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IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ  ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ 
ԽՆԴՐԻ  ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ  

ՀՊՄՀ-ի միջազգայնացումը կայացման փուլում է և ուղղորդվում է ՀՊՄՀ-ի 

ռազմավարությամբ: ՀՊՄՀ-ի միջազգայնացման գործընթացները և 

խնդիրները պամանավորված են մի շարք արտաքին և ներքին  

տնտեսական, սոցիալական և քաղաքականա միջավայրերով, ինչպես նաև 

որոշակի լեզվական իմացության խոչընդոտներով: Համալսարանում 

անհրաժեշտ է ստեղծել միջազգային համագործակցային միջավայր, 

բարձրացնել շահեկիցների և շահառուների իրազեկվածությունը 

միջազգայնացման խնդիրների և հնարավոր համագործակցային ծրագրերի 

վերաբերյալ, ներդնել օտար լեզվով կրթական ծրագրեր՝ օտարերկրյա 

ուսանողների քանակը ավելացնելու նպատակով, ինչպես նաև ստեղծել 

նախադրյալներ գիտահետազոտության միջազգայինուղղվածությունը 

ապահովելու համար: 

 

Վերոնշյալ դրույթներն ապահովելու համար ՀՊՄՀ-ն պարբերաբար 

իրականացնում է կարիքների վերհանում՝ ուսանողների, անձնակազմի հետ 

մշտական հանդիպումների միջոցով, PEST վերլուծության միջոցով 

վերլուծում իրավիճակը՝ միջազգայնացմանը նպաստող և խոչընդոտող 

իրողությունների վերհանման և համապատասխան միջոցառումների 

իրականացման համար, համապատասխան քարոզչական աշխատանքների 

միջոոցով խթանում պրոֆեսորադասախոսական, վարչական 

աշխատակազմի և ուսանողների ներգրավվածությունը միջազգային 

ծրագրերում, տեղեկատվության տարածման, իրազեկման սեմինարների 

միջոցով ստեղծում միջազգայնացմանը միտված արժեհամակարգ և 

մշակույթ: Բացի այդ, վերոնշյալ խնդիրներն իրագործելու համար հստակ 

մշակված միջոցառումների միջոցով, նախատեսում է ՀՊՄՀ-ի վարկանիշը և 

կառուցել համապատասխան իմիջ, կենտրոնացնել համագործակցությունը 

հիմնական գործընկեր համալսարանների շուրջ՝ համագործակցային 

շրջանակում ներգրավելով միջազգայնորեն բարձր վարկանիշ ունեցող 

համալսարաններ, ստեղծել համապատասպան ծառայություններ 

օտարերկրյա ուսանողների համար և խրախուսման մեխանիզմների 

միջոցով բարձրացնել անձնակազմի և ուսանողների օտար լեզվի 

իմացության մակարդակը:  

 

Արդյունքում, ՀՊՄՀ-ն նախատեսում է ապահովել ուսումնական միջավայր՝ 

ԿԱՐԻՔԻ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ  

ՀՊՄՀ-ի կարիքների հետազոտման (SWOT վերլուծություն, հանդիպումներ ուսանողների և 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ, առաջատար եվրոպական բուհերի փորձի 

ուսումնասիրություն) և PEST վերլուծության արդյունքում վերհանվել են հետևյալ խնդիրները, 

որոնց լուծմանն է միտված ՀՊՄՀ-ի ռազմավարական ծրագիրը: Դրանք են. 

 Միջազգային արժեքների, կրթական համակարգի վերաբերյալ տեղեկացվածության 

բարձրացման անհրաժեշտություն 

- Հավելյալ ծառայությունների ներդրման համար ֆինանսավորման սղություն, 

- Ուսուցման ճկուն և այլընտրանքային ուղիների սակավություն, 

- Միջազգային միջավայրում շփման և փորձի փոխանակման հնարավորությունների 

ընդլայնում, 

- Համագործակցության ծավալում գործող համագործակցային պայմանագրերի շուրջ, 

- Օտար լեզվի (հիմնականում անգլերեն) ոչ բավարար իմացություն, 

- Միջազգային փոխանակման, ծրագրային և հետազոտական ծրագրերի վերաբերյալ 

ցածր տեղեկացվածությունը, 

- Կրթական ծրագրերի իրականացումը անգլերեն/ռուսերեն լեզուներով 
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միջազգային համագործակցության և միջմշակութային հաղորդակցության, 

փորձի, արժեքների փոխանակման գործառույթների ներդրմամբ, ունենալ 

անձնակազմ և ուսանողներ՝ ներգրավված միջազգային մակարդակում 

գիտելիքի ստեղծման և փոխանցման գործընթացներում, օտարերկրյա 

ուսանողների քանակական աճ: 

Գործողություն Քայլեր  Ընթացիկ վիճակը Ռեսուրս   Վերջնարդյունք Պատասխա-

նատու /թիմ 

Ժամանակա 

հատված 

Վերջնարդյուն

քների 

գնահատման 

ցուցիչներ 

Ա. Շարունակել 

միջազգայնացման 

միտումները, ստեղծել 

համապատասխան 

միջազգային միջավայր 

 Ընթացքի մեջ  ՀՊՄՀ միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին, 

Ֆակուլտետների 

ներկայացուցիչներ

, արտաքին 

ֆինանսավորման 

միջոցներ 

Կրթական 

գործընթացներում և 

ծառայությունների 

տրամադրման 

գործընթացներում 

միջազգայնացումը 

խրախուսող միջավայր 

 

