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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Կրե դիտ նե րի կու տակ ման և փո խանց ման եվ րո պա կան հա մա կար գը (ECTS) 
Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կր թա կան տա րած քի (Ե ԲԿՏ) գոր ծիք նե րից է: Այն 
կի րառ վում է ու սում նա ռու թյունը և կր թա կան ծրագ րե րի դա սըն թաց ներն 
ավե լի թա փան ցիկ դարձ նե լու հա մար՝ դրա նով ի սկ նպաս տե լով բարձ րա գույն 
կր թու թյան ո րա կի բարձ րաց մա նը:

ECTS հա մա կար գի կի րա ռու -
մը նպաս տում է կր թա կան ծրագ րե րի 
կա ռուց մա նը, նկա րագր մա նը և ի րա-
գործ մա նը: Այն հնա րա վոր է դարձ նում 
ինտեգրել ու սում նա ռու թյան տար բեր 
տե սակ նե րը հա րատև կր թու թյան հե-
ռան կա րում, ի նչ պես նաև դյու րաց նում 
է ու սա նող նե րի շար ժու նու թյու նը՝ հեշ-
տաց նե լով ո րա կա վո րում նե րի և ու սում-
նա ռու թյան ժամ կետ նե րի ճա նաչ ման 
ըն թաց քը։ ECTS հա մա կար գը կա րող է 
կի րառ վել բո լոր ծրագ րե րում՝ ան կախ 
ի րա կա նաց ման ե ղա նա կից (հա մալ սա-
րա նում, աշ խա տա վայ րում, հե ռա վար 
ե ղա նա կով) և ու սա նող նե րի կար գա-
վի ճա կից (առ կա կամ հե ռա կա): Այն 
կիրառելի է նաև ու սում նա կան բո լոր 
տե սա կի մի ջա վայ րե րում (ֆոր մալ, ոչ 
ֆոր մալ և ին ֆոր մալ)։ 

Ու ղե ցույցն ա ռա ջար կում է ու ղե նիշ-
ներ ECTS հա մա կար գը կի րա ռե լու հա-
մար, ի նչ պես նաև օգ տա կար հղում ներ 
ա ջակ ցող փաս տաթղ թե րին։ 2012 թ  
Բու խա րես տում Բո լո նի այի գործընթացի 
ան դամ երկրների նա խա րար ները 
(Բու խա րես տի կո մյու նի կե, 2012 1) 
պահանջեցին վերանայել 2009 թ  մշակ-
ված ECTS ու ղե ցույ ցը: Նպա տակն էր 
«է ա պես ամ րապն դել ու սում նա ռու թյան 

վերջ նար դյունք նե րի ներդ րու մը» Ե ԲԿՏ –
ում։ Ու ղե ցույցն ա ռաջ է տա նում նա խա-
րար նե րի կող մից դր ված խն դի րը՝ « կոչ 
ա նել հաս տա տու թյուն նե րին ամ րապն-
դե լու ու սում նա կան կրե դիտ նե րի կապն 
ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի 
և ու սա նող նե րի բեռն վա ծու թյան հետ, 
ինչ պես նաև նե րա ռե լու ու սում նա ռու-
թյան վերջ նար դյունք նե րին հաս նե լու 
հան գա ման քը գնա հատ ման ըն թա ցա-
կար գե րում»։

Վե րա նայ ված այս տար բե րա կը  
վեր ջին տա րի նե րի ի նչ պես Բո լո նի այի 
գոր ծըն թա ցի շրջա նա կում, այն պես էլ 
ա ռան ձին ե րկր նե րում կա տար ված հիմ-
նա րար աշ խա տան քի արդյունք է: Այն 
կոչված է օ ժան դա կե լու ա կա դե մի ա կան 
հան րու թյա նը և բարձ րա գույն կր թու-
թյան այլ շա հա կից նե րին շարժ վել Բո լո-
նի այի գոր ծըն թա ցի ա ռա ջադ րած փո-
փո խու թյուն նե րի ո ւղ ղու թյամբ։

Վե րա նայ ված ու ղե ցույ ցը հաշ վի է 
առ նում Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի վեր-
ջին այն պի սի զար գա ցում ները, ի նչ պի-
սիք են մասնավորապես՝ Ե ԲԿՏ ստեղ-
ծումը, հա րատև կրթու թյան հա մա կար-
գի ամ րապն դու մը, դա սա խո սա կենտ րոն 
բարձ րա գույն կրթու թյան մոդելից ուսա-
նո ղա կենտ րոնին անցում կատարելը, 

ECTS –ը մշակ վել է 1989 թ  Է րազ -
մուս ծրագ րի շր ջա նակ ում: Ի սկզբա նե 
այն ձևա վոր վել է որ պես կրե դիտ նե րի 
փո խանց ման մի ջոց, որի հաշ վարկ ման 
հիմ քում ուսա նող նե րի ծան րա բեռն վա-
ծու թյունը և ուսում նա ռու թյան ըն թաց-
քում ձեռք  բե րած վերջ նար դյունք ներն 
են: Այ սինքն՝ այն թույլ է տա լիս ուսա-

նող նե րին ար տա սահ մա նում ուսա նե լու 
ըն թաց քում կու տա կած կրե դիտ նե րը 
վե րա դառ նա լուց հե տո փո խանցել մայր 
բուհ: Հե տա գա տա րի նե րին, սա կայն, 
հա մա կար գն ըն դար ձակ վեց և սկ սեց 
կի րառ վել նաև ուսում նական հաս տա-
տու թյուն նե րի կրթա կան կրե դիտ նե րի 
կու տակ ման հա մար: 

1 http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(2).pdf
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ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րով 
կա ռուց ված ծրագ րե րի քա նա կի ա ճը, 
ի նչ պես նաև ու սում նա ռու թյան և դա սա-
վանդ ման նոր ե ղա նակ նե րի մշա կու մը։

ECTS ու ղե ցույ ցը հա տուկ շեշ տա-
դրում է ծրագ րե րի կա ռուց ման և ի րա-
գործ ման խն դիր նե րը և հիմն վում է 
բուհե րի՝ ո րա կա վո րում նե րի շր ջա նակ-
նե րի օգ տա գործ ման և ա կա դե մի ա կան 
պրակ տի կա յում ECTS սկզ բունք նե րի 
կի րառ ման փոր ձա ռու թյան վրա։ Այն 
նախատեսված է բու հե րի ու սա նող նե րի, 
ա կա դե մի ա կան և վար չա կան կազ մի, 
ի նչ պես նաև գոր ծա տու նե րի, կր թա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ տրա մա դրող նե րի և 
այլ շա հա ռու նե րի համար։ 

Ըն թեր ցու մը դյու րաց նե լու նպա տա-
կով «ու սա նող» եզ րն ու ղե ցույ ցում գոր-
ծած վում է բու հե րի բո լոր սո վո րող նե րի 
հա մար (առ կա, թե հե ռա կա, բու հում, 
աշ խա տան քային պայ ման նե րում կամ 

հե ռա վար ե ղա նա կով ու սում նա ռող նե-
րի, ո րա կա վոր մա նը նպա տա կաուղղ ված 
ծրագ րե րում թե ա ռան ձին կր թա կան 
միա վոր նե րում կամ դա սըն թաց նե րում 
ներ գ րավ ված ու սում նա ռող նե րի համար)։

 Վե րա նայ ված ու ղե ցույ ցը կազմ վել են 
Բո լո նի այի ե րկր նե րի և շա հա կից նե րի մի-
ու թյուն նե րի նշա նա կած աշ խա տան քային 
խմ բի մասնագետները: Այնուհետև այն 
ներ կայաց վել է Ե ԲԿՏ ե րկր նե րի և Բո լո նի-
այի հե տա մուտ խմբի փոր ձա գետ նե րի, 
ի նչ պես նաև շա հա կից նե րի մի ու թյուն նե-
րի քն նարկ մա նը։ Եվ րո պա կան հանձ նա-
ժո ղո վը հա մա կար գել է նա խա պատ-
րաստ ման և քն նարկ ման գոր ծըն թա ցը։ Ի 
վեր ջո, 2015 թ  Եր ևա նի նա խա րա րա կան 
հա մա ժո ղո վում ու ղե ցույցն ըն դուն վել է 
Եվրոպական բարձ րա գույն կր թական 
տարածքի բարձրագույն կրթության նա-
խա րար նե րի կող մից և դարձել ECTS կի-
րառ ման պաշ տո նա կան ու ղե ցույց։

ECTS–ԻՀԻՄՆԱԿԱՆՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ1
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ECTS –Ի ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ
ECTS-ը կրե դիտ նե րի կու տակ ման և փո խանց ման սո վո րո ղա կենտ րոն հա մա-
կարգ է` հիմն ված ու սում նա ռու թյան, դա սա վանդ ման և գնա հատ ման գոր ծըն-
թաց նե րի թա փան ցի կու թյան սկզ բուն քի վրա: Դրա նպա տակն է հեշ տաց նել 
կր թա կան ծրագ րե րի պլա նա վո րու մը, տրա մադ րումն ու գնա հա տու մը, ի նչ պես 
նաև ու սա նո ղա կան շար ժու նու թյու նը̀  ճա նա չե լով կր թա կան ձեռք բե րում ներն 
ու ո րա կա վո րում նե րը և ու սում նա ռու թյան ժա մա նա կա հատ ված նե րը: 

