանելու
նպատակով

•ԲԿ փորձագետներ`

•Կառավարությունից
•Ակադեմիայից
•Արտադրական
կազմակերպություններից

Գնահատող խումբ

Վերապատրաստում
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• Որակի բարելավում
– Որդեգրել Բոլոնիայի պահանջները
– Միջազգային հավատարմագրման/ որակավորման հավաստագրում
– ՈՒսուցմանն օժանդակող հարմարությունների ստեղծում

• Բազմակի նպատակներով օգտագրծվող լաբորատորիաներ, արհեստանոցներ, 
լեզվի ուսուցման հարմարություններ

• Որակի ներքին ապահովման եվ գնահատման կենտրոններ
• Համագործակցային ուսուցման կենտրոններ, նոր ընդունված ուսանողների

համար շտկման դասընթացներ
• Նոր ուսումնական ծրագրերի ստեղծում

– Նոր բակալավրի/ մագիստրոսական ծրագրեր/ առարկաներ
– Կրկնակի աստիճան շնորհող ծրագրեր

• Համապատասխանության բարելավում
• Աշխատակիցների ընդգրկում կրթական գործընթացի մեջ

• Կառավարում/Խորհրդատվական խորհուրդներ/աշխատանքային
տոնավաճառներ

• Ուսումնական ծրագրերի մշակում եվ պրակտիկա
– Աշխատաշուկայի դիտարկումներ

• Արդյունավետությորն
– Հաստատության վերակազմավորում եվ տեղեկատվական համակարգերի

կառավարում
• Հավասարություն /արդարություն

– Հեռակա կրթություն/ խառն ուսւմնառություն

Ծրագրում ընդգրկվելիք հնարավոր ոլորտները
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