Բարելավված 

միջազգայանցման 

գործընթացներ և 

նախաձեռնություններ 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Մելիք-

Բախշյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ս. Գևորգյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Տ. Այվազյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա. Թամազյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք.Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

2011-2015 Կրթական 

գործընթացնե-

րում 

միջազգային 

համագործակ-

ցային 

գործընթացներ 

 

Միջազգային 

համագործակ-

ցային 

ծրագրերում 

պրոֆեսորա-

դասախոսակ-

ան կազմի 

ներգրավվա-

ծության աճ 

 

Օտարերկրյա 

ուսանողների 

քանակական 

աճ 
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 Մշակել ՀՊՄՀ-ի 

միջազգայնացման 

ռազմավարությունը, 

քննարկել հիմնական 

շահեկիցների հետ և 

ներկայացնել 

Գիտական խորհրդի 

հաստատմանը: 

Կատարված  

 

 

 

ՀՊՄՀ միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին, 

Ֆակուլտետների 

ներկայացուցիչներ 

ՀՊՄՀ-ի 

միջազգայնացման 

ռազմավարություն և 

քաղաքականություն 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք .Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

2011-2013 

 

 

 

 

 

Միջազգայնաց

ման 

ռազմավարու-

թյուն և 

քաղաքակա-

նություն 

 

Իրագործված 

ռազմավարա-

կան խնդիրներ 

 

Գործողություն

ների 

ժամանակա-

ցույց՝ ըստ 

ռազմավարա-

կան 

խնդիրների 

Պատրաստել 

մասնագիտության 

կրթական ծրագրեր՝ 

ռուսերեն և անգլերեն 

լեզուներով և 

առաջարկել 

համապատասխան 

թիրախային խմբերին 

 

Մշակել և ներդնել   այդ 

կրթական  ծրագրերին 

որակը ապահովող 

որակի ապահովման 

մեխանիզմներ 

 

Ընթացքի մեջ  

 

 

ՀՊՄՀ միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին, 

Ֆակուլտետների 

ներկայացուցիչներ

, արտաքին 

ֆինանսավորման 

միջոցներ 

Մասնագիտության 

կրթական ծրագրերի 

բնութագրեր՝ ռուսերեն 

և անգլերեն 

լեզուներով 

 

Մասնագիտության 

կրթական ծրագրերի 

որակի ապահովման 

մեխանիզմներ 

 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Մելիք-

Բախշյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ս. Գևորգյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Տ. Այվազյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա. Թամազյան 

ՀՊՄՀ 

2013-2015 

 

 

Կրթական 

ծրագրերի 

բնութագրեր՝ 

անգլերեն և 

ռուսերեն 

լեզուներով 

 

Ծրագրերի 

վերաբերյալ 

տեղեկատվակ

ան, 

մարքեթինգայի

ն նյութեր 

 

Հետաքրքրությ

ան հայտեր 

դիմորդներից՝ 

ծրագրում 

ընդգրկվելու 
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պրոռեկտոր նպատակով 

Մշակել օտարերկրյա 

ուսանողներին 

աջակցության 

ծրագրեր՝ ՀՊՄՀ-ում 

ուսումը բարձր որակով 

իրականացնելու 

համար 

 

Ընթացքի մեջ է 

 

 

ՀՊՄՀ միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին 

Օտարերկրյա 

ուսանողներին 

աջակցության 

ծրագրեր 

 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք .Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

2014-2015  

 

ՀՊՄՀ-ում 

սովորող 

օտարերկրյա 

ուսանողների 

քանակի աճ 

 

Օտարերկրյա 

ուսանողների 

աջակցության 

ծրագրեր 

 

 

Մշակել օտարերկրյա 

ուսանողներին 

վերաբերող 

համապատասխան 

փաստաթղթեր և 

ընթացակարգեր 

(ուսանողների 

իրավունքներ, 

ուսանողական 

աջակցություն և 

խորհրդատվություն և 

այլն.) 

 

Պլանավորված է 

 

 

ՀՊՄՀ միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին 

Օտարերկրյա 

ուսանողների 

ուղեցույցներ՝ ՀՊՄՀ-

ում ուսանելու և ՀՀ-ում 

կացության 

վերաբերյալ, 

 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք .Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

2011-2015  

 

ՀՊՄՀ-ում 

սովորող 

օտարերկրյա 

ուսանողների 

քանակի աճ 

 

Օտարերկրյա 

ուսանողներին 

վերաբերող 

փաստաթղթեր 

օտար լեզվով 

Կազմակերպել 

մշտական սեմինարներ 

ուսանողների, 

դասախոսների 

համար՝ միջազգային 

ծրագրերի վերաբերյալ 

տեղեկացվածությունը 

բարձրացնելու 

նպատակով 

Կատարվում է ՀՊՄՀ միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին 

 

ՀՊՄՀ 

գիտահետազոտակ

ան կենտրոն 

Իրականացված 

սեմինարներ, 

հանդիպումներ 

 

Իրազեկված 

պրոֆեսորադասախոս

ական, վարչական 

աշխատակազմ 

Ա. Երեմյան, 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք .Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

2011-2015 Միջազգային 

փոխանակման 

ծրագրերում 

ուսանողների  

և 

դասախոսների 

ընդգրկվածությ

ան աճ 
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 ղեկավար 

 

Կ. 

