ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2021-2026
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
ԾՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԵՐԵՎԱՆ - 2021

«Երևանի պետական համալսարանի 2021-2026 թթ.
զարգացման ռազմավարական ծրագիրը»
ներկայացվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի
2021 թ. մայիսի 13-ի նիստում:

Բովանդակություն

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

6

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

6

ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

6

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

7

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

14

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ

23

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)

3

4

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)

Երևանի պետական համալսարանը 2010 թվականից ի վեր իր
գործունեությունը կազմակերպում է ըստ զարգացման ռազմավա
րական ծրագրի: Նախորդ տասնամյակում ԵՊՀ-ն իրականացրել
է երկարաժամկետ (հնգամյա) երկու ռազմավարական ծրագիր՝
նախատեսված 2010-2014 և 2016-2020 թվականների համար:
ԵՊՀ 2021-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը
Երևանի պետական համալսարանի առաջիկա հինգ տարիների
գործունեության պլանավորման փաստաթուղթն է, որը համալ
սարանի ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական համա

Գեղամ Գևորգյան

կազմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մշակվել է վերջին

ԵՊՀ ռեկտորի

ինը ամիսների ընթացքում` կատարված բազմաթիվ հետազո

ժամանակավոր

տություններից ստացված տվյալների հիման վրա (տարբեր հե
տազոտությունների մասնակցել է մոտ 10 000 անձ):

պաշտոնակատար,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս

Ռազմավարական ծրագրում սահմանված են համալսարանի
առաքելությունը և տեսլականը, ներկայացված են ԵՊՀ հիմնա
րար արժեքները: Համալսարանի հնգամյա գործունեության ու
ղենիշները ռազմավարական երեք նպատակներն են՝ Բարձրո
րակ կրթություն, Գիտություն և նորարարություն, Հանրային ներգ
րավում, որոնցից յուրաքանչյուրի իրականացման համար նա
խատեսված են համապատասխան խնդիրներ և դրանց լուծումն
ապահովող գործողություններ:
Վստահ եմ, որ Երևանի պետական համալսարանի զարգաց
ման ռազմավարական ծրագրով նախատեսված յուրաքանչյուր
գործողության իրականացում կխթանի կրթության, գիտության,
մշակույթի բնագավառներում ԵՊՀ հաջողությունները,

կամրա

պնդի նրա առաջատար դերն ու դիրքը մեր երկրի գիտակրթա
կան համակարգում:
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Երևանի պետական համալսարանի գործունեությունը միտված է
հայագիտական, բնագիտական, ճշգրիտ, հասարակագիտական ու
հումանիտար գիտությունների և տեխնոլոգիական տարբեր ուղղություններով
միջազգային չափանիշներին և աշխատաշուկայի արդի պահանջներին
համապատասխան գիտահենք կրթական ծրագրերի ու գիտական
հետազոտությունների իրականացմանը։

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
Երևանի պետական համալսարանը հավակնում է լինել միջազգային
ճանաչում ունեցող, ուսանողակենտրոն, բարձրակարգ հանրային
բարձրագույն ուսումնական և հետազոտական հաստատություն,
որը կնպաստի պետության և հասարակության տնտեսական կայուն
զարգացմանը՝ տրամադրելով միջազգային ճանաչում ունեցող գիտահենք
կրթական ծրագրեր և մրցունակ գիտական հետազոտություններ:

ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ
• Ուսանողի հաջողություն
• Գերազանցություն
• Ակադեմիական ազատություն և բարեվարքություն
• Համագործակցություն
• Պատասխանատվություն
• Նորարարություն և ստեղծարարություն
• Ներառականություն
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I. ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Հավատարիմ մնալով ուսանողին գիտահենք կրթություն տրամադրելու առաքելությանը՝ ապահովել մրցունակ գիտելիք և փորձառություն, որոնք ուսանողին հնարավորություն կտան դրական ներդրում ունենալ պետության և հասարակության
զարգացման գործում:

Խնդիր 1. Ընդունելություն
		
		

Ներգրավել բարձր ներուժ ունեցող դիմորդների` ապահովելով 				
ներառականության սկզբունքը:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Սահմանել ընդունելության բարձրացված

3. Ապահովել կրթության հասանելիություն

շեմ` բարձր ներուժ ունեցող դիմորդների

սոցիալական տարբեր խմբերի

ներգրավման համար։

ներկայացուցիչների համար:

2. Կազմակերպել առարկայական մրցույթներ

4. Գտնել ֆինանսավորման աղբյուրներ՝

և մրցանակակիրների համար սահմանել

տաղանդաշատ դիմորդներին ԵՊՀ-ում

ընդունելության արտոնություններ:

կրթաթոշակով ապահովելու համար:
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5. Կազմակերպել դիմորդների

Ցուցիչներ

մասնագիտական ինքնորոշման միջոցառումներ:
6. Կազմակերպել նախապատրաստական
առցանց դասընթացներ՝ ՀՀ մարզերից
դիմորդների հոսքը մեծացելու նպատակով։
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1.

Ընդունելության բարձրացված շեմ և
մրցութային ցուցանիշ։

2.

