Էրազմուս+ ծրագրի Հիմնական Գործողություն 2: Կարողությունների զարգացումը բարձրագույն կրթության ոլորտում
ՀԱՅԱՍՏԱՆ. Ազգային և տարածաշրջանային առաջնահերթությունները Համատեղ և Կառուցվածքային ծրագրերի
համար
Գործողությունների տեսակը
Ծրագրերի տեսակը

Ուսումնական ծրագրերի
արդիականացում նոր և
նորարարական դասընթացների
ու մեթոդաբանությունների
մշակմամբ

Բարձրագույն կրթության
կառավարման
արդիականացում

Կապերի ամրապնդում բարձրագույն
կրթության և սոցիալ-տնտեսական
միջավայրի միջև

Համատեղ ծրագրեր

Կատեգորիա 1

Կատեգորիա 2

Կատեգորիա 3

Կառուցվածքային
ծրագրեր

-

Կատեգորիա 2

Կատեգորիա 3

Համատեղ և Կառուցվածքային ծրագրերի Ազգային առաջնահերթությունները
Կատեգորիա 1. Ուսումնական ծրագրերի մշակում
Առարկայական ոլորտներ
Կրթություն՝ Կրթական գիտություն, Նախադպրոցական ուսուցիչների վերապատրաստում, Ուսուցիչների վերապատրաստում (առանց
առարկայական մասնագիտացման), Ուսուցիչների վերապատրաստում (առարկայական մասնագիտացմամբ)
Արվեստ՝ Աուդիո-վիզուալ տեխնիկա և լրատվամիջոցների արտադրություն, Նորաձևություն, ինտերիեր և արդյունաբերական դիզայն,
Կերպարվեստ, Երաժշտություն և կատարողական արվեստ
Սոցիալական և վարքագծային գիտություն` Տնտեսագիտություն, Քաղաքագիտություն և քաղաքացիական իրավունք, Հոգեբանություն,
Սոցիալական և մշակութային ուսումնասիրություններ

Ժուռնալիստիկա և տեղեկատվություն՝ Լրագրություն և թղթակցություն, Գրադարանային, տեղեկատվական և արխիվային
ուսումնասիրություններ
Իրավունք` Իրավագիտություն
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն` Բնապահպանական գիտություններ, Բնական միջավայրեր և կենսաբազմազանություն
Ճարտարագիտություն և ճարտարագիտական արհեստներ` Քիմիական տեխնոլոգիաներ և վերամշակում, Բնապահպանական
տեխնոլոգիաներ, Էլեկտրաէներգիա և էներգետիկա, Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում, Մեխանիկա և մետաղի արհեստներ, Շարժիչային
տրանսպորտային միջոցներ, նավեր և օդանավեր
ճարտարապետություն և շինարարություն` Ճարտարապետություն և քաղաքային հատակագծում, Շինարարություն և քաղաքացիական
ճարտարագիտություն
Գյուղատնտեսություն,

անտառագիտություն

և

ձկնաբուծություն`

Բուսաբուծություն

և

անասնաբուծություն,

Այգեգործություն,

Անտառագիտություն, ձկնաբուծություն, անասնաբուժություն
Առողջապահություն` Ատամնաբուժություն, բուժքույրական գործ և մանկաբարձություն, Բժշկական ախտորոշում և բուժման
տեխնոլոգիաներ, Թերապիա և վերականգնում, Դեղագործություն, Ավանդական և լրացուցիչ բժշկություն և թերապիա
Կատեգորիա 2. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կառավարման և գործունեության բարելավում
▪ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջազգայնացում (այդ թվում` ճանաչման մեխանիզմներ և շարժունություն,
միջազգային կապերի կարողությունների զարգացում)
▪ Հետազոտական և նորարարական կարողությունների զարգացում (բացառությամբ հետազոտական գործունեության)
Կատեգորիա 3. Բարձրագույն կրթության զարգացումը հասարակության լայն շերտերում
▪ Ցկյանս ուսումնառություն, շարունակական կրթություն
▪ Հետդպրոցական և նախաբուհական մակարդակներում նախնական և միջին մասնագիտական կրթության զարգացում

▪ Համալսարան-ձեռնարկություն համագործակցություն, շրջանավարտների աշխատանքային գործունակություն
▪ Գիտելիքի եռանկյունի, նորարարություն (կապերի ամրապնդում կրթության, հետազոտության և բիզնեսի միջև)
▪ Նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը բարձրագույն կրթության ոլորտում (բաց կրթական ռեսուրսների, թվային հմտությունների
ձեռքբերման և այլ միջացներով)

Համատեղ և Կառուցվածքային ծրագրերի Տարածաշրջանային առաջնահերթությունները
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ 2. Արևելյան գործընկերության երկրներ` Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Մոլդովա, Ուկրաինա
Կատեգորիա 1. Ուսումնական ծրագրերի մշակում
Առարկայական ոլորտներ
Կրթություն՝ Կրթական գիտություն, Նախադպրոցական ուսուցիչների վերապատրաստում, Ուսուցիչների վերապատրաստում (առանց
առարկայական մասնագիտացման), Ուսուցիչների վերապատրաստում (առարկայական մասնագիտացմամբ)
Սոցիալական և վարքագծային գիտություն` Տնտեսագիտություն, Քաղաքագիտություն և քաղաքացիական իրավունք, Հոգեբանություն,
Սոցիալական և մշակութային ուսումնասիրություններ
Իրավունք` Իրավագիտություն
Ֆիզիկական գիտություն` Քիմիա, Գիտություն երկրի մասին, Ֆիզիկա
Գյուղատնտեսություն,

անտառագիտություն

և

ձկնաբուծություն`

Բուսաբուծություն

և

անասնաբուծություն,

Այգեգործություն,

Անտառագիտություն, ձկնաբուծություն, անասնաբուժություն
Առողջապահություն` Ատամնաբուժություն, բուժքույրական գործ և մանկաբարձություն, Բժշկական ախտորոշում և բուժման
տեխնոլոգիաներ, Թերապիա և վերականգնում, Դեղագործություն, Ավանդական և լրացուցիչ բժշկություն և թերապիա
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն` Բնապահպանական գիտություններ, Բնական միջավայրեր և կենսաբազմազանություն

Կատեգորիա 2. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կառավարման և գործունեության բարելավումը
▪ Բուհերի կառավարում և ռազմավարության պլանավորում (այդ թվում` Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և ֆինանսական
կառավարում)
▪ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջազգայնացում (այդ թվում` ճանաչման մեխանիզմներ և շարժունություն,
միջազգային հարաբերությունների կարողություններ)
▪ Որակի ապահովման գործընթացներն ու մեխանիզմները (ներառյալ որակի ապահովման հենանիշները)
▪ Բարձրագույն կրթության հասանելիություն և ժողովրդավարացում (այդ թվում` մարդկանց խոցելի խմբերը և տարածաշրջանները)
Կատեգորիա 3. Բարձրագույն կրթության զարգացումը հասարակության լայն շերտերում
▪ Համալսարան-ձեռնարկություն համագործակցություն, շրջանավարտների աշխատանքային գործունակություն
▪ Գիտելիքի եռանկյունի, նորարարություն (կապերի ամրապնդում կրթության, հետազոտության և բիզնեսի միջև)
▪ Բարեփոխման քաղաքականության սահմանում, իրականացում և մոնիտորինգ