Վարդանյան, 

Գիտահետազ

ոտական 

կենտրոնի 

ղեկավար 

Միջազգային 

գիրտաժողովն

երին 

ուսանողների և 

դասախոսակա

ն կազմի 

մասնակցությա

ն աճ 

 

Միջազգային 

կոնֆերանսներ

ի 

հրատարակու

թյուններում 

ՀՊՄՀ-ի 

պրոֆեսորադա

սախոսական 

կազմի 

հոդվածների 

քանակի աճ 

Մշակել ՀՊՄՀ-ի 

բենչմարքինգի 

քաղաքականություն և 

ընթացակարգ  

Կատարված է Կրթության 

բարեփոխումների 

և որակի 

ապահովման 

վարչություն 

 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին 

 

Բենչմարքինգի 

քաղաքականություն և 

ընթացակարգ 

Մ. Ավագյան 

ՀՊՄՀ 

Կրթության 

բարեփոխումն

երի և որակի 

ապահովման 

վարչության 

ղեկավար 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

 

2013-2014 Միջազգային 

համագործակց

ության 

գործընթացներ

ի իրագործման 

բարելավված 

մեխանիզմներ 

և 

գործընթացներ 

 

ՀՊՄՀ-ի 

համապատաս

խան 

վարչություննե

րի և 

բաժինների 

աշխատակիցն
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երի 

բարելավված 

կարողությունն

եր 

Իրականացնել ՀՊՄՀ-ի 

և տեղական ու 

օտարերկրյա բուհերի 

միջազգայնացման 

գործընթացների 

համեմատական 

ուսումնասիրություն և 

լավագույն փորձի 

վերլուծություն 

Ընթացքի մեջ է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի) 

ՀՊՄՀ-ի և տեղական ու 

օտարերկրյա բուհերի 

միջազգայնացման 

գործընթացների 

համեմատական 

ուսումնասիրություն 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

 

2014-2015 ՀՊՄՀ-ի 

միջազգային 

համագործակց

ության և 

գործունեությա

ն 

կանոնակարգմ

ան և 

կազմակերպմ

ան 

բարելավված 

մեխանիզմներ 

Բ. Ապահովել ՀՊՄՀ-ի 

հետազոտական 

աշխատանքների 

միջազգային 

ուղղվածությունը 

 Ընթացքի մեջ է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին, 

ֆակուլտետների 

միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի), 

 

Գիտահետազոտա

կան կենտրոն 

Միջազգային 

գիտահետազոտական 

ծրագրեր 

Միջազգային 

գիտահետազոտական 

ծրագրերի վերաբերյալ 

տեղեկացվածության 

բարձրացում 

Միջազգային 

գիտահետազոտական 

ծրագրերի 

իրագործման 

գործընթացներում 

պրոֆեսորադասախոս

ական կազմի 

բարելավված 

կարողություններ 

Ա. Երեմյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ս. Գևորգյան 

ՀՊՄհ 

պրոռեկտոր 

 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

 

Կ. 

Վարդանյան 

Գիտահետազ

ոտական 

կենտրոնի 

2011-2015  Պրոֆեսորադա

սախոսական 

աշխատակազմ

ի 50% -ը 

տեղեկացված է 

միջազգային 

գիտահետազո

տական 

ծրագրերից 

 

Միջազային 

գիտահետազո

տական 

ծրագրերին 

մասնակցող 

պրոֆեսորադա

սախոսական 

անձնակազմ 

 

Բարձր հղում 

ունեցող 
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ղեկավար միջազգային 

պարբերական

ներում 

տպագրված 

հոդվածներ 

 

Գիտահետազո

տական 

ծրագրերի 

արտաքին 

ֆինանսավորմ

ան 

առաջարկներ և 

հայտեր 

Հավաքագրել և ՀՊՄՀ-ի 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների 

միջև տարածել 

տեղեկատվություն 

գործող ծրագրերի, 

գիտական 

կոնֆերանսների, 

գիտական հոդվածների 

հրատարակումների 

հնարավորությունների 

վերաբերյալ, 

 

Կատարվում է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին, 

ֆակուլտետների 

միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի), 

 

Գիտահետազոտա

կան կենտրոն 

Տեղեկատվական 

նամակներ, 

թարմացված 

նորություններ ՀՊՄՀ-ի  

կայքէջում, 

 

Տեղեկացված 

պրոֆեսորադասախոս

ական և վարչական 

աշխատակազմ 

 

 

 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

 

Կ. 