Տարեկան օլիմպիադաներ, առարկայական
մրցույթներ:

3.

Ուսումնական նյութերի առկայություն
տեսողական և լսողական խնդիրներ
ունեցող ուսանողների համար:

4.

Տարեկան առնվազն 5 կրթաթոշակի
սահմանում:

5.

Մասնագիտական ինքնորոշման մոդուլի
առկայություն:

6.

Առցանց դասընթացների առկայություն և
հասանելիություն:
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Խնդիր 2. Մրցունակ կրթական ծրագրեր
		
		
		

Տրամադրել բարձրակարգ ակադեմիակ
 ան գիտելիք և փորձառություն յուրաքանչյուր 	
ուսանողի՝ երաշխավորելով ընդհանրական և մասնագիտական կարողություններ և 	
ապահովելով կրթության շարունակականություն։

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Մշակել և ներդնել աշխատանքի վրա
հիմնված կրթական ծրագրերի հայեցակարգ:
2. Բ
 արելավել կրթական ծրագրերի վերջնար
դյունքները՝ զարգացնելով ուսանողների միջ
գիտակարգային գիտելիքները և կարողու
թյունները։
3. Պ
 արբերաբար իրականացնել ուսանողների
կրթական կարիքների և աշխատաշուկայի
պահանջարկի գնահատում՝ կրթական ծրագ
րերի շարունակական բարելավման նպա
տակով:
4. Մշակել և կրթական ծրագրերում ներդնել
ԵՊՀ բակալավրիատ
 ի շրջանավարտների
ընդհանրական կոմպետենցիան
 երի պար
տադիր կազմը։
5. Մշակել և ներդնել կրթական ծրագրերի մի
ջազգային հենանշման (բենչմարքինգի) ներ
բուհական կարգ:
6. Վ
 երանայել ուսանողների գնահատման կար
գը՝ գնահատման արժանահավատության և
բազմազանության բարձրացման նպատա
կով:
7. Կրթական ծրագրերում ներմուծել լրացուցիչ
մասնագիտացման (Minor) հնարավորություն,
փորձնական (պիլոտային) կարգով իրակա
նացնել մի շարք բակալավրի ծրագրեր։
8. Ուսանողների միջազգային շարժունությունն
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ապահովելու նպատակով կրթական ծրագ
րերում նախատեսել «շարժունության պա
տուհաններ»։
9. Գ
 ործադրել կրթական ծրագրերի ընթացիկ
մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) և պար
բերական վերանայման կարգը բակալավրի
ծրագրերի համար։

Ցուցիչներ
1. Աշխատանքի վրա հիմնված առնվազն 10
կրթական ծրագիր:
2. Բ
 ակալավրի բոլոր կրթական ծրագրերում
այսպես կոչված «4C» (քննական մտածողու
թյուն, համագործակցություն, հաղորդակցա
կանություն, ստեղծարարություն) կարողու
թյունների ձևավորմանը միտված բովանդա
կության ապահովում:
3. Կրթական ծրագրերի հիմնական շահակից
ների կարիքների գնահատման գործող մե
թոդաբանություն:
4. Կրթական ծրագրերի միջազգային բենչմար
քինգի գործող ընթացակարգ:
5. Ուսանողների գնահատման նորացված մե
թոդաբանություն և գործող նոր կարգ:
6. Կրթական ծրագրերում ուսանողների միջազ
գային «շարժունության պատուհանների»
առկայություն:
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Խնդիր 3. Կրթական միջավայր
		
		

Յուրաքանչյուր ուսանողի համար ապահովել զարգացմանը միտված ֆիզիկական և 	
վիրտուալ միջավայր:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Բարելավել ուսումնական լսարանների և լա
բորատոր ենթակառուցվածքների հագեցվա
ծությունը:
2. Ստեղծել «Թվային կամպուս»՝ զարգացնելով
դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի
թվային հմտությունները, յուրաքանչյուր ու
սանողի համար ապահովել թվային ռեսուրս
ների հասանելիությունը:
3. Զարգացնել և ընդլայնել համալսարանի
թվային գրադարանի գործառույթները և ու
սումնական ռեսուրսները:
4. Դ
 ասախոսների և ուսանողների արտալսա
րանային արդյունավետ գործունեության հա
մար ապահովել անհրաժեշտ տարածք և
պայմաններ։
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Ցուցիչներ
1. Տարեկան առնվազն 10 արդիականացված
լսարան:
2. Վերազինված տարեկան 6 հետազոտական
լաբորատորիա:
3. Բազմաֆունկցիոնալ
առկայություն:

թվային

գրադարանի

4. Անվտանգ և հուսալի ուսումնական «Թվային
կամպուս»:
5. Անվտանգ և հասանելի ուսումնական միջա
վայր հատուկ կարիքներով ուսանողների հա
մար:

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)