թյուն ն ա վար տե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
ժա մա նա կի հաշ վար կումն է։ Հա ճախ 
ազ գային ի րա վա կան դրույթ նե րում 
պաշ տո նա պես ամ րագր ված է լի նում, որ 
առ կա ու սուց մա մբ մեկ ու սում նա կան 
տար վա ծան րա բեռն վա ծու թյու նը հա-
մա պա տաս խա նում է 60 կրե դի տի։ Մեծ 
մա սամբ մեկ ա կա դե մի ա կան տար վա 
ծան րա բեռն վա ծու թյու նը 1500-1800 ժամ 
է են թադ րում, ին չը նշա նա կում է, որ մեկ 
կրե դի տը հա մա պա տաս խա նում է 25-
30 ժամ աշ խա տան քի: Պետք է ըն դու-
նել, որ նշ վա ծը ներ կա յաց նում է տի պա-
կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, և որ ան-
հատ ու սա նող նե րի հա մար ու սում նա-
ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը ձեռք բե-
րե լու փաս տա ցի ժա մա նա կը կա րող է 
տար բեր լի նել:

ECTS կրե դիտ նե րի բաշ խու մը ո րա-
կա վո րում նե րին, կր թա կան ծրագ րե րին  
կամ ա ռան ձին կր թա կան բա ղադ րիչ նե-
րին հատ կաց վող կրե դիտ նե րի թիվն է: 
Կրե դիտ նե րը հատ կաց վում են ամ բող-
ջա կան ո րա կա վո րում նե րին կամ ծրագ-
րե րին` հա մա ձայն ազ գային օ րենսդ րու-
թյան կամ ըն դուն ված պրակ տի կայի։ 
Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում հղում է 
տր վու մ ազ գային և/ կամ Եվ րո պա կան 
ո րա կա վո րում նե րի շր ջա նակ նե րին: Կրե-
դիտ նե րը հատ կաց վում են կր թա կան 
բա ղադ րիչ նե րին, ի նչ պես, օ րի նակ, դա-
սըն թաց նե րի մո դուլ նե րին, ա տե նա խո-
սու թյուն նե րին, աշ խա տան քի վրա հիմն-

ված ու սում նա ռու թյա նը և պրակ տի-
կային։ Յու րա քան չ յուր կր թա կան բա-
ղադ րիչի հա մար կրե դիտ նե րի բաշ-
խումն ի րա կա նաց վում է հիմք ըն դու նե-
լով ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք-
նե րի ձեռք  բեր ման հա մար պա հանջ վող 
աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու-
թյու նը։ Միև նույն ժա մա նակ պետք է հաշ-
վի առ նել, որ առ կա ու սուց ման մեկ 
ուսում նա կան տար վա հա մար հատ կաց-
վու մ է 60 կրե դիտ։

ECTS կրե դիտ նե րի շնոր հու մը ո րա-
կա վոր մա նը և/կամ վեր ջի նիս բա ղադ րիչ-
նե րին հատ կաց ված կրե դիտ նե րն ու սա-
նող նե րին և այլ սո վո րող նե րին տրա մադ-
րե լու պաշ տո նա կան կարգն է: Կրե դիտ-
նե րը շնորհ վում են սահ ման ված ու սում-
նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը ձեռք բե-
րե լու պա րա գա յում։ Ազ գային ի րա վա սու 
մար մին նե րը պետք է նշեն, թե որ հաս-
տա տու թյուն նե րը կրե դիտ ներ շնոր հե լու 
ի րա վունք ու նեն։ Կրե դիտ նե րը շնորհ վում 
են ան հատ ու սա նող նե րին ու սում նա ռու-
թյան ան հրա ժեշտ շր ջանն ա վար տե լուց և 
սահ ման ված ու սում նա ռու թյան վերջ նար-
դյունք նե րին հաս նե լուց հե տո, ին չի մասին 
պետք է վկայ ի հա մա պա տաս խան գնա-
հատումը: Ե թե ու սա նող նե րը և այլ սո վո-
րող նե րը հաս նում են ու սում նա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րի այլ ֆոր մալ, ոչ ֆոր-
մալ կամ ին ֆոր մալ ու սում նա ռու թյան հա-
մա տեքս տե րում կամ ժամ կետ նե րում, 
ա պա կրե դիտ նե րը կա րող են շնորհ վել 

ECTS կրե դիտ ներն ար տա հայ տում 
են ու սում նա ռու թյան ծա վա լը̀  հիմն ված  
սահ ման ված ու սում նա ռու թյան վերջն-
ար դյունք նե րի և դրանց հետ կապ ված 
ծան րա բեռն վա  ծու թյան վրա: Այս պես, 
ուսա նո ղը 60 ECTS կրե դիտ է ձեռք բե-
րում ը ստ ու սում նա ռու թյան վերջ նար-
դյունք նե րի և մեկ ու սում նա կան տար վա 
կամ դրան հա մար ժեք ծան րա բեռն վա-
ծու թյամբ ու սա նե լու դեպ քում։ Ա կա դե-
միա կան տա րին սո վո րա բար  բաղ կա-
ցած է մի շարք կր թա կան բա ղադ րիչ նե-
րից, ո րոնց կրե դիտ ներ են հատ կաց վում։ 
ECTS կրե դիտ նե րն ը նդ հա նուր առ մամբ 
ար տա հայտ վում են ամ բողջ թվե րով: 

Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք
նե րը սահ մա նում ներ են, ո րոնք նկա րագ-
րում են, թե ի նչ գի տի, ի նչ է հաս կա նում և 
ի նչ է կա րող ա նել ան հատն ու սում նա ռու-
թյան գոր ծըն թա ցի ա վար տին: Ու սում նա-
ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի ձեռք բե րու-

մը պետք է գնա հա տել հս տակ և թա փան-
ցիկ չա փա նիշ նե րի վրա հիմն ված ըն թա-
ցա կար գե րի մի ջո ցով: Ու սում նա ռու թյան 
վերջ նարդ յունք նե րը վե րագր վում են ի նչ-
պես ա ռան ձին կր թա կան բա ղադ րիչ նե-
րին, այն պես էլ ամ բող ջա կան ծրագ րե-
րին: Դրանք նաև օգ տա գործ վում են եվ-
րո պա կան և ազ գային ո րա կա վո րում նե րի 
շր ջա նակ նե րում` նկա րագ րե լու ա ռան ձին 
ո րա կա վոր ման մա կար դա կը:

Ծան րա բեռն վա ծու թյունն այն ժա-
մա նա կա հատ վածն է, ո րը սո վո րա բար 
ան հրա ժեշտ է ան հա տին ֆոր մալ կրթա-
կան մի ջա վայ րում սահ ման ված ու սում-
նա ռու թյան վերջ նարդ յունք նե րը ձեռք 
բե րե լու հա մար։ Այ սինքն՝ ծան րա բեռն-
վա ծու թյունն ամ բողջ ու սում նա կան գոր-
ծու նե ու թյու նը՝ դա սա խո սու թյուն նե րը, 
սե մի նար նե րը, ծրագ րե րը, գործ նա կան 
աշ խա տան քը, աշ խա տան քային պրակ-
տի կան 2 և ի նք նու րույն հե տա զո տու-

2 Սույն Ուղեցույցն օգտագործում է «աշխատանքային պրակտիկա» կամ «պրակտիկա», «վե
րապատրաստում», «վերապատրաստման ժամանակաշրջան» եզրույթները որպես հոմանիշներ:
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նաև այդ ու սում նա ռու թյան ար դյունք նե րի 
գնա հատ ման և ճա նաչ ման մի ջո ցով:

ECTS կրե դիտ նե րի կու տա կու մը ֆոր-
մալ հա մա տեքս տե րում կր թա կան բա-
ղադ րիչ նե րի ու սում նա ռու թյան վերջ նար-
դյունք նե րին հաս նե լու հա մար շնորհ ված, 
ի նչ պես նաև ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ հա-
մա տեքս տե րում ու սում նա ռու թյան հա-
մար հատ կաց ված կրե դիտ նե րի կու տակ-
ման գոր ծըն թացն է:

Ու սա նո ղը 3 կա րող է կրե դիտ ներ կու-
տա կել, որ պես զի՝

• ս տա նա ո րա կա վո րում ներ` հա մա-
ձայն կր թա կան աս տի ճան շնոր հող 
հաս տա տու թյան պա հան ջի,

•  փ աս տաթղ թա վո րի ան ձնա կան ձեռք-
բե րում նե րը հա րատև ու սում նա ռու-
թյան նպա տա կով:

Կրե դիտ նե րի փո խան ցու մը ո րա-
կա վո րում ստա նա լու նպա տա կով որ ևէ 
հա մա տեքս տում (ծ րա գիր, հաս տա տու-
թյուն) ար դեն ի սկ շնորհ ված կրե դիտ նե-
րը մեկ այլ պաշ տո նա կան հա մա տեքս-