Վարդանյան 

Գիտահետազ

ոտական 

կենտրոնի 

ղեկավար 

2011-2015 թթ Պրոֆեսորադա

սախոսական 

աշխատակազմ

ի 50% -ը 

տեղեկացված է 

միջազգային 

գիտահետազո

տական 

ծրագրերից 

 

 

 

 

Միջազային 

գիտահետազո

տական 

ծրագրերին 

մասնակցող 

պրոֆեսորադա

սախոսական 

անձնակազմ 

Կազմակերպել 

տեղեկատվական 

սեմինարներ 

միջազգային 

Կատարվում է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին, 

ֆակուլտետների 

Տեղեկատվական 

սեմինարներ, 

իրազեկված 

ստորաբաժանումների 

Կ. 

Վարդանյան 

Գիտահետազ

ոտական 

2011-2015 

թթ. 
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հետազոտական 

ծրագրերում 

ներգրավման, 

միջազգային 

պարբերականներում 

հոդվածների 

տպագրության 

վերաբերյալ, 

 

միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի), 

 

Գիտահետազոտա

կան կենտրոն 

ներկայացուցիչներ, 

 

կենտրոնի 

ղեկավար 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

 

ԱՊՀ երկրների 

համալսարանների 

հետ գործող 

համագործակցային 

պայմանագրերի 

շրջանակներում 

կազմակերպել 

հետազոտական 

աշխատանքներ՝ 

տարածաշրջանային,մ

իջմշակութային, 

համատեղ 

հետաքրքրության, 

ազգային 

փոքրամասնություննե

րին վերաբերող 

խնդիրներ վերհանելու, 

ուսումնասիրելու և 

արդյունքները 

գործնականում 

կիրառելու նպատակով 

Ընթացքի մեջ  Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

ֆակուլտետների 

միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի), 

 

Գիտահետազոտա

կան կենտրոն 

 

Արտաքին 

ֆինանսավորման 

ռեսուրսներ 

Գործող 

պայմանագրերի 

շրջանակներում 

հետազոտությունների 

իրականացման 

մեկնարկ, 

 

 

Ս. Գևորգյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. 

Վարդանյան 

Գիտահետազ

ոտական 

կենտրոնի 

ղեկավար 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

 

 

2014-2015  Միջազգային 

գիտահետազո

տական 

ծրագրեր 

 

Բարձր հղում 

ունեցող 

միջազգային 

պարբերական

ներում 

տպագրված 

հոդվածներ 

Փնտրել 

ֆինանսավորման այլ 

աղբյուրներ՝ 

օտարերկրյա երկրների 

հետազոտական 

Պլանավորված  Գիտահետազոտա

կան կենտրոն, 

Ֆակուլտետների 

միջազգային 

համագործակցությ

Հետազոտությունը 

խթանող հավելյալ 

ֆինանսական 

միջոցներ արտաքին 

Ս. Գևորգյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. 

2014-2015 

թթ. 

Ֆինանսավորմ

ան համար 

ծրագրային 

առաջարկներ 

գիտահետազո
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համալսարանների և 

կենտրոնների հետ 

համագործակցելու 

նպատակով, 

 

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի), 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

Արտաքին 

ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

աղբյուրներից, 

 

Բացահայտված 

ֆինանսավորման 

աղբյուրներ 

 

Ֆինանսավորում 

ներգրավելու 

ծրագրային 

առաջարկներ 

Վարդանյան 

Գիտահետազ

ոտական 

կենտրոնի 

ղեկավար 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

տական 

ծրագրերի 

վերաբերյալ, 

պայմանավորվ

ածություններ 

համատեղ  

տպագրված 

հոդվածների 

վերաբերյալ 

Միջազգային 

հետազոտությունների 

արդյունքները 

հրապարակել 

միջազգայնորեն 

ճանաչված 

պարբերականներում: 

Պլանավորված  Գիտահետազոտա

կան կենտրոն, 

Ֆակուլտետների 

միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի), 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

Արտաքին 

ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

 

 

 

 

 

Հրատարակված 

հոդվածներ, 

հետազոտությունների 

արդյունքներ 

միջազգային բարձր 

վարկանիշ ունեցող 

պարբերականներում: 

Սրբուհի Ս. 

Գևորգյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Կ. 

Վարդանյան 

Գիտահետազ

ոտական 

կենտրոնի 

ղեկավար 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

2014-2015 

թթ. 