Խնդիր 4. Բարձրորակ մարդկային ռեսուրսներ
		

Ապահովել մասնագիտական համայնքի կարողությունների զարգացումը։

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Մասնագիտական զարգացմանը նպաստող
միջազգային և ներբուհական թվային հար
թակները հասանելի դարձնել ԵՊՀ բոլոր դա
սախոսներին։
2. Պ
 արբերաբար իրականացնել ուսումնաօ
ժանդակ և վարչական համակազմերի վե
րապատրաստումներ՝ հիմնված կարիքների
գնահատման վրա և համահունչ ԵՊՀ զար
գացման գերակայություններին։
3. Դ
 ասախոսների վերապատրաստման ծրա
գրում ներառել հետազոտական կարողու
թյունների զարգացմանն ուղղված մոդուլներ:
4. Դ
 ասախոսներին և ուսանողներին տրամադ
րել խմբային և անհատական հոգեբանական
խորհրդատվական ծառայություններ:
5. Կրթական ծրագրերում լավարկել ուսանող/
դասախոս հարաբերակցությունը՝ հաշվի առ
նելով մասնագիտության առանձնահատկու
թյունները։

Ցուցիչներ
1. Առնվազն երկու միջազգային գիտակրթական
թվային հարթակի հասանելիություն:
2. Դասախոսական և ուսումնաօժանդակ հա
մակազմերի կարողությունների զարգացման
գործող ռազմավարություն:
3. Դ
 ասախոսական համակազմի որակավոր
ման բարձրացման արդիականացված հե
տազոտահենք ծրագիր:
4. Վ
 արչական և ուսումնաօժանդակ համակազ
մերի վերապատրաստման և ատեստավոր
ման գործող կարգ:
5. Հոգեբանական խորհրդատվության գործող
ծառայություն:
6. Դ
 ասախոսական և ուսումնաօժանդակ հա
մակազմերի աշխատանքի արդյունավետու
թյան բազմագործոն գնահատման նորաց
ված կարգ:

6. Բ
 ազմազանեցնել ԵՊՀ աշխատողների մաս
նագիտական աճի խրախուսման ձևերը:
7. Մշակել և ներդնել դասախոսական և ուսում
նաօժանդակ համակազմերի աշխատանքի
արդյունավետության գնահատման և խրա
խուսման նոր համակարգ:

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)
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Խնդիր 5. Միջազգայնացում և համագործակցություն
		
		

Բարելավել համալսարանի միջազգայնացման ցուցանիշները կրթական և 			
հետազոտական ոլորտներում:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Ավելացնել համատեղ և կրկնակի դիպլոմով
կրթական ծրագրերի թվաքանակը։
2. Մ
 եծացնել օտարալեզու կրթական ծրագրերի
թվաքանակը։
3. Մ
 ագիստրոսի կրթական ծրագրերում մեծաց
նել օտարալեզու դասընթացների թվաքանա
կը։
4. Մ
 իջազգային համագործակցության շրջա
նակներում ապահովել դասախոսների և ու
սանողների վիրտուալ շարժունությունը։
5. Զ
 արգացնել գիտամանկավարժական կազ
մի կարողությունները՝ միջազգային դրամաշ
նորհային ծրագրերում ուսումնական ստորա
բաժանումների ներգրավվածության բարձ
րացման նպատակով:
6. Հզորացնել ԵՊՀ ստորաբաժանումների միջև
հորիզոնական կապերը՝ պարբերաբար իրա
կանացնելով աշխատակազմի վերապատ
րաստումներ, կազմակերպել դրամաշնոր
հային ծրագրեր գրելու և ղեկավարելու առ
կա ու հեռավար ձևաչափով վերապատրաս
տումներ:
7. Խ
 որացնել գիտակրթական համագործակ
ցությունն օտարերկրյա գործընկեր համալ
սարանների և կազմակերպությունների հետ՝
ռազմավարական երկարատև համագոր
ծակցության նպատակով:
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8. Կայացնել այցելու պրոֆեսորի ինստիտուտը։
9. Մշակել և ներդնել օտարերկրյա ուսանողնե
րի հավաքագրման առավել արդյունավետ
մեխանիզմներ:

Ցուցիչներ
1. Օտարերկրյա ուսանողների կրկնապատկ
ված թվաքանակ:
2. Համատեղ և կրկնակի դիպլոմով կրթական
ծրագրերի թվաքանակի աճ (առնվազն 5
կրթական ծրագիր):
3. Յուրաքանչյուր ֆակուլտետի համար առն
վազն 2 միջազգային ռազմավարական գոր
ծընկեր:
4. Յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում
առնվազն 2 օտարալեզու դասընթացի առ
կայություն:
5. Դրամաշնորհային ծրագրեր կազմելու վերա
բերյալ թվային ուղեցույցի առկայություն։
6. Տարեկան առնվազն 7 հրավիրյալ պրոֆե
սորի այց (այդ թվում՝ վիրտուալ) համալսա
րան:
7. Ուսանողների միջազգային ակադեմիակ
 ան
շարժունության 10 % աճ։

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)