տում ճա նա չե լի լի նե լու գոր ծըն թացն է։ 
Այ սինքն՝ որ ևէ ծրագ րում ու սա նող նե րին 
ար դեն ի սկ շնորհ ված կրե դիտ նե րը կա-
րող են փո խանց վել շնոր հող հաս տա-
տու թյան կող մից՝ կու տակ վե լու նույն 
կամ այլ հաս տա տու թյան ա ռա ջարկ վող 
մեկ այլ ծրագ րում։ Կրե դիտ նե րի փո-
խան ցու մն ու սում նա կան հա ջող շար ժու-
նու թյան կար ևո րա գույն գրա վա կանն է: 
Կրե դիտ նե րի ավ տո մատ ճա նա չումն ու 
փո խան ցու մը կա րող են ե րաշ խա վոր վել 
հաս տա տու թյուն նե րի, ֆա կուլ տետ նե րի, 
ամ բի ոն նե րի միջև հա մա ձայ նու թյուն նե-
րի մի ջո ցով։

ECTS փաս տաթղ թային փա թե թը: 
ECTS կրե դիտ նե րի կի րա ռու մը դյու րաց-
վում և ո րա կա պես բա րե լավ վում է հիմ նա-
վո րող փաս տաթղ թե րով (դա սըն թաց նե-
րի կա տա լոգ, կր թա կան հա մա ձայ նա գիր, 
գնա հա տա կան նե րի ներ դիր և աշ խա-
տան քային պրակ տի կայի վկա յա կան): 
ECTS-ը նաև նպաս տում է այլ փաս տաթղ-
թե րի թա փան ցի կու թյա նը, ի նչ պես, օ րի-
նակ՝ դիպ լո մի մի աս նա կան հա վել վա ծը:

3 «Ուսանողներ», թե «սովորողներ» տերմինների օգտագործման հարցը հանգամանալից 
քննարկվել է աշխատանքային խմբում և շահառուների հետ: Արդյունքում ընդհանուր մոտեցմամբ 
ճանաչել և ողջունել են այն փաստը, որ բարձրագույն կրթությունն ընթանում է դեպի կրթական 
ծառայությունների ավելի ճկուն տրամադրում, և որ բարձրագույն կրթական համակարգերի մեծ 
մասը կազմակերպված է հստակորեն բնորոշված ուսանողական կազմին ֆոր մալ ծրագրերի տրա
մադրման շուրջ: Չնայած ավելի վաղ ենթադրվում էր Ուղեցույցում գործածել մի այն «սովորող» 
եզրույթը, սակայն որոշվեց գործածել «ուսանող» եզրույթը՝ համապարփակ ընդգրկելու բուհերի 
բոլոր սովորողներին (անկախ ուսումնառության ձևից՝ առկա, հեռակա, հե ռա վար, լսարանային կամ 
աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում, որակավորմանն ուղղված ծրագրեր, թե առանձին կրթական 
միավորներ կամ դասընթացները փաստող վկայական):

ECTS–ԸԵՎԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆԿՐԹԱԿԱՆ
ՏԱՐԱԾՔԸ(ԵԲԿՏ)2
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N
o
t
a
 Be
n
e Ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու ցու մն (ՈՒ ԿՈՒ) ու սա նող նե րի և 

այլ սո վո րող նե րի հա մար կր թա կան մի ջա վայ րի ո րա կա-
կան փո փոխ ման մի գոր ծըն թաց է։ Վերջ նար դյունք նե րի 
վրա հիմն ված մո տեց ման մի ջո ցով այն միտ ված է բարձ-
րաց նե լու ու սա նող նե րի ի նք նու րույ նու թյու նը և քն նա դա տա-
կան մտա ծո ղու թյու նը։ 
ՈՒ ԿՈՒ հաս կա ցությունը կա րող է ամ փոփ ներ կա յաց վել 
ներ քո հի շյալ տար րե րի մի ջո ցով 
• ա վե լի ակ տիվ, ոչ թե պա սիվ ու սում նա ռու թյան վրա 

հեն վե լը,
• քն նա դա տա կան և վեր լու ծա կան ու սում նա ռու թյան ու 

ի մա ցու թյան շեշ տադ րու մը, 
• ու սա նո ղի պա տաս խա նատ վու թյան և հաշ վետ վո ղա-

կա նու թյան ա ճը, 
• ու սա նո ղի ի նք նու րույ նու թյան ա ճը,
•  թե́  ու սա նո ղի, թե́  դա սա խո սի կող մից ու սում նա ռու-

թյան և դա սա վանդ ման գոր ծըն թաց նե րի հան դեպ 
հետ ևո ղա կան մո տե ցու մը:

Ե ԲԿՏ –ի ե րկր նե րի մեծ մա սում 
ECTS-ն ըն դուն վել է որ պես ազ գային 
կրե դի տային հա մա կարգ: Աշ խար հի 
այլ տա րա ծաշր ջան նե րում հա մադ րե-
լի չա փա նիշ նե րի մի ջո ցով այն մե ծա-
պես կի րառ վում է հաս տա տու թյուն-
նե րի կող մից կամ հա ջո ղու թյամբ 
հա մա դրվում տե ղա կան կրե դի տային 
հա մա կար գե րի 4 հետ՝ այս պի սով կա-
րևոր դեր ու նե նա լով կր թու թյան հա-
մաշխար հային չա փայ նու թյան հա մա-
տեքս տում:

Ե ԲԿՏ –ի շր ջա նա կում ECTS–ը մե-
ծաց նում է ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
թա փան ցի կու թյու նը և ըն թեռ նե լի ու թյու-
նը։ Սա թույլ է տա լիս ար դյու նա վետ դեր 
խա ղալ փո փո խու թյան և ար դի ա կա նաց-
ման հար ցում, ի նչն էլ, իր հեր թին, խրա-
խու սում է դա սա խո սա կենտ րոն ու սու-
ցու մից ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց մանն 

ան ցնում։ Նշենք, որ «ու սա նո ղա կենտ րոն 
ու սու ցում» (ՈՒԿՈՒ) եզ րույ թը Ե ԲԿՏ-ի հիմ-
նա քա րային սկզ բունք նե րից մեկն է ։

Օգ տա գոր ծե լով ու սում նա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րը և ու սում նա կան 
ծան րա բեռն վա ծու թյունն ու սում նա-
կան ծրա գի րը նա խագ ծե լիս և ի րա կա-
նաց նե լիս` ECTS-ն ու սա նո ղին է դնում 
կր թա կան գոր ծըն թա ցի կենտ րո նում: 
Ա վե լին՝ կրե դիտ նե րի կի րառ մամբ 
ա վե լի հեշտ է դառ նում ճկուն կր թա-
կան ու ղի նե րի կա ռու ցումն ու փաս-
տաթղ թային հիմ նա վո րու մը։ Այս պի-
սով, ու սա նող նե րին ա վե լի մեծ ի նք նա-
վա րու թյան և պա տաս խա նատ վու թյան 
հնա րա վո րու թյուն է տրվում։

 Վերջ նար դյունք նե րի վրա հիմն-
ված մո տեց ման շնոր հիվ ECTS-ի կի-
րա ռու մը ծա ռա յում է Ե ԲԿՏ-ի այլ նպա-
տակ նե րի ևս 

4 ECTS–ը ոգեշնչել և խթանել է այլ տարածաշրջաններում կրեդիտային համակարգերի զար գաց
մա նը, ինչպես, օրինակ՝ Հարավարևելյան Ասիայում կամ Լատինական Ամերիկայում և բոլորովին 
վեր ջերս՝ նաև Աֆրիկայում:

1999 թ  Բո լո նի այի հռ չա կա գրով ECTS–ը սահ ման վեց Բո լո նի այի գոր ծըն-
թա ցի ան դամ ե րկր նե րի հիմ նա կան նպա տակ նե րից մե կը: Բո լո նի այի գոր-
ծըն թա ցի շր ջա նա կում ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե րի մի ջո ցով ECTS-ը 
դար ձել է Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կր թա կան տա րած քի (Ե ԲԿՏ) ա ռանց-
քային գոր ծիք:

ECTS–Ը ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ  
ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ (ԵԲԿՏ) 
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• հեշ տաց նում է նա խըն թաց կրթու-
թյան և փոր ձա ռու թյան ճա նա չու մը,  
քա ջա լե րու մ է ա վար տե լու ա վե լի 
բարձր մա կար դակ ու հա րատև 
կրթու թյան մեջ ա վե լի լայն նե րա ռում,

• ա վե լի սերտ կապ է ստեղ ծում 
կրթա կան ծրագ րե րի ու հա սա րա-
կա կան պա հան ջար կի միջև և 
խթա նում է հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
բո լոր շա հա կից նե րի հետ՝ նե րա ռե-
լով աշ խա տա շու կան և լայն հա սա-
րա կու թյու նը, 