Միջազգային 

բարձր 

վարկանիշ 

ունեցող 

պարբերական

ներում 

տպագրված 

հոդվածների 

քանակի 5% աճ 
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Գ. Կազմակերպել 

ամառային դպրոցներ և 

վերապատրաստումներ ՝ 

ուղղված թե՛ օտարերկրյա և 

թե՛ սփյուռքահայ 

ուսանողներին 

 Ընթացքի մեջ է Միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի), 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Ներքին և 

արտաքին 

ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

Ամառային դպրոցների 

նպատակային 

ծրագրեր 

 

Հայագիտական և 

հայկական 

մշակութային 

արժեքները խթանող 

ծրագրեր,  

Ա. Երեմյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2013-2015 Ամառային 

դպրոցներում 

ներգրավված 

օտարերկրյա 

ուսանողներ 

 

Ամառային 

դպրոցների 

կազմակերպմ

ան 

վերաբերյալ 

դրական 

արձագանք 

 

Վերհանել միջազգային 

ասպարեզում տեղի 

ունեցող կրթական 

գործընթացների 

հիմնական 

միտումները, 

արդիական թեմաները, 

ՀՊՄՀ-ի ուժեղ կողմերը 

և ստեղծել 

համապատասխան 

ծրագրեր՝ օտարերկրյա 

և սփյուռքահայ 

ուսանողներին 

ներգրավելու 

նպատակով 

Կատարվում է  Միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի), 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Ներքին և 

արտաքին 

ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

SWOT վերլուծություն 

ՀՊՄՀ-ի ուժեղ և թույլ 

կողմերի վերաբերյալ 

 

Ամառային դպրոցների 

նպատակային 

ծրագրեր 

Ա. Երեմյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2013-2015  Տարեկան մեկ 

ամառային 

դպրոց 

 

Ամառային 

դպրոցներում 

ներգրավված 

օտարերկրյա 

ուսանողներ 

 

Ամառային 

դպրոցների 

կազմակերպմ

ան 

վերաբերյալ 

դրական 

արձագանք 

Մշակել և 

համապատասխան 

թիրախային խմբերին 

առաջարկել 

Կատարվում է  Միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

Հայագիտական և 

հայկական 

մշակութային 

արժեքները խթանող 

Ա. Երեմյան 

Պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

2013-2015  Ծրագրերում 

ներգրավված 

սփյուռքահայ 

ուսանողներ 
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հայագիտական և 

հայաստանյան 

մշակութային 

արժեքները խթանող 

ծրագրեր՝ օտարերկրյա 

և սփյուռքահայ 

ուսանողների և 

հետազոտողների 

համար 

 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի), 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Ներքին և 

արտաքին 

ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

ծրագրեր,  

 

Ծրագրերում 

ներգրավված 

օտարերկրյա և 

սփյուռքահայ 

ուսանողներ 

 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

 

Կազմակերպվ

ած ծրագրերի 

վերաբերյալ 

դրական 

արձագանք 

Մշակել 

համապատասխան 

մարքեթինգային 

միջոցառումներ 

նորամշակ ծրագրերը 

խթանելու և 

թիրախային խմբին 

հասցնելու 

նպատակով: 

Պլանավորված է Միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի), 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Ներքին և 

արտաքին 

ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

Համալսարանի 

ծրագրերի վերաբերյալ 

տեղեկատվական 

բուկլետներ 

 

ՀՊՄՀ-ի կայքում 

տեղեկատվական 

բնույթի հոդվածներ 

 

Գովազդային 

հոլովակներ 

Ա. Երեմյան 

Պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2014-2015  Հետաքրքրությ

ան հայտեր 

օտարերկրյա 

ուսանողներից 

և բուհերից՝ 

բուհում 

սովորելու և 

համագործակց

ելու 

վերաբերյալ 

 

ՀՊՄՀ-ի կայքի 

նպատակային 

էջերի 

այցելուների 

քանակի 

ավելացում 

Դ. Ապահովել 

համալսարանական 

անձնակազմի և 

ուսանողների 

շարժունությունը 

 Կատարվում է ՀՊՄՀ միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին, 

Ֆակուլտետների 

ներկայացուցիչներ

, արտաքին 

ֆինանսավորման 

միջոցներ 

Շարժունակ 

պրոֆեսորադասախոս

ական և վարչական 

անձնակազմ 

Ս. Գևորգյան 

ՀՊՄհ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Մելիք-

Բախշյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

2011-2015  Կրկնակի 

աստիճանա-

շնորհման 

նպատակով 

կրթական 

ծրագրերի 

մշակման 

նախաձեռնու-
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Ա. Երեմյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

ՀՊՄՀ-ի 

կառուցվածքա

յին 

ստորաբաժան

ումների 

ղեկավարներ 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժնի 

ղեկավար 

 

Կ. 

Վարդանյան 

Գիտահետազ

ոտական 

կենտրոնի 

ղեկավար 

 

թյուններ 

 

Միջազգային 

գիտաժողով-

ների 

կազմակերպմ

ան 

նախաձեռնու-

թյունների 

քանակի աճ 

 

Փորձի 

փոխանակման 

նպատակով 

գործուղում-

ներ և 

միջոցառում-

ներ 

 

 

 Մշակել եվրոպական 

և/կամ ԱՊՀ երկրների 

համալսարանների 

հետ համատեղ 

ծրագրեր՝ կրկնակի 

աստիճանաշնորհման 

հնարավորություններո

վ 

 

Պլանավորված  

 

 

ՀՊՄՀ միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին, 

Ֆակուլտետների 

ներկայացուցիչներ

, արտաքին 

ֆինանսավորման 

միջոցներ 

Կրթական ծրարգրերի 

նկարագրիչներ 

ռուսերեն և անգլերեն 

լեզուներով, 

 