Խնդիր 6. Արդյունավետ կառավարում
		

Բարձրացնել համալսարանի կառավարման արդյունավետությունը կրթական ոլորտում:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Գործադրել հետադարձ կապի և դրա ար
դյունքների կիրառման բարելավված մեխա
նիզմներ:
2. Գ
 ործադրել ուսումնական ստորաբաժանում
ների գործունեության պլանավորման, մշ
տադիտարկման, արդյունավետության գնա
հատման և բարելավման մեխանիզմներ:
3. Ստեղծել և ներդնել դասախոսական հա
մակազմի կառավարման կենտրոնացված
թվային հարթակ:

Ցուցիչներ
1. Ուսումնական ստորաբաժանումների գործու
նեության պլանավորման, մշտադիտարկ
ման, գնահատման և բարելավման գործող
կարգ:
2. Դ
 ասախոսական համակազմի
ման գործող թվային հարթակ:

կառավար

3. Կ
 արգապահական և բարեվարքության կա
նոնների գործող կարգ:

4. Վ
 երանայել և հստակեցնել համալսարանի
ներքին կարգապահական և բարեվարքու
թյան կանոնները:

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)
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II. ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Իրականացնել և զարգացնել նորարարական հետազոտություններ՝ հասարակա
գիտական, սոցիալ-տնտեսագիտական, հումանիտար, բնագիտական և մաթե
մատիկական մասնագիտությունների լայն սպեկտրով։

Խնդիր 1. Կրթություն
		

Զարգացնել հետազոտահենք կրթություն։

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ
ներդնել մագիստրոսական և դոկտորական
(ասպիրանտական) համատեղ կրթական
ծրագրեր։
2. Ստեղծել
գիտահետազոտական
ինստի
տուտներում կրթական մոդուլ ունենալու հնա
րավորություն։
3. Ավարտական աշխատանքների և մագիստ
րոսական թեզերի ղեկավարման գործում
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Ցուցիչներ
1. Հետազոտություններում ընդգրկված
նողների թվաքանակի աճ։

ուսա

2. Գ
 իտական խմբերում ընդգրկված ուսանողնե
րի թվաքանակի աճ։
3. Ավարտական աշխատանքի՝ որպես զեկույցի
ներկայացվածությունը ՈւԳԸ կամ այլ գիտա
ժողովներում։

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)

ներգրավել բարձր ընթացիկ գիտական վար
կանիշ ունեցող հետազոտողների։
4. Մշակել և իրականացնել ավարտական աշ
խատանքների և մագիստրոսական թեզե
րի գիտական մակարդակի բարձրացմանը
միտված քաղաքականություն:

4. Մագիստրոսական թեզի՝ որպես գիտական
աշխատանքի (հոդված) ներկայացվածու
թյունը:

5. Ն
 երդնել գրագողության դեմ պայքարի գոր
ծիքակազմ:

Խնդիր 2. Դոկտորական (ասպիրանտական) կրթություն
		
		

Դոկտորական կրթությունը համապատասխանեցնել Զալցբուրգյան սկզբունքներին և
ներդնել հետդոկտորական հետազոտություն։

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճա
նում ներդնել կրթության կազմակերպման
նոր կամ հաջողված մոդելներ (համագոր
ծակցային ցանցեր), ստեղծել դոկտորական
դպրոցներ:
2. Բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճա
նի կրթական ծրագրերի համար սահմանել
մասնագիտական բովանդակային նոր պա
հանջներ։
3. Ներդնել հետդոկտորական
թյունների ինստիտուտ:

Ցուցիչներ
1. Ձևավորված դոկտորական դպրոցներ։
2. Բ
 արելավված կամ նոր մասնագիտական
ծրագրերի փաթեթներ բարձրագույն կրթու
թյան երրորդ աստիճանում։
3. Հ
 ետդոկտորական
հետազոտությունների
կազմակերպման կարգ։

հետազոտու

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)
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Խնդիր 3. Բարձրորակ մարդկային ռեսուրսներ
		

Մշակել գիտական ներուժի պահպանմանը և զարգացմանն ուղղված քաղաքականություն:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Խրախուսել գիտահետազոտական նախագծերում ինչպես դասախոսական համակազ
մի, այնպես էլ սովորողների ներգրավվածու
թյունը։
2. Իրականացնել աջակցության ծրագրեր աս
պիրանտների և երիտասարդ գիտնականնե
րի համար, բարձրացնել հրատարակումների
համար տրվող լրավճարները:
3. Խրախուսել ուսանողական և դոկտորական
ամառային դպրոցների կամ երիտասարդա
կան այլ գիտական միջոցառումների կազմա
կերպումը և մասնակցությունը։
4. Իրականացնել
վերապատրաստումների
շարք՝ նպատակաուղղված հոդվածներ գրե
լու հմտությունների զարգացմանը, պատ
րաստել համապատասխան ուղեցույցներ:
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Ցուցիչներ
1. Գիտական խմբերում ընդգրկված ասպի
րանտների և երիտասարդ գիտաշխատող
ների թվաքանակի աճ։
2. Ասպիրանտների և երիտասարդ գիտաշ
խատողների տպագրված աշխատանքների
որակական աճ։
3. Գ
 իտահետազոտական խմբերում իրակա
նացվող աշխատանքների և ավարտական
աշխատանքների թեմաների համապատաս
խանելիության բարձր աստիճան։
4. Գ
 իտական միջոցառումներին մասնակցած
ուսանողների և դոկտորանտների թվաքա
նակի աճ։