• դյու րաց նում է շար ժու նու թյու նը որ ևէ 
հաս տա տու թյան կամ ե րկ րի սահ-

ման նե րում, հաս տա տու թյու նից հաս-
տա տու թյուն, ե րկ րից եր կիր, ի նչ պես 
նաև կր թա կան տար բեր հատ ված նե-
րի և ու սում նա կան հա մա տեքստե րի 
(օ րի նակ` ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ, ին ֆոր-
մալ և աշ խա տան քի վրա հիմն ված ու-
սում նա ռու թյուն) միջև` ճա նաչ ման և 
կրե դիտ նե րի փո խանց ման մի ջո ցով: 

ECTS-ի կի րա ռու մը ազ գային օրենս-
դ րու թյան մեջ կա րող է ամ րագր ված 
լի նել որ պես բարձ րա գույն կր թու թյան 
ծրագ րե րի կամ ո րա կա վո րում նե րի 
հա վա տար մագր ման պա հանջ։

ECTS –ԸԾՐԱԳՐԵՐԻՄՇԱԿՄԱՆ,
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԵՎՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ
ՀԱՄԱՐ3
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ECTS –Ը ԾՐԱԳ ՐԵ ՐԻ ՄՇԱԿ ՄԱՆ, Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ  
ԵՎ ՄՈ ՆԻ ԹՈ ՐԻՆ ԳԻ ՀԱ ՄԱՐ 

Այս բա ժի նը նվիր ված է բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
(բու հե րի) կամ կր թա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող այլ հաս տա տու թյուն-
նե րի կող մից ու սում նա կան ծրագ րե րի նա խագծ մա նը: ECTS կրե դիտ նե րի կի-
րա ռու մն օ ժան դա կում է ծրագ րի նա խագծ մա նը։ Այն յու րօ րի նակ մի գոր ծիք 
է, ո րը բա րե լա վում է թա փան ցի կու թյու նը և օգ նում է ա վել ճկուն մո տե ցում 
ու նե նալ ու սում նա կան ծրագ րի նա խագծ մանն ու զար գաց մա նը: 

3.1. Ծրագ րի հա մա տե քս տը 

Նոր կր թա կան ծրա գիր մշա կե լիս նախ ո րո շում են շնորհ վե լիք ո րա կա վոր ման 
մա կար դա կը, ո րի հիմ քում ազ գային օ րենսդ րու թյունն ու առ կա ո րա կա վո րում նե րի 
շր ջա նակներն են (եվ րո պա կան, ազ գային, ո լոր տային, ի նս տի տու ցի ո նալ):

Ակն հայտ է, որ ու սում նա ռու թյան ոչ բո լոր վերջ նար դյունք նե րը կլի նեն նույն 
մա կար դա կի, հետ ևա բար կրե դի տային հա մա կար գի լի ար ժեք ի րա կա նա ցու մը 
պա հան ջում է մա կար դա կի նկա րագ րիչ նե րի առ կա յու թյուն:

N
o
t
a
 B
e
n
e    Գո յու թյուն ու նի Եվ րո պա կան ո րա կա վո րումն ե րի եր կու շր ջա նա կ՝ Եվ րո պա կան 

բարձ րա գույն կր թա կան տա րած քի ո րա կա վո րումն ե րի շր ջա նա կը (Ե ԲԿՏ-ՈՇ) և 
Եվ րո պա կան մի ու թյան՝ հա րատև կր թու թյան հա մար Ո րա կա վո րումն ե րի եվ րո-
պա կան շր ջա նա կը (ՈԵՇ-ՀԿ): Եր կու շր ջա նակ ներն էլ ո րա կա վո րումն ե րը նկա-
րագ րե լու հա մար կի րա ռում են ու սումն ա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը (օ րի նակ` 
բա կա լավր, մա գիստ րոս, դոկ տոր) և հա մա տե ղե լի են բարձ րա գույն կր թու թյան 
մա սով (Ե ԲԿՏ-ՈՇ 1, 2 և 3 շր ջա փու լե րը հա մա պա տաս խա նում են ՈԵՇ-ՀԿ 6, 7 
և 8-ին): Եր կուսն էլ ը նդ գր կում են ո րա կա վո րումն ե րը ISCED (Կր թու թյան դա սա-
կարգ ման մի ջազ գային չա փա նիշ ներ) 6, 7, 8 մա կար դակ նե րում: 

ԵԲԿՏՈՇ-ու մ ըն դուն ված են ե րեք հիմն ա կան շր ջա փու լեր, ի նչ պես նաև «կար-
ճա ժամ կետ շր ջա փուլ», ո րոնք նկա րագր ված են այս պես կոչ ված Դուբ լի նյան 
նկա րագ րիչ նե րի կող մից` գի տե լիք և ի մա ցու թյուն, ո րո շումն եր կա յաց նե լու, հա-
ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն նե րի, սո վո րե լու կա րո ղու թյուններ: Կար ճա ժամ կետ, 
ա ռա ջին և ե րկ րորդ շր ջա փու լե րը նաև նկա րագր վում են ո րո շա կի կրե դի տային 
մի ջա կայ քով:
•  Կար ճա ժամ կետ շր ջա փու լի ո րա կա վո րում նե րը սո վո րա բար նե րա ռում են 

մո տա վո րա պես 120 ECTS կրե դիտ:
• Ա ռա ջին շր ջա փու լի ո րա կա վո րում նե րը սո վո րա բար նե րա ռում են 180 կամ 

240 ECTS կրե դիտ (տե ս́ ստորև): 
• Երկ րորդ շր ջա փու լի ո րա կա վո րում նե րը սո վո րա բար նե րա ռում են 90 կամ 

120 ECTS կրե դիտ՝ նվա զա գույ նը 60 ECTS կրե դիտ նե րով: 
• Եր րորդ շր ջա փու լում ECTS կրե դիտ նե րի կի րա ռու մը զա նա զան վում է:

Ի նս տի տու ցի ո նալ տե սան կյու նից ծրագ-
րի մշա կու մը են թադ րում է վեր ջի նիս, ի նչ-
պես նաև դրա բա ղադ րիչ նե րի ար տա-
հայ տու մ կրե դիտ նե րով՝ նշե լով ուսում-
նա ռու թյան վերջ նարդ յունք նե րը և դրանց 
ա ռնչվող ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, ու սում-
նա կան գոր ծու նե ու թյու նը և դա սա վանդ-
ման մե թոդ ներն ու գնա հատ ման ըն թա-
ցա կար գե րը / չա փա նիշ նե րը: Ի նս տի տու-
ցի ո նալ կրե դի տային շր ջա նա կը պետք է 
բա վա րա րի տար բեր ծրագ րե րի կա րիք-
ներն ու ա ջակ ցի մի ջա ռար կա յա կան և 
բազ մա ռար կա յա կան մո տե ցում նե րին: 

ECTS –ի կի րա ռու մը բու հե րում պա-
հան ջում է թե́  ի նս տի տու ցի ո նալ կրե դի-
տային շր ջա նակ, ո րը հիմն ված է ի նս տի-
տու ցի ո նալ կա նո նա կար գե րի վրա, թե´ 
ա կա դե մա կան ան ձնա կազ մի յու րա քան-
չ յուր ան դա մի կող մից հա մա կար գի հան-
գա մա նա լից պատ կե րա ցում: Ո րոշ հաս-
տա տու թյուն ներ խթա նում են անձ նա կազ-
մի ի րա զեկ վա ծու թյու նը՝ կա նո նա վոր վե-
րա պատ րաս տու մներ կազ մա կեր պե լով: 
Հարկ է նշել, որ ծրագ րի մշակ ման վե րա-
բե րյալ թի մային ո րո շում նե րը բարձ րաց-
նում են ծրագ րի մի աս նա կա նու թյու նը:

 Ծ րագ րե րը մշա կե լիս խոր հուրդ է տր վում ու շադ րու թյուն դարձ նել հետ ևյալ քայ լե րին։
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e Ինք նու րույն սո վո րո ղը կա րող է կու տա կել ո րա կա վո րում ստա նա լու հա մար պա-

հանջ վող կրե դիտ նե րն ու սում նա ռու թյան տար բեր ձևե րով: Նա կա րող է ձեռք բե րել 
պա հանջ վող գի տե լի քը, հմ տու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ 
և ին ֆոր մալ մի ջա վայ րե րում: Կր թա կան ծրագ րե րի և կրե դիտ նե րի ը նտ րու թյու նը կա-
րող է լի նել նպա տա կադր ված ո րոշ ման կամ ժա մա նա կի ըն թաց քում տար բեր կր թա-
կան գոր ծու նե ու թյուն նե րի ար դյունք: Սո վո րո ղը կա րող է ի նք նու րույն ը նտ րել կր թա կան 
բա ղադ րիչ նե րը և ժա մա նա կի ըն թաց քում ստեղ ծել սե փա կան կր թա կան ու ղին՝ ա ռանց 
ան մի ջա կա նո րեն ո րո շա կի ֆոր մալ ո րա կա վո րում ը նտ րե լու։ ECTS-ն ա ջակ ցում է այս 
գոր ծըն թա ցին, ի նչ պես նկա րագր ված է հա րատև կր թու թյա նը նվիր ված Մաս 5-ու մ:
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ԵԲԿՏ-ՈՇ-ն և ՈԵՇ-ն հա մընդ հա-
նուր շր ջա նակ ներ են Բո լո նի այի ան դամ 
ե րկր նե րի հա մար։ Վեր ջին նե րիս հի ման 
վրա են ճշգրտ վում յու րա քան չ յուր ե րկ-
րի ազ գային և ի նս տի տու ցի ո նալ շր ջա-
նակ ներն ու նկա րագ րիչ նե րը։