պայմանավորվածությ

ուններ օտարերկրյա 

բուհերի հետ 

համատեղ 

որակավորման 

շնորհման 

Ս. Գևորգյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Մելիք-

Բախշյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա. Երեմյան 

ՀՊՄՀ 

2014-2015 

 

Կրկնակի 

ատիճանաշնոր

հման 

վերաբերյալ 

պայմանավորվ

ածություններ՝ 

համաձայնագի

ր, 

 

Կրկնակի 

աստիճանաշնո
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վերաբերյալ, պրոռեկտոր 

 

ՀՊՄՀ-ի 

կառուցվածքա

յին 

ստորաբաժան

ումների 

ղեկավարներ 

րհման 

նպատակով 

կրթական 

ծրագրի 

նկարագիր՝ 

օտար լեզվով 

 

 Կազմակերպել 

միջազգային 

գիտաժողովներ, 

դասախոսություններ, 

օնլայն սեմինարներ՝ 

օտարերկրյա 

մասնագետների 

ներգրավվածությամբ 

Կատարվում է ՀՊՄՀ-ի 

ֆակուլտետների 

ղեկավարներ, 

 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին 

Միջազգային 

գիտաժողովներ, 

դասախոսություններ, 

սեմինարներ 

Ս. Գևորգյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Մ. Մելիք-

Բախշյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ա. Երեմյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

ՀՊՄՀ-ի 

կառուցվածքա

յին 

ստորաբաժան

ումների 

ղեկավարներ 

2011-2015 

թթ. 

Միջազգային 

գիտաժողովնե

րի 

կազմակերպմ

ան 

նախաձեռնությ

ունների 

քանակի աճ 

 

ՀՊՄՀ-ի 

պրոֆեսորադա

սախոսական և 

վարչական 

կազմի 

բարելավված 

կարողությունն

եր 

գիտաժողովնե

րի 

կազմակերպմ

ան հարցերում 

 

Հրատարակվա

ծ հոդվածների 

ժողովածուներ 

Ստեղծել ՀՊՄՀ-ի 

օտարերկրյա 

ուսանողների, 

ժամանակավոր 

Պլանավորված  Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Օտարերկրյա 

ուսանողների ցանց 

Ա. Երեմյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

2014-2015  Ցանցում 

ներգրավված 

ուսանողների 

տվյալների 
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ուսումնառության 

նպատակով այցելող 

ուսանողների ցանց՝ 

հետագայում կապը 

պահպանելու, 

հետադարձ կապի 

միջոցով ՀՊՄՀ-ի 

կրթական 

ծառայությունների 

արդյունքների 

վերաբերյալ 

տեղեկատվություն 

ստանալու և ՀՊՄՀ-ի 

առաջարկները ցանցի 

միջոցով տարածելու 

նպատակով 

 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի) 

 

 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

բազա 

 

Տեղեկատվակ

ան նամակներ 

ցանցի ներսում 

 Ստեղծել ՀՊՄՀ-ում  

նախկինում ձեռքբերած 

կրթության ճանաչման 

մեխանիզմներ և 

գործիքակազմ 

Պլանավորված  Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի) 

Նախընթաց 

կրթության ճանաչման 

մեխանիզմների 

վերաբերյալ 

միջազգային փորձի 

ուսումնասիրություն 

Ա. Երեմյան 

Պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2014-2015 

թթ. 

Նախընթաց 

կրթության 

ճանաչման 

միջազգային 

փորձի 

ուսումնասիրու

թյան 

հաշվետվությո

ւն 

Ե. Ստեղծել 

համագործակցային 

ցանցեր՝ թե՛ ազգային , և թե՛ 

միջազգային 

մակարդակներում 

 Ընթացքի մեջ Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան 

Անդամակցում 

միջազգային 

կազմակերպություննե

րին 

Համագործակցություն 

միջազգային 

Ա. Երեմյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

2011-

2015թթ. 

Համագործակց

ային 

պայմանագրեր 

պայմանավորվ

ածություններ՝ 

ազգային և 

միջազգային 
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համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի) 

 

Գիտահետազոտա

կան կենտրոն, 

 

Ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

 

կազմակերպություննե

րի հետ 

 

 

ցության 

բաժին 

մակարդակներ

ում 

 

 Ստեղծել 

համագործակցային 

սերտ կապեր ազգային 

մակարդակում գործող 

միջազգային 

կազմակերպություննե

րի հետ՝ ՀՊՄՀ-ի 

ռազմավարական 

խնդիրների և 

առաքելության հետ 

առնչվող հարցերի 

վերհանման, 

քննարկման, 

համագործակցային 

ծրագրերի 

իրականացման 

նպատակով 

 

Կատարվում է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի) 

Համագործակցային 

կապեր միջազգային 

կազմակերոպությունն

երի հետ 

 

Անդամակցություն 

միջազգային 

ասոցիացիաներին՝ 

ըստ մասնագիտական 

ուղղվածությունների 

 

 

Ա. Երեմյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2011-2015  Համագործակց

ային 

պայմանագրեր 

պայմանավորվ

ածություններ՝ 

ազգային և 

միջազգային 

մակարդակներ

ում 

 

 

 

Ավելացնել այլ 

աղբյուրներից 

ֆինանսավորվող 

միջազգային համատեղ 

ծրագրերը, 

 

Կատարվում է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան 

Ծրագրեր՝ 

միջազգային 

կազմակերպություննե

րի ֆինանսավորմամբ  

 

Ա. Երեմյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

2011-2015  Համագործակց

ային ծրագրերի 

քանակի աճ՝ 

միջազային 

կազմակերպու

թյունների 

աջակցությամբ 
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համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի) 

ցության 

բաժին 

 

 

 Անդամակցել 

Եվրոպական 

գիտակրթական 

ասոցիացիաներին 

 

Կատարված է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի) 

 

Գիտահետազոտա

կան կենտրոն, 

 

Ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

 

Անդամակցություն 

եվրոպական 

ասոցիացեներին 

 

Ա. Երեմյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2011-2015  Անդամակցությ

ուն 

եվրոպական 

ասոցիացիանե

րին 

 

ՀՊՄՀ-ի 

ընդգրկվածությ

ան աճ 

ասոցիացիանե

րին կողմից 

իրականացվող 

ծրագրերում և 

միջոցառումնե

րում 

Զ. Աջակցել 

համալսարանական 

անձնակազմին 

միջազգայնացման 

խնդիրների լուծմանը 

մասնակցելու և բուհական 

միջազգայնացումը 

խթանելու հարցում 

 Ընթացքի մեջ է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

ՀՊՄՀ-ի 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանումն

եր 

(ֆակուլտետներ) 

 

Գիտահետազոտա

կան կենտրոն 

 

Համալսարանական 

անձնակազմի 

բարելավված 

կարողություններ՝ 

միջազգային 

համագործակցության 

գործընթացների 

կառավարման 

հարցում 

Ա. Երեմյան 

ՀՊՄՀ 

պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

 

Կ. 

Վարդանյան 

Գիտահետազ

2011-2015 Միջազգային 

ծրագրերի 

քանակական 

աճ 

 

Միջազգային 

ծրագրերում 

ներգրավված 

անձնակազմի 

քանակական 

աճ 
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Արտաքին 

ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

 

ոտական 

կենտրոն 

 ՀՊՄՀ-ի 

միջազգայնացմանը 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների

ն ներգրավելու 

նպատակով, ստեղծել 

առանձին 

ստորաբաժանումների 

միջազգայնացման 

աշխատանքների 

համար 

պատասխանատու 

մասնագետների ցանց, 

 

Կատարված է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

ՀՊՄՀ-ի 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանումն

եր 

(ֆակուլտետներ) 

Ֆակուլտետներում 

միջազգայնացման 

համար 

պատասխանատուներ

ի ցանկ, 

 

Ա. Երեմյան 

Պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2011-2013թթ. Ֆակուլտետնե

րում 

միջազգայնացմ

ան համար 

պատասխանա

տուների ցանկ, 

 

Միջազգայնաց

ման 

պատասխանա

տուների 

ներգրավվածու

թյուն 

միջազգային, 

շարժունությա

ն ծրագրերի 

խթանման 

գործընթացներ

ում 

Կազմակերպել  

ամենամսյա 

տեղեկատվական 

սեմինարներ 

միջազգայնացման 

պատասխանատուներ

ի համար՝ 

միջազգայնացման 

գործող խնդիրների, 

առաջխաղացման 

ուղիների, 

միջզգայնացման 

վերաբերյալ 

առաջարկները 

Կատարվում է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Սեմինարներ, 

ֆակուլտետներում 

իրազեկված 

միջազգայնացման 

համար 

պատասխանատուներ, 

միջազգայնացման 

գործունեության 

բարելավման 

առաջարկների 

փաթեթ 

 

Ա. Երեմյան 

Պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2012-2015 Ֆակուլտետնե

րում 

միջազգային 

համագործակց

ությունների 

վերաբերյալ 

տեղեկացվածո

ւթյան 

բարձրացում 

Միջազգային 

ծրագրերում 

ներգրավված 

անձնակազմի 

քանակական 
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քննարկելու և 

տեղեկացվածությունը 

բարձրացնելու 

նպատակով, 

աճ 

ՀՊՄՀ-ի 

միջազգայնացմ

ան 

գործունեությա

նը միտված 

ֆակուլտետայի

ն 

նախաձեռնությ

ունների 

քանակի 

ավելացում 

 Ներգրավել 

համապատասխան 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների 

ներկայացուցիչներին 

միջազգային 

համագործակցային 

ծրագրերում՝ ըստ 

մասնագիտական 

փորձի և 

համապատասխան 

հմտությունների 

առկայության: 

Կատարվում է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Արտաքին 

ֆինանսական 

ռեսուրսներ 

 

Միջազգային 

ծրագրերում 

ներգրավված 

անձնակազմ,  

 

Միջազգային 

ծրագրերի 

կառավարման 

բարելավված 

կարողություններ 

 

Ա. Երեմյան 

Պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2012-2015թթ. Միջազգային 

ծրագրերում 

տարբեր 

ֆակուլտետներ

ից 

պրոֆեսորադա

սախոսական 

կազմի 

ընդգրկվածությ

ան աճ 

Փորձի 

փոխանակման 

համար 

կատարված 

փոխայցելությո

ւններ 

Համատեղ 

ծրագրերի 

արդյունքների 

վերաբերյալ 

հաշվետվությո

ւններ 

 

Ներդրված 

ծրագրեր 



94 
 

Է. Բարելավել 

միջազգայնացման 

կառավարման գործընթացը 

 Ընթացքի մեջ է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Բարելավված 

միջազգայնացման 

կառավարման 

գործընթաց 

Ա. Երեմյան 

Պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2012-2015թթ. Միջազգայնաց

մանը միտված 

իրագործված 

ռազմավարակ

ան խնդիրներ 

 

ՀՊՄՀ-ի 

կառուցվածքայ

ին 

ստորաբաժան

ումների 

ներկայացուցիչ

ների 

բարելավված 

կարողությունն

եր՝ 

միջազգայնացմ

ան 

կառավարման 

գործընթացներ

ում 

 

 

 Կազմակերպել 

քննարկումներ ՀՊՄՀ-ի 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների 

համապատասխան 

ներկայացուցիչների 

հետ՝ 

միջազգայնացման 

ռազմավարության 

ներդրման հետ 

կապված խնդիրների 

վերաբերյալ 

Կատարված է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Ինստիտուցիոնալ 

մակարդակում 

ռազմավարական 

խնդիրների 

իրագործում 

Ա. Երեմյան 

Պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2012-2013  Միջազգայնաց

մանը միտված 

իրագործված 

ռազմավարակ

ան խնդիրներ 

 

ՀՊՄՀ-ի 

կառուցվածքայ

ին 

ստորաբաժան

ումների 

ներկայացուցիչ

ների 

բարելավված 
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կարողությունն

եր՝ 

միջազգայնացմ

ան 

կառավարման 

գործընթացներ

ում 

 

Նպատակային 

միջազգային 

ծրագրերի 

ծավալների աճ 

 

Միջազգայնաց

ման 

ռազմավարակ

ան 

գործողություն

ների 

իրագրործման 

ընթացքում 

վերհանված և 

լուծում գտած 

խնդիրներ 

 

 Մշակել 

համապատասխան 

գործիքակազմ ՀՊՄՀ-ի 

միջազգայնացման 

ուղղությամբ տարվող 

գործընթացների և 

աշխատանքների 

վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

հավաքագրման 

նպատակով, 

 

Կատարված է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Տեղեկատվության 

հավաքագրման 

հարցաթերթեր, 

շրջաբերականներ 

ՀՊՄՀ-ի 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների

ն  

Ա. Երեմյան 

Պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2012-2013  Հավաքագրված 

տվյալների 

բազա 
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 Մշակել ՀՊՄՀ-ի 

միջազգային 

գործունեությունը 

կանոնակարգող 

ընթացակարգ՝ 

միջազգայնացման 

աշխատանքները 

համակարգելու 

նպատակով, 

Մասամբ 

կատարված է  

Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

 

Միջազգայնայնացման 

աշխատանքները 

կանոնակարգող 

ընթացակարգ 

 

Միջազգային 

համագործակցության 

բաժնի 

գործունեության 

կանոնակարգ 

 

Ա. Երեմյան 

Պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

2013-2014  Միջազգային 

համագործակց

ությունը 

կանոնակարգո

ղ 

ընթացակարգ 

 

Միջազգային 

համագործակց

ության բաժնի 

համակարգվա

ծ 

գործունեությու

ն 

 

 Յուրաքանչյուր 

տարվա ավարտին 

ամփոփել տվյալները՝ 

ըստ ՀՊՄՀ-ի 

միջազգայնացման 

ռազմավարության 

խնդիրների և մշակել 

համապատասխան 

միջոցառումների 

ծրագիր լավագույն 

փորձի տարածման և 

թերությունների 

շտկման նպատակով: 

Ընթացքի մեջ է Միջազգային 

համագործակցությ

ան բաժին (4 հոգի), 

 

Միջազգային 

համագործակցությ

ան 

համակարգողներ 

(յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում 1 

հոգի, ընդհանուր 

10 հոգի) 

 

Գիտահետազոտա

կան կենտրոն, 

 

 

Տարեկան 

միջոցառումների 

ծրագիր 

 

 

Ա. Երեմյան 

Պրոռեկտոր 

Ս. Գևորգյան 

Պրոռեկտոր 

 

Ք. Ծատուրյան 

Միջազգային 

համագործակ

ցության 

բաժին 

 

Կ. 

Վարդանյան 

Գիտահետազ

ոտական 

կենտրոնի 

ղեկավար 

2013-2015 Տարեկան 

միջոցառումնե

րի ծրագիր 

 

Միջազգայնաց

ման 

ռազմավարակ

ան 

գործողություն

ների 

իրագրործման 

ընթացքում 

վերհանված և 

լուծում գտած 

խնդիրներ 

 

Միջագայնացմ

անը միտաված 

բարելավված 

մեխանիզմներ 

 