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)

Խնդիր 4. ԵՊՀ տեսանելիություն
		

Ամրապնդել ԵՊՀ-ի՝ որպես գիտահետազոտական կազմակերպության վարկանիշը:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Բարելավել ԵՊՀ հետազոտողների ներկա
յացվածությունը մասնագիտական ցանցե
րում։
2. Մշակել և ներդնել բաց գիտության քաղաքա
կանություն:
3. Ապահովել գիտական շտեմարաններ մուտքի
հնարավորություն համալսարանական վիր
տուալ տիրույթում:
4. Խթանել միջազգային վարկանիշային գիտա
կան հանդեսներում հոդվածների հրապարա
կումը՝ տարբերակելով Scopus շտեմարանում
ընդգրկված տարբեր կատեգորիան
 երը (Q1,
Q2, Q3, Q4) և ազդեցության գործակցի մեծու
թյունը։

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)

Ցուցիչներ
1. Միջազգային
վարկանիշային
գիտական
հանդեսներում հրապարակումների թվաքա
նակի աճ։
2. Մ
 ասնագիտական ցանցերում ԵՊՀ ներկա
յացվածության աստիճանի աճ։
3. Լրավճարների վերամշակված կարգ։
4. Տարբերակված լրավճարների տրամադրում՝
մինչև 50 % ավելացումով:
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Խնդիր 5. ԵՊՀ ամսագրեր
		Խթանել ԵՊՀ ամսագրերի թվայնացումը և միջազգայնացումը։

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Անցնել ԵՊՀ ամսագրերի ամբողջական
էլեկտրոնային կառավարման։
2. Ներդնել ամսագրերում գրագողության դեմ
պայքարի և հոդվածի հետկանչի մեխանիզմ
ներ։
3. Ամսագրերի խմբագրական կազմերում ներ
գրավել բարձր գիտական վարկանիշ ունե
ցող մասնագետների։
4. Բ
 ազմազանեցնել գրախոսների և հեղինակ
ների աշխարհագրությունը:

Ցուցիչներ
1. Ամբողջովին էլեկտրոնային կառավարման
անցած ամսագրերի թվաքանակի աճ։
2. Մ
 իջազգային շտեմարաններում ընդգրկված
ԵՊՀ ամսագրերի թվաքանակի աճ։
3. Գրագողության դեմ պայքարի քանակական
արդյունքներ, հետ կանչված աշխատանքնե
րի և գրագողության բացահայտված դեպ
քեր։

Խնդիր 6. Արդյունավետ և անվտանգ միջավայր
		

Գիտական և կրթական ենթակառուցվածքների տարանջատում։

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Լավարկել գիտական ենթակառուցվածքները
և կառավարումը։
2. Խրախուսել գիտության տարբեր բնագավառ
ների միջգիտակարգային հետազոտություն
ների կատարումը և միջոլորտային լաբորա
տորիաների ձևավորումը։
3. Ստեղծել ընդհանուր բնագիտական լաբորա
տոր կենտրոն։

Ցուցիչներ
1. Միավորված գիտական կենտրոններ։
2. Մրցունակ և համակարգային խնդիրներ լու
ծելու ունակ գիտական խմբեր։
3. Ընդհանուր
կենտրոն։

բնագիտական

լաբորատոր

4. Ձեռք բերել գիտամանկավարժական գործու
նեության համար անհրաժեշտ ծրագրային
հատուկ փաթեթների լիցենզիաներ:
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Խնդիր 7. Համագործակցություն
		
		

Զարգացնել ԵՊՀ գիտական համագործակցությունը գիտահետազոտական ինստիտուտ-	
ների, բուհերի և ձեռնարկությունների հետ։

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ
իրականացնել համատեղ նախագծեր:
2. Ընդլայնել գիտահետազոտական ինստի
տուտների և բուհերի առաջատար մասնա
գետների ներգրավվածությունը գիտական
համագործակցության նախագծերի շրջանա
կում իրականացվող ավարտական աշխա
տանքների ու մագիստրոսական թեզերի հա
մաղեկավարման գործում:

Ցուցիչներ
1. Համատեղ նախագծերի թվաքանակի աճ։
2. Ավարտական աշխատանքների և մագիստ
րոսական թեզերի ղեկավարման նպատա
կով գիտական հիմնարկներից հրավիրված
մասնագետների թվաքանակի աճ։

3. Ապահովել ձեռնարկությունների հետ գիտա
կան համագործակցությունը։

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)
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Խնդիր 8. Միջազգային համագործակցության խթանում
		
		

Զարգացնել ԵՊՀ միջազգային գիտական համագործակցությունը արտերկրի համալսա-	
րանների, գիտական կենտրոնների հետ։