Ազ գային շր ջա նակ նե րը սո վո րա-
բար ա վե լի ման րա մասն են, քան այդ 
հա մընդ հա նուր շր ջա նակ նե րը` ար տա-
ցո լե լով ե րկ րում ա ռա ջարկ վող մի շարք 
այլ տի պի ո րա կա վո րում ներ:

ECTS հա մա կար գը ներդ նե լիս բարձ-
րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն-
նե րը ի նս տի տու ցի ո նալ շրջա նակ ձևա-
վո րե լու կա րիք կու նե նան։ Ի նս տի տու-
ցի ո նալ շր ջա նակն իր հեր թին պետք է 
հա մա պա տաս խա նի ազ գային և մի ջազ-
գային շր ջա նակ նե րին։ 

Այն ցույց կտա, թե ի նչ պես պետք է 
կի րա ռել ECTS կրե դիտ նե րը̀  սո վո րա-
բար որ ևէ կր թա կան բա ղադ րի չի հա մար 
նշե լով նվա զա գույն կրե դի տային ար ժե-
քը։ Շր ջա նա կի կի րա ռու մը հեշ տաց նում 
է մի ջա ռար կա յա կան/ բազ մառ ար կա յա-
կան ծրագ րե րը (ո րոնք ստեղծ վում են 
ա ռար կա նե րի ամ բող ջու թյու նից՝ մի ա վո-
րե լով կր թա կան բա ղադ րիչ նե րը): Եվ րո-
պա կան և ազ գային շր ջա նակ նե րը ցույց 

են տա լիս վերջ նա կան ո րա կա վոր ման 
մա կար դա կը: Ստաց ված ոչ բո լոր կրե-
դիտ ներն ու նեն բար դու թյան միև նույն 
մա կար դա կը (օ րի նակ՝ բա կա լավ րի աս-
տի ճա նի եր րորդ տար վա ու սում նա ռու-
թյան վերջ նար դյունք նե րը ա վե լի բարդ 
են, քան ա ռա ջին տար վա նը): Ո ւս տի 
հաս տա տու թյուն նե րը կա րող են հա մա-
պա տաս խան նկա րագ րիչ նե րով մի ջան-
կ յալ կրե դի տային մա կար դակ ներ նշել, 
ո րոնք (ա ռա ջա դի մու թյան կա նոն նե րի 
հետ մի ա սին) կա ջակ ցեն ու սա նող նե րին 
ի րենց ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում: 

Նախ քան ծրա գի րը ման րա մասն 
մշա կելն ու այն կրե դի տային հա մա պա-
տաս խան տի րույ թում  տե ղադ րելն ան-
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել  ու սում նա կան 
հաս տա տու թյան և ֆա կուլ տե տի ա ռա-
քե լու թյու նը, մաս նա գի տա կան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը (կա նո նա կար գեր, 
պա հանջ ներ) և ի նս տի տու ցի ո նալ ա կա-
դե մի ա կան շր ջա նա կը:  

Տ վ յալ ծրագ րի պա հան ջար կը պար-
զե լու հա մար խոր հուրդ է տր վում ի րա-
կա նաց նել կա րիք նե րի վեր լու ծու թյուն և 
խորհր դակ ցել շա հա ռու նե րի հետ (գոր-
ծա տու ներ, շր ջա նա վարտ ներ, լայն հա-
սա րա կու թյուն)։
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e ՈԵՇՀԿ-ն ը նդ հա նուր ու ղե ցույց է, ո րը նկա րագ րում է «ո րա կա վոր ման մա կար-

դակ նե րը» (ա ռանց մատ նան շե լու որ ևէ կրե դի տային տի րույթ): Այն օգ տա կար է ազ-
գային ո րա կա վո րումն ե րի հա մա կար գե րը, շր ջա նակ ներն ու դրանց մա կար դակ նե-
րը հա մե մա տե լիս: ՈԵՇ-ՀԿ-ը հիմն ված է ու թ մա կար դակ նե րի վրա 
• որ պես հա րատև կր թու թյան խթան ման գոր ծիք` ՈԵՇ-ը նե րա ռում է ը նդ հա նուր 

և մե ծա հա սակ նե րի կր թու թյուն, մաս նա գի տա կան կր թու թյուն և վե րա պատ-
րաս տում, ի նչ պես նաև բարձ րա գույն կր թու թյուն, 

• ութ մա կար դակ ներն ը նդ գր կում են ո րա կա վո րումն ե րի ամ բողջ դաշ տը` սկ սած 
պար տա դիր կր թու թյան ա վար տին ստա ցած ո րա կա վո րումն ե րից մինչև ա կա դե-
միա կան կամ մաս նա գի տա կան և կամ մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան և վե րա-
պատ րաստ ման ու բարձ րա գույն մա կար դակ նե րում շնորհ ված ո րա կա վո րումն ե րը, 

• յու րա քան չյուր մա կար դակ պետք է ի նք նին հա սա նե լի լի նի մի շարք կր թա կան 
և աշ խա տան քային ու ղի նե րի մի ջո ցով, 

• ու սումն ա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը նշ վում են ե րեք դա սա կար գե րով` որ-
պես գի տե լիք, հմ տու թյուն ներ և կա րո ղու թյուն ներ: Սա նշա նա կում է, որ տար-
բեր հա մակ ցու թյուն նե րով ո րա կա վո րումն երն ը նդ գր կում են ու սումն ա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րի լայն շր ջա նակ, այդ թվում` տե սա կան գի տե լիք ներ, գործ-
նա կան և տեխ նի կա կան հմ տու թյուն ներ, ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան կա րո ղու-
թյուն ներ, որ տեղ վճ ռո րոշ է այ լոց հետ աշ խա տե լու ու նա կու թյու նը:

Ինչ պես ար դեն նշ վել էր, եր կու շր ջա նակ նե րը հա մա տե ղե լի են բարձ րա գույն 
կրթու թյան մա սով։ ԵԲԿՏՈՇ –ի տար բեր փու լե րը հա րում են ՈԵՇՀԿ-ի մա կար-
դակ նե րին, այս պես`  
• ա ռա ջին շր ջա փու լի ո րա կա վո րում նե րը 6-րդ մա կար դա կում, 
• երկ րորդ շր ջա փու լի ո րա կա վո րումն ե րը 7-րդ մա կար դա կում, 
• եր րորդ շրջափու լի ո րա կա վո րումն ե րը 8-րդ մա կար դա կում:
  Ազ գային կր թա կան հա մա կար գե րը կա րող են նե րա ռել հա մընդ հա նուր շր ջա նակ-
նե րից տար բեր վող մա կար դակ ներ, քա նի դեռ դրանք ի նք նա հա վաս տագր ված են 
և հա մա ձայ նեց ված Ե ԲԿՏ-ՈՇ-ի և ՈԵՇ-ՀԿ-ի հետ։ Օ րի նակ, թեև ՈԵՇ-ը բաղ կա-
ցած է 8 մա կար դա կից, մա կար դակ նե րի թի վը ազ գային շր ջա նակ նե րում ներ կա-
յումս տա տան վում է 7-12-ի մի ջա կայ քում։ Ո ւս տի այն փաս տը, որ կար ճա ժամ կետ 
շր ջա փու լի ո րա կա վո րումն ե րը նե րառ ված են Ե ԲԿՏ-ՈՇ-ու մ, չի պար տա վո րեց նում 
ե րկր նե րին նե րա ռել նման ո րա կա վո րումն երն ի րենց ազ գային շրջա նակ նե րում, 
սա կայն ա կն հայ տո րեն ճա նա չում է այն փաս տը, որ ազ գային շատ շր ջա նակ ներ 
նե րա ռում են կար ճա ժամ կետ շր ջա փու լի ո րա կա վո րումն եր: 
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3.2. Ծրագ րի ո ւղղ վա ծու թյան բնու թա գի րը

Ո ւղղ վա ծու թյան բնու թա գի րը ներ կա յաց նում է ծրագ րի տար բե րա կիչ հատ կա-
նիշ նե րը 6: Այն նշում է ո ւսման բնա գա վառ(ներ)ը 7, ծրագ րի մա կար դա կը, հիմ նա-
կան նպա տա կը, ա կն կալ վող հիմ նա կան կր թա կան ար դյունք նե րը, ու սում նա կան 
մի ջա վայ րը և ու սում նա ռու թյան, դա սա վանդ ման և գնա հատ ման հիմ նա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րը: Ծրագ րի ո ւղղ վա ծու թյան ար դյու նա վետ բնու թա գիրն ու սա նող նե-
րի և շա հա կից նե րի հա մար պարզ է դարձ նում, թե ի նչ պի սի ը նդ հան րա կան և բուն 
ա ռար կա յա կան կա րո ղու թյուն ներ են զար գաց վե լու, և ի նչ պի սին են աշ խա տան-
քային հնա րա վո րու թյուն նե րը: Այս նպա տա կով խոր հուրդ է տր վում, որ ծրագ րի 
ո ւղղ վա ծու թյան բնու թա գի րը սահ ման ել հա մա պա տաս խան շա հա կից նե րի հետ 
քն նարկ ման ար դյուն քում (ի նչ պի սիք են ա կա դե մի ա կան և սո ցի ա լա կան գոր ծըն-
կեր նե րը, գոր ծա տու նե րը, շր ջա նա վարտ ներն ու ու սա նո ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը) և ներ կա յաց նել հս տակ և թա փան ցիկ ձևով:

Ծրագ րի ո ւղղ վա ծու թյան բնու թա գի րը պետք է կազ մի ծրագ րի նկա րագ րի մա սը 
և նե րառ վի դա սըն թաց նե րի տե ղե կագր քում:
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e ԵԲԿՏ-ո ւմ «ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք ներ» և « կա րո ղու թյուն» 

եզ րույթ նե րը կի րառ ված են տար բեր ի մաս տային նր բե րանգ նե րով։ 
Այս Ու ղե ցույ ցում՝
 Կա րո ղու թյուն եզ րույ թը նշա նա կում է « գի տե լի քը, հմ տու թյուն ներն ու ան-

ձնա կան, սո ցի ա լա կան և/ կամ մե թո դա բա նա կան ու նա կու թյուն նե րի գոր ծած-
ման ա պա ցուց ված ու նա կու թյու նը» աշ խա տան քային կամ ու սում նա կան հա-
մա տեքս տե րում և մաս նա գի տա կան կամ ան ձնա կան զար գաց ման մեջ: Ո րա-
կա վո րում նե րի եվ րո պա կան շր ջա նա կի հա մա տեքս տում կա րո ղու թյու նը նկա-
րագր ված է « պա տաս խա նատ վու թյուն» և «ինք նա վա րու թյուն» եզ րույթ նե րով 8: 
Կա րո ղու թյուն նե րը կա րող են լի նել ը նդ հան րա կան և բուն ա ռար կա յա կան: 
Կա րո ղու թյուն նե րի խթա նու մը ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի և կր թա կան ծրագ րի 
նպա տակն է: 

Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք ներն ար տա հայ տում են ու սա նո ղի ձեռք 
բերած կա րո ղու թյան մա կար դա կը, ո րը ստուգ վում է գնա հատ ման մի ջո ցով: 
Դրանք սահ մա նում ներ են, ո րոնք նկա րագ րում են, թե ի նչ պետք է գի տե նա, 
հաս կա նա և կա րո ղա նա ա նել սո վո րո ղը ու սում նա ռու թյան ա վար տին 9: Դրանք 
ձևա կերպ վում են ա կա դե մի ա կան կազ մի կող մից`  ներգ րա վե լով ու սա նող նե րին 
ու  այլ շա հա կից նե րի: Գնա հա տու մը դյու րաց նե լու նպա տա կով այդ սահ մա նում-
նե րը պետք է ստու գե լի լի նեն:

6 Lokhoff, J  et al (2010): A Guide to Formulating Degree Programme Profiles: Bilbao, Groningen, The Hague 
http://core–project eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree%20PR4 pdf
7 Ուսման բնագավառները կարող են ներկայացվել համապատասխան ԿԴՄՍ ծածկագրերով:
https://www stat si/doc/sosvet/Sosvet_19/Sos19_s1925–2013 pdf
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8 Հավելված 1. Սահմանումներ, 2008 թ. ապրիլի 23–ին Եվրոպական խորհրդա րա նի և 
Խորհրդի հանձնարարականը շարունակական կրթության համար Եվրոպական որա
կա վո րում ների սահմանագծի վերաբերյալ: 
http://eur–lex.europa.eu/legal–content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=EN.
9 Նույն տեղում:
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3.3. Ծրագ րի ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը

Ծրագ րի ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը հիմն ված են ծրագ րի ո ւղղ վա ծու-
թյան վրա և նկա րագ րում են, թե ու սա նողն ի նչ գի տի, ի նչ է հաս կա նում և ի նչ կա րող է 
ա նել ծրագ րի ա վար տին: 

Ծրագ րի ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը պետք է նե րառ վեն դա սըն թաց նե-
րի տե ղե կագր քում և դիպ լո մի հա վել վա ծի մեջ:

3.4. Ծրագ րի կա ռուց ված քը և կրե դիտ նե րի բաշ խումը 

Ծրագ րի ո ւղղ վա ծու թյան բնու թա գի րը բա ժան ված է կր թա կան բա ղադ րիչ նե-
րի, ո րոնք կա րող են բաղ կա ցած լի նել մեկ կամ մի քա նի մո դուլ նե րից, այլ տե սա կի 
դա սըն թաց նե րից, աշ խա տան քային և կլի նի կա կան պրակ տի կայից, հե տա զո տա-
կան նա խագ ծե րից, լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րից և ու սում նա կան գոր ծու նե ու-
թյան հա մա պա տաս խան այլ տե սակ նե րից: Դրանք կա րող են նաև նե րա ռել սո ցիա-
լա կան և հա մայն քային գոր ծու նե ու թյուն (օ րի նակ` կրկ նու սու ցում և խորհր դատ վու-
թյուն), ե թե դրանք հա մա պա տաս խա նում են ծրագ րի ու սում նա ռու թյան վերջ ն ար-
դյունք նե րին և կու տա կում կրե դիտ ներ: 

Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը և դրանց գնա հատ ման կար գը և չա փա-
նիշ նե րը պետք է սահ ման վեն յու րա քան չ յուր կր թա կան բա ղադ րի չի հա մար:

Ծրագ րի և վեր ջի նիս կր թա կան բա ղադ րիչ նե րի ու սում նա ռու թյան վերջ նար-
դյունք նե րի միջև փոխ հա մալ րու մը ցույց տա լու հա մար դրանք հա ճախ քար տե-
զագր վում ե ն։ Շատ հաս տա տու թյուն ներ ո րա կա վոր ման ծրագ րի ու սում նա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րը վեր ջի նիս կր թա կան բա ղադ րիչ նե րի վերջ նար դյունք նե րի հետ 
հա րա բե րակ ցե լու նպա տա կով կի րա ռում են մատ րից ներ։
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e Ծրագրի ուսումնառության վերջնարդյունքների ձևակերպումը

«Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե ր» ձևա կեր պու մը պա հան ջում է ման րակր կիտ 
և ու շա դիր մո տե ցում: Հետ ևյալ ոչ ամ բող ջա կան ցան կը տրա մադ րում է փոր ձի վրա 
հիմն ված մի շարք օգ տա կար ա ռա ջար կու թյուն ներ 
• ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը պետք է հա մար ժե քո րեն ար տա ցո լեն 

ծրագ րի հա մա տեքս տը, մա կար դա կը, շր ջա նակն ու բո վան դա կու թյու նը,
• ու սումն ա ռու թյան  վերջ նար դյունք նե րի սահ մա նումն ե րը պետք է լի նեն հա կիրճ և 

ոչ շատ ման րա մասն, 
• ու սումն ա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը պետք է փոխ հա մա տե ղե լի լի նեն, 
• ու սումն ա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը պետք է հեշտ հաս կա նա լի և ստու գե լի լի-

նեն` նկա տի ու նե նա լով ու սումն ա ռու թյան ա վար տին ու սա նո ղի ցու ցա բե րած ի րա-
կան ձեռք բե րումն ե րը,

• ու սումն ա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը պետք է ձեռք բե րե լի լի նեն ու սումն ա կան 
ծան րա բեռն վա ծու թյան ո րո շա կի ծա վա լի սահ ման նե րում,  

• ու սումն ա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը պետք է կապ ված լի նեն ու սումն ա ռու թյան 
հա մա պա տաս խան ձևե րի, գնա հատ ման մե թոդ նե րի և չա փա նիշ նե րի հետ,

• ծ րագ րային մա կար դա կում չկան հա տուկ կա նոն ներ ու սումն ա ռու թյան վերջ նար-
դյունք նե րի ի դե ա լա կան թվի վե րա բե րյալ: Հա մա ձայն փոր ձի` 10-12-ը բա վա րար է:

Ու սումն ա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րն ըն դուն ված է ձևա կեր պել հիմն վե լով ե րեք 
էական տար րե րի վրա 10: Դրանք են՝
• գոր ծա ծե՛ք ակ տիվ բայ` բնու թագ րե լու, թե ի նչ է ու սա նո ղն ի մա նա լու և կա րո ղա նա-

լու ա նել ծրագ րի ա վար տին։ Օ րի նակ` շր ջա նա վարտ նե րը կա րող են «ն կա րագ րել», 
«ի րա կա նաց նել», «եզ րա հան գումն եր ա նել», «գ նա հա տել», «ծ րագ րա վո րել» և այլն,

• ն շե՛ք, թե այս վերջ նար դյուն քն ին չին է վե րա բե րում (ա ռար կա, հմ տու թյուն, 
օրինակ` կա րող է բա ցատ րել « սար քա վոր ման մա սե րի նշա նա կու թյու նը», կա րող 
է ցու ցա դրել « ճա շա սե նյա կի դի զայ նը»),

10 Moon 2004.
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• ն շե՛ք ձեռք բերած ու սումն ա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի դրս ևոր ման ձևը։ Օ րի-
նակ` « ներ կա յաց նել ակ նարկ է լեկտ րա տեխ նի կա կան ճար տա րա գի տու թյան 
ո լոր տում ա ռա վել հա ճախ օգ տա գործ վող նյու թե րի վե րա բե րյալ», «մ շա կել հե-
տա զո տու թյան պլան` կի րա ռե լով ժա մա նա կա կից գի տա կան մե թոդ ներ» և այլն):
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Ծ րագ րի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը 
ո րո շե լուց հե տո պետք է կազ մել վեր-
ջի նիս ամ բող ջա կան կա ռուց ված քը և 
յու րա քան չ յուր մի ա վո րին հատ կաց վող 
կրե դիտ նե րը։ Ա նհ րա ժեշտ է հաշ վի առ-
նել ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք-
նե րի և դրանք ձեռք բե րե լու հետ կապ-
ված ծան րա բեռն վա ծու թյան ծա վա լը 
և այն, որ 60 կրե դի տը հա մար ժեք է 
առ կա ուսուց մամբ մեկ  ու սում նա կան 
տար վան:

 Կա նո նա վոր մե ծու թյան կր թա կան 
բա ղադ րիչ նե րը (օրինակ՝ 5, 10, 15) հա-
ճախ ան վան վում են « մո դուլ ներ»։ Ար-
դա րաց ված լի նե լու դեպ քում (օ րի նակ` 
ա մեն կի սա մյա կում 4 մո դուլ) մո դուլ նե-
րից (մո դու լաց ված կա ռուց վածք) կազմ-
ված ծրագ րում հնա րա վոր է օգ տա գոր-
ծել կես կրե դիտ ներ։ Սա կայն այլ տի պի 

տաս նոր դա կան թվե րից հարկ է խու սա-
փել: Օգ տա կար է, ե րբ հաս տա տու թյու նը 
սահ մա նում է հիմ նա կան կրե դի տային 
մի ա վո րը` նկա տի ու նե նա լով բա ղադ-
րի չին հատ կաց վող կրե դիտ նե րի նվա-
զա գույն թի վը, քա նի որ սա կհեշ տաց նի 
ու սում նա կան պլա նի տար բեր ա ռար կա-
նե րի շուրջ ֆա կուլ տետ նե րի հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը: 

Ու սում նա կան պլա նում « շար ժու-
նու թյան պա տու հան ներ»-ի նե րա ռու մը 
կն պաս տի կր թա կան շար ժու նու թյա-
նը: Շար ժու նու թյան պա տու հան նե րը 
կա րող են ծրագ րի նա խագծ ման մեջ 
սահ ման վել ի նչ պես բո վան դա կու թյան 
և ժա մա նա կային ա ռու մով, այն պես էլ 
կա րող են ան հատ ու սա նո ղին ճկու նու-
թյան հնա րա վո րու թյուն տալ: Ցան կա-
լի չէ, որ շար ժու նու թյան պա տու հան-

նե րն օգ տա գործ վեն վե րար տադ րե լու 
համար այն, ի նչ պետք է սո վո րել տա նը, 
այլ պետք է ու սա նող նե րին հնա րա վո-
րու թյուն տան օ գուտ քա ղելու տար բեր 
կր թա կան փոր ձա ռու թյուն նե րից այլ 
հա մա տեքս տե րում:

Ա ռա ջա դի մե լու պա հանջ նե րն ան-
հրա ժեշտ է հս տակ ձևա կեր պել, որ-
պեսզի ուսա նող նե րը հա ջո ղու թյամբ ան-
ցնեն ծրա գի րը և ստա նան նա խա տես-
վող ո րա կա վո րում: Ա ռա ջա դի մու թյան 
պա հանջ նե րը կա րող են, ի թիվս այլ 
նա խադ րյալ նե րի, նե րա ռել նա խա պայ-
ման ներ, հա մա պայ ման ներ և ա ռա ջար-
կու թյուն ներ: Ա ռա ջըն թա ցի կա նոն նե րը 
կա րող են ար տա հայտ վել կրե դիտ նե րի 
թվով և տար բեր փու լե րում կրե դի տային 
տի րույթ նե րով, ո րոնք պա հանջ վում են 
որ ևէ ու սում նա կան ծրագ րի սահ ման-
նե րում տար բեր փու լե րում (օ րի նակ` մի 
ու սում նա կան տար վա նից/ կի սա մյա կից 
մյուսն ան ցնե լու հա մար նվա զա գույն 

թվով ան հրա ժեշտ կրե դիտ նե րի քա նա-
կը): Դրանք կա րող են նաև ձևա կերպ վել 
ման րա մասն կա նոն նե րի հի ման վրա՝ 
թե ի նչ բա ղադ րիչ ներ պետք է և/ կամ 
կա րող են ը նտր վել և թե ի նչ փու լում ու 
որ մա կար դա կում (օ րի նակ` պար տա դիր 
դա սըն թաց ներ, կա մընտ րա կան դա սըն-
թաց ներ և նա խա պայ մա ներ):

Ֆոր մալ կր թա կան ծրագ րում ը նդ-
գրկ վող ի նք նու րույն սո վո րող նե րը պետք 
է ստա նան հա մա պա տաս խան խորհր-
դատ վու թյուն/ խոր հուրդ ներ, ո րոնք կօգ-
նեն նրանց բա վա րա րելու ա ռա ջա դի մու-
թյան պա հանջ նե րը: Հարկ ե ղած դեպ-
քում այս խորհր դատ վու թյու նը պետք 
է նե րա ռի նախ կի նում ստա ցած կր թու-
թյան և փոր ձի ճա նա չում: Ճկուն ծրագ-
րե րի կա ռուց վածք ներն ու սա նող նե րին 
ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն են տա-
լիս` նե րա ռե լով ու սում նա ռու թյան և դա-
սա վանդ ման նոր ե ղա նա կ նե րի հա սա-
նե լի ու թյան հնա րա վո րու թյուն ները:
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e Կր թա կան ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի վերջ նար դյունք նե րը

Կր թա կան բա ղադ րիչ նե րը և ծրագ րե րի ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե-
րը ձևա կերպ վում են միև նույն սկզ բուն քով։ Կր թա կան ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի 
ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի թի վը սահ մա նե լու բա ցար ձակ կա նոն ներ 
չկան։ Այն կախ ված է բա ղադ րի չի մա կար դա կից և բնույ թից, ի նչ պես նաև հաշ վարկ-
ված ծան րա բեռն վա ծու թյու նից: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա ջո ղած փոր ձը ցույց է տա լիս, 
որ այդ թի վը պետք է սահ մա նա փակ լի նի և տա տան վի 6-8-ի շուրջ։

Ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի վե րա բե րյալ ա ռա ջարկ վող գրա կա նու-
թյան ցանկ կա րող եք գտ նել հա վել վա ծում։ Ցան կը պա րու նա կում է հա մա պա տաս-
խան ցու ցում ներ։
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3.5. Ու սում նա ռու թյուն, 
դա սա վան դում և գնա հա տում 

Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն նե րը պետք է սահ մա նեն 
ի րենց ու սում նա ռու թյան և դա սա վանդ-
ման նպա տակ նե րը, ո րոնք պետք է կա-
պակց ված լի նեն ի րենց ու սում նա կան 
ծրագ րե րին։ Ա նհ րա ժեշտ է նաև սահ-
մանել դրանց ի րա կա նաց ման և գնա-
հատ ման ե ղա նակ նե րը:

 
Ու սում նա ռու թյան, դա սա վանդ ման 
և գնա հատ ման հիմ նա կան 
սկզ բունք նե րը

Ցան կա ցած ծրագ իր ի րա կա նաց-
նելիս ժա մա նակ պետք է հաշ վի առն-
վեն ու սում նա ռու թյան, դա սա վանդ-
ման և գնա հատ ման ո րոշ հիմ նա կան 
սկզբունք ներ` ան կախ ու սում նա ռու թյան 
և դա սա վանդ ման տե սակ նե րից:

 Բաց ե րկ խո սու թյուն 
և մաս նակ ցու թյուն 

Ու սա նո ղա կենտ րոն մո տե ցու մը 
պա հան ջում է ու սա նող նե րի, դա սա խոս-
նե րի և հա մա պա տաս խան վար չա կան 
մար մին նե րի միջև բաց ե րկ խո սու թյուն 
և հե տա դարձ կապ, ո րի մի ջո ցով կա րող 
են ար տա հայտ վել ու քն նարկ վել նրանց 
կա րիք ներն ու ձգ տում նե րը: Բո լոր շա-

հա կից նե րը պետք է ներգ րավ ված լի նեն 
ծրագ րի մշակ ման ու ի րա կա նաց ման վե-
րա բե րյալ կա ռու ցո ղա կան քն նար կում-
նե րին: Ու սա նող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րը պետք է լի ար ժեք ձայ նի ի րա վուն քով 
մաս նակ ցեն նման քն նար կում նե րին:

 Թա փան ցի կու թյուն 
և հու սա լի ու թյուն

Դա սըն թաց նե րի տե ղե կա գիր քը 
պետք է տրա մադ րի հու սա լի, ար դի ա-
կան, ո րա կյալ ու վս տա հե լի տե ղե կու-
թյուն կր թա կան աս տի ճան նե րի, ի նչ պես 
նաև ա ռան ձին կր թա կան բա ղադ րիչ նե-
րի վե րա բե րյալ: Այն պետք է ա պա հո վի 
կր թա կան աս տի ճա նի ծրագ րի ճշգ րիտ 
նկա րագ րու թյուն` նե րա ռյալ բո լոր ման-
րա մաս նե րը` կա ռուց ված քը, բա ղադ-
րիչ նե րը, ու սում նա ռու թյան վերջ նար-
դյունք նե րը, ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, 
ու սում նա ռու թյան և դա սա վանդ ման 
մե թոդ նե րը, գնա հատ ման մե թոդ ներն 
ու չա փա նիշ նե րը և ա ռա ջա դի մու թյան 
կա նոն նե րը:

 Հա մա պա տաս խա նու թյուն

Ծ րագ րի և վեր ջի նիս բա ղադ րիչ նե-
րի ի րա կա նաց ման հա մար պա տաս խա-
նա տու ա կա դե մի ա կան կազ մը պետք 
է ա պա հո վի հա մա պա տաս խա նու թյուն 
ծրագ րում նշ ված ու սում նա ռու թյան 

վերջ ն ար դյունք նե րի, ու սում նա ռու թյան 
և դա սա վանդ ման գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ու գնա հատ ման ըն թա ցա կար գե րի 
միջև: Ու սում նա ռու թյան ար դյունք նե րի, 
ու սում նա ռու թյան ու գնա հատ ման միջև 
այս կա ռու ցո ղա կան հա մա պա տաս խա-
նե ցու մը 11 հիմ նա րար է կր թա կան ծրագ-
րե րի հա մար: 

Ճ կու նու թյուն

Ծրագ րի ճկուն կա ռուց ված քը հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս ու սա նող նե րին 
ը նտ րելու և ար տա հայ տելու ի րենց պա-
հանջ նե րը, օ րի նակ` ու սում նա ռու թյան 
ան հա տա կան ու ղի ներ մշա կե լու հնա-
րա վո րու թյու նը և գոր ծու նե ու թյան լրա-
ցու ցիչ ձևերի ընտ րու թյունը:

Ու սում նա ռու թյան, դա սա վանդ ման 
և գնա հատ ման ճկուն կազ մա կեր պու-
մը` նե րա ռյալ ժա մա նա կա ցույ ցի ճկու-
նու թյու նը և ի նք նու րույն ու սում նա ռու-
թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը, կար ևոր 
են ուսում նա ռու թյան տար բեր ձևեր 
տրա մադ րե լու ա ռու մով: Սա ը նդ լայ նում 
է ու սում նա ռու թյան և դա սա վանդ ման 
նյու թե րի և տե սակ նե րի ը նտ րու թյու նը և 
հնա րա վո րու թյուն ներ բա ցում տար բեր 
ո ւղղ վա ծու թյուն կամ կա րիք ներ ու նե ցող 
ու սա նող նե րի հա մար (օ րի նակ` խնա մող 

ու սա նող նե րի կամ հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց հա մար): Թվային 
տեխ նո լո գի ա նե րի ներ մու ծու մը բարձ-
րա գույն կր թու թյան աս պա րեզ զգա լի 
ազ դե ցու թյուն ու նի ու սում նա ռու թյան և 
դա սա վանդ ման մո տե ցում նե րի վրա: 

Տեխ նո լո գի ա նե րի մի ջո ցով հնա րա-
վոր դար ձած նոր մո տե ցում նե րի մի ջո-
ցով տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման 
ար դյուն քում ձեռքբերած կրե դիտ նե-
րի բաշ խումն ը ստ ու սում նա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րի հիմն ված է նույն 
սկզբունք նե րի վրա, ի նչը կիրառվում է և 
ա վան դա կան կր թա կան բա ղադ րիչ նե-
րին կրե դիտ նե րը հատ կա ցնելիս:

  Ձեռք բե րում նե րի պատ շաճ 
գնա հա տու մը 

Կրե դիտ նե րը հատ կաց վում են, 
ե րբ հա մա պա տաս խան գնա հա տու մը 
վկա յում է, որ սահ ման ված ու սում նա-
ռու թյան ար դյունք նե րը ձեռք են բեր-
վել հա մա պա տաս խան մա կար դա կով: 
Ե թե ու սա նո ղը չի հա սել ու սում նա-
ռու թյան վերջ նար դյունք նե րին, ա պա 
նրան կրե դիտ ներ չեն տր վում: Ու սում-
նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րին հա-
սած ու սա նո ղին շնորհ վող կրե դիտ-
նե րի թի վը նույնն է, ի նչ ու սում նա կան 

11 John Biggs: Aligning teaching for constructing learning; http://www.heacademy.ac.uk/assets/
documents/resources/database/id477_aligning_teaching_for_constructing_learning.pdf
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բա ղադ րի չին հատ կաց վող կրե դիտ նե-
րի թի վը:

Գ նա հատ ման մե թոդ նե րը նե րա ռում 
են գրա վոր, բա նա վոր և գործ նա կան 
թես տե րի/քն նու թյուն նե րի, նա խագ ծե րի 
ու հա վա քա պա նակ նե րի ամբո ղջ տե սա-
կա նին։ Վեր ջին ներս գործա դր վում են 
գնա հա տե լու համար ու սա նո ղի առաջ-
ըն թա ցը և պար զե լու դա սըն թա ցի միա-
վո րի կամ մո դու լի կր թա կան վերջ նար-
դյունք նե րին հաս նե լու փաստը, մինչ դեռ 

գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը նկա րագ-
րում են, թե ի նչ է ա կն կալ վում ու սա նո-
ղից ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք-
նե րին հաս նե լու հա մար։

Հա մա պա տաս խա նե լու ա ռու մով՝ 
կր թա կան բա ղադ րի չի հա մար ը նտր-
ված գնա հատ ման մե թոդ ներն ու չա-
փա նիշ նե րը պետք է հա մա հունչ լի նեն 
ար դեն ի սկ սահ ման ված ու սում նա ռու-
թյան վերջ նար դյունք նե րին և ուսում նա-
ռու թյան ի րա կա նաց ված տե սակ նե րին:

N
o
t
a
 B
e
n
e Դոկ տո րա կան կր թու թյու նը փո փո խու թյան ըն թաց քում է  առ կա են դոկ տո րա կան 

աս տի ճա նին հաս նե լու տա րաբ նույթ ճա նա պարհ ներ։ Տա րած ված է նաև այն սկզ-
բուն քը, որ բարձ րա կարգ վե րա պատ րաս տումն օգ տա կար է եր րորդ փու լի ը նդ-
հան րա կան (փո խան ցե լի) ու բուն ա ռար կա յա կան կա րո ղու թյուն ներ զար գաց նե լու 
հա մար: Ո րոշ ե րկր նե րում և հաս տա տու թյուն նե րում ECTS-ը նույն պես կի րառ վում 
է եր րորդ փու լում: ECTS կրե դիտ նե րը հատ կաց վում են դոկ տո րա կան աս տի ճա նի 
ամ բող ջա կան ծրագ րին կամ դրա ո րոշ/ բո լոր կր թա կան բա ղադ րիչ նե րին (օրինակ` 
դա սա վանդ վող դա սըն թաց նե րին): 

Ե թե կի րառ վում է ECTS, ա պա ան հրաժեշտ է օ գտ վել Ու ղե ցույ ցի ցու ցում նե րից` 
հաշ վի առ նե լով այս կամ այն դոկ տո րա կան աս տի ճա նի բնույ թը: Դրան վե րա բե րող 
տե ղե կու թյու նը պետք է նե րառ վի դա սըն թաց նե րի տե ղե կագր քում: 

Եր րորդ շր ջա փու լում այս կամ այն ու սում նա կան ժա մա նա կա հատ ված նե րի 
հա մար սահ ման վող ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը ո րոշ դեպ քե րում կա-
րող են ի րենց ու սումն ը նդ հա տած թեկ նա ծու նե րին կր թա կան ձեռք բե րում նե րը հա-
վաս տող վկա յա գիր ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել: Վկա յա գի րը կա րող է 
նաև ար ժե քա վոր լի նել ա պա գա գոր ծա տու նե րին՝  ցույց տա լու, թե բարձր մա կար-
դա կի ը նդ հան րա կան և բուն ա ռար կա յա կան ի նչ կա րո ղու թյուն ներ են ձեռք բեր վել 
ուսում նա ռու թյան ըն թաց քում:

3.6. Կրե դիտ