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Ընդլայնել ԵՊՀ մասնագետների մասնակցու
թյունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմի
նարներին։
2. Խրախուսել ԵՊՀ մասնագետների ներգրավ
վածությունը միջազգային տարաբնույթ գի
տակրթական հիմնադրամներով ֆինանսա
վորվող նախագծերում։
3. Աջակցել արտերկրի համալսարանների և
գիտական կենտրոնների հետ համագործակ
ցող ԵՊՀ գիտահետազոտական լաբորատո
րիաներին:
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Ցուցիչներ
1. Գիտաժողովներին մասնակցության աջակց
ման նոր քաղաքականություն։
2. Համաֆինանսավորվող նախագծերի և լաբո
րատորիաների թվաքանակի ավելացում։
3. Մ
 իջազգային գիտական կենտրոններ գոր
ծուղումների ավելացում։

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)

Խնդիր 9. Կառավարում
		
		

Իրականացնել գիտահետազոտական գործունեության կառավարման միասնական
քաղաքականություն:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Գիտական քաղաքականության վարչությանը
կից ստեղծել գիտության կառավարման խոր
հուրդ։
2. Զարգացնել հորիզոնական կապերը բուհի
ստորաբաժանումների միջև՝ պարբերաբար
իրականացնելով գիտաշխատակազմի վե
րապատրաստումներ:
3. Կանոնակարգել դրամաշնորհային ծրագրե
րի դիմելու գործընթացը, պարբերաբար իրա
կանացնել մշտադիտարկում և վերահսկողու
թյուն։

Ցուցիչներ
1. Գիտության կառավարման ձևավորված խոր
հուրդ:
2. Դրամաշնորհներին մասնակցության գործող
կարգ։
3. Հատկացված 10-15 ներքին դրամաշնորհ։
4. Մտավոր սեփականության և առևտրայնաց
ման քաղաքականության առկայություն։
5. Գիտական արդյունքի առևտրայնացման
մշակված մեթոդաբանություն։

4. Իրականացնել ներբուհական դրամաշնոր
հային ծրագրեր և գործադրել համապա
տասխան քաղաքականություն:
5. Նպաստել
գիտական
առևտրայնացմանը։

արդյունքների

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)
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Խնդիր 10. Հետազոտական բարեվարքություն
Իրականացնել գիտահետազոտական գործունեության էթիկական նորմերի 		
գործադրման և բաց գիտական միջավայրի ձևավորման քաղաքականություն:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Մշակել և ներդնել հետազոտությունների
կազմակերպման էթիկայի նորմեր։

Ցուցիչներ

2. Ապահովել բաց գիտական միջավայրի ձևա
վորումը:

1. Հետազոտությունների կազմակերպման ղե
կավար ձեռնարկների առկայություն։

3. Ուսանողներին և երիտասարդ հետազոտող
ներին տրամադրել մասնագիտական աջակ
ցություն։
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2. Գիտական գործունեության արդյունքների
հաշվետվողականության ներդրված ընթա
ցակարգ։

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)

III. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ
Զարգացնել համալսարանի հանրային ներգրավման համակարգը, խթանել մի
ջազգայնացումը և բարձրացնել սոցիալական պատասխանատվությունը:

Խնդիր 1. Կրթական ծրագրեր
		
		
		

Ուսումնասիրել հանրային պահանջարկը և աշխատաշուկայի պահանջներին ու ԵՊՀ
շահակիցների կարիքներին համապատասխան առաջարկել լրացուցիչ կրթական 		
ծրագրեր։

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Ընդլայնել և ապահովել կայուն համագործակցություն
կրթական ծրագրերի տարբեր շահակիցների հետ:

Ցուցիչներ

2. Իրականացնել համակարգված միջոցառումներ՝ ԵՊՀ
առաջարկները շահակիցների տարբեր խմբերին ներ
կայացնելու համար:

1. Պահանջարկի
ուսումնասիրու
թյան արդյունքներն ամփոփող
զեկույց:

3. Զ
 արգացնել լրացուցիչ կրթական ծրագրերի առցանց
(հեռավար)
իրականացման
հնարավորությունները,
մշակել և գործադրել համապատասխան կարգ:

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)

2. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի
թվաքանակի աճ:
3. Կրթական ծրագրերի առցանց
իրականացման գործող կարգ:
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Խնդիր 2. Համագործակցություն
		
		

Ձևավորել ձեռնարկությունների հետ համագործակցության կայուն համակարգ և 		
նպաստել շահակիցների կարիերայի զարգացմանը:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. ԵՊՀ տարբեր ստորաբաժանումների ներգ
րավմամբ ձևավորել ձեռնարկությունների
հետ համագործակցության ընդհանուր հա
մակարգ։
2. Իրականացնել վերջին 5 տարիների ԵՊՀ շր
ջանավարտների զբաղվածության և աշխա
տաշուկայի կարիքների ուսումնասիրություն:
3. Զ
 արգացնել ԵՊՀ կապը իր շրջանավարտնե
րի հետ և ապահովել համագործակցությունը
տարբեր բնագավառներում:

Ցուցիչներ
1. Ձեռնարկությունների հետ համագործակցու
թյան հաստատված կարգ:
2. Ձ
 եռնարկությունների հետ համատեղ իրա
կանացվող նախագծերում ներգրավված ու
սանողների թվաքանակի աճ:
3. ԵՊՀ շրջանավարտների զբաղվածության
և աշխատաշուկայի կարիքների մշտադի
տարկման (մոնիթորինգի) ներդրված համա
կարգ:

4. Հ
 ամակարգել ֆակուլտետային ամենամյա
էքսպոների և աշխատանքային տոնավա
ճառների կազմակերպման և իրականացման
գործընթացները:
5. Կ
 ազմակերպել և իրականացնել լրացու
ցիչ պրակտիկա (ինտերնշիփ, մենթորշիփ և
այլն):
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Խնդիր 3. Լրացուցիչ ծառայություններ
		
		

Կատարելագործել ոչ ֆորմալ կրթական և խորհրդատվական ծառայությունների 		
համակարգը:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Բացահայտել և գնահատել շահակիցների
լրացուցիչ կրթական կարիքները:

Ցուցիչներ

2. Շ
 ահակիցներին տրամադրել մասնագի
տական աճին և կարիերայի զարգացմա
նը նպաստող խորհրդատվական ծառայու
թյուններ:

1. Տարեկան իրականացված առնվազն
խորհրդատվական ծառայություն:

10

3. Խթանել նորարարական մոտեցումների և
մեթոդների կիրառումը ոչ ֆորմալ կրթական
ծրագրերի (նախաձեռնությունների) իրակա
նացման գործընթացներում:

3. Հ
 անրային իրազեկման նպատակով պարբե
րաբար իրականացված միջոցառումներ:

2. Ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերում ներգրավ
ված 300-ից ավելի շահակից:

4. Ապահովել ԵՊՀ-ի կողմից իրականացվող
ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի և խորհր
դատվական ծառայությունների վերաբերյալ
հանրային իրազեկումը:

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)
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Խնդիր 4. Բարձրորակ մարդկային ռեսուրսներ
		
		

Նպաստել աշխատողների կենսամակարդակի բարձրացմանը և բարելավել 		
աշխատանքային միջավայրը:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Մշակել ու ներդնել վարչական և ուսումնաօ
ժանդակ
համակազմերի
աշխատողների
տարբերակված հավելավճարի չափանիշ
ներ:
2. Բ
 արձրացնել աշխատողների հիմնական աշ
խատավարձը:
3. Ընդլայնել աշխատողների համար սոցիա
լական բազմաբնույթ ծրագրերի իրականա
ցումը (առողջության ապահովագրություն,
աշխատողների հանգստի կազմակերպում,
մարզամշակութային ծրագրերի բազմազա
նեցում և այլն):
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Ցուցիչներ
1. Վարչական և ուսումնաօժանդակ համակազ
մերի աշխատողների տարբերակված հավե
լավճարի վճարման գործող կարգ:
2. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի
բարձրացում միջինում 50 %-ի չափով:
3. Աշխատողների համար գործող սոցիալական
բազմաբնույթ նպատակային ծրագրեր:

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)

Խնդիր 5. Ենթակառուցվածքներ և ծառայություններ
		
		
		

Բարելավել ԵՊՀ աշխատողների գործունեությունը և սովորողների ուսումնառությունը
խթանող պայմանները` ապահովելով դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության 		
հասանելիությունը:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Շարունակել Բյուրականի ուսումնաարտադ
րական բազայի հիմնանորոգման աշխա
տանքները՝ ապահովելով դրանց վերաբե
րյալ տեղեկատվության հասանելիությունն ու
թափանցիկությունը:

9. Իրականացնել արտակարգ իրավիճակնե
րում արագորեն կողմնորոշվելու և անհրա
ժեշտ գործողություններ կատարելու կարո
ղությունների զարգացմանը միտված միջո
ցառումներ:

2. ԵՊՀ ներքին և արտաքին շահակիցների գոր
ծակցությամբ իրականացնել գրադարանի 3
նոր ընթերցասրահների նորոգումն ու կահա
վորումը:

Ցուցիչներ

3. Խթանել ԵՊՀ Ծաղկաձորի հանգստյան տանն
իրականացվող միջոցառումներին տարբեր
շահակիցների ակտիվ մասնակցությունը:
4. Վ
 երակառուցել և արդիականացնել ԵՊՀ Դի
լիջանի հանգստյան տունը։
5. Ձեռնարկել աշխատանքներ համալսարա
նի տարածքում սննդի համալիրի ստեղծման
ուղղությամբ:
6. Զ
 արգացնել աշխատանքային ենթակառուց
վածքներն ու տեխնիկական հագեցվածու
թյունը, ապահովել անվտանգ աշխատան
քային միջավայր:
7. Զարգացնել հատուկ կարիքներ ունեցող ու
սանողներին և աշխատողներին մատուցվող
ծառայությունները:

1. ԵՊՀ ուսումնաարտադրական բազաների և
հանգստյան տան գործունեության վերաբե
րյալ իրազեկող միջոցների առկայություն:
2. Գործող 3 նոր ընթերցասրահ:
3. Աշխատավայրի
(աշխատասենյակների)
գույքի արդիականացում և տեխնիկական
հագեցվածություն:
4. ԵՊՀ տարածքում գործող սննդի համալիր:
5. ԵՊՀ ուսումնաարտադրական բազայում և
հանգստյան գոտիներում հարմարեցված
պայմաններ հատուկ կարիքներ ունեցող ու
սանողների և աշխատողների համար։
6. ԵՊՀ ընդհանուր տարածքի տեսավերահս
կում:
7. Արտակարգ իրավիճակներին վերաբերող
տարեկան մեկ միջոցառում յուրաքանչյուր
մասնաշենքի համար։

8. Բ
 արձրացնել անվտանգության մակարդակը
ԵՊՀ տարածքում և հանգստյան գոտիներում:

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)
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Խնդիր 6. Միջազգայնացում
		
		

Ապահովել միջազգայնացման քաղաքականությանը և ենթակառուցվածքների 		
զարգացմանը նպաստող միջավայր:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Վերանայել բուհի միջազգայնացման հա
յեցակարգը՝ ապահովելով շահակիցների
ներգրավվածությունը:
2. Պ
 արբերաբար իրականացնել ԵՊՀ միջազ
գայնացման բենչմարքինգ և տարեկան գոր
ծողությունների պլանավորում:

Ցուցիչներ
1.

Վերանայված միջազգայնացման հայեցա
կարգ:

2.

 իջազգայնացման համար պատասխանա
Մ
տու վարչակազմի առնվազն 20 ներկայա
ցուցչի շարժունություն կամ մասնակցություն
հեռավար ձևաչափով վերապատրաստման
դասընթացներին:

3.

Դրամաշնորհային ծրագրերի կառավար
ման վերաբերյալ մշակված ներքին նորմա
տիվային բազա:

3. Խրախուսել և ընդլայնել վարչական աշխա
տակազմի միջազգային շարժունությունը:
4. Ներդնել
դրամաշնորհային
ծրագրերի
էլեկտրոնային կառավարման հարթակ։
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Խնդիր 7. ԵՊՀ վարկանիշի բարձրացում
		

Բարձրացնել համալսարանի միջազգային տեսանելիությունը և գրավչությունը:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Իրականացնել համակարգված աշխատանք՝
միջազգային վարկանիշային համակարգե
րին ԵՊՀ-ի վերաբերյալ ամբողջական տեղե
կատվություն տրամադրելու նպատակով:
2. Ստեղծել դրամահավաքի (Fundraising-ի)
աշխատանքների կազմակերպման ստորա
բաժանում:
3. Մշակել և ներդնել օտարերկրյա ուսանողնե
րի հավաքագրման առավել արդյունավետ
մեխանիզմներ, իրականացնել շարունակա
կան աշխատանք այլ երկրներում ուսանող
ների հավաքագրմամբ զբաղվող կազմակեր
պությունների և ՀՀ դիվանագիտական ներ
կայացուցչությունների հետ:

Ցուցիչներ
1.

ԵՊՀ ներգրավվածություն վարկանիշային
համակարգերում, դիրքի բարելավում:

2.

Արտասահմանյան ուսանողների
նակի կրկնապատկում:

3.

Միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի
վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի առ
կայություն:

4.

ԵՊՀ կորպորատիվ սոցիալ ական պատաս
խանատվության գործող հայեցակարգ:

թվաքա

4. Մ
 եծացնել համալսարանի ներգրավվածու
թյունը սոցիալական ցանցերի հարթակնե
րում՝ ապահովելով բազմալեզու տեղեկատ
վություն:
5. Մշակել ԵՊՀ PR և մարքեթինգային հաղոր
դակցության ռազմավարություն և երկարա
ժամկետ ու կարճաժամկետ գործողություննե
րի ծրագիր:
6. Մշակել ԵՊՀ կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվության հայեցակարգ և
հանրայնացնել իրականացվող սոցիալա
կան ծրագրերը:

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)
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Խնդիր 8. Կառավարում
		Ներդնել և զարգացնել ԵՊՀ հաղորդակցման և էլեկտրոնային կառավարման ընդհանուր
		
համակարգ և ապահովել դրա արդյունավետ գործառությունը բուհի կառավարման բոլոր
		
մակարդակներում:

Գործողություններ/միջոցառումներ
1. Ստեղծել հաղորդակցման և էլեկտրոնային
կառավարման բուհական միասնական հա
մակարգ՝ համադրելով գործող համակար
գերը (Intranet, Mulberry, Super Vision, ՀԾ և
այլն)։
2. Իրականացնել ԵՊՀ վարչական համակազմի
վերապատրաստում՝ էլեկտրոնային կառա
վարման արդյունավետությունը բարձրացնե
լու նպատակով։
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Ցուցիչներ
1. Ներքին և արտաքին հաղորդակցության և
կառավարման գործող միասնական հար
թակ:
2. Հ
 աղորդակցության և կառավարման վերա
պատրաստված մասնագետներ բոլոր ստո
րաբաժանումներում:

ԵՊՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2021-2026 թթ.)

«Երևանի պետական համալսարանի 2021-2026 թթ.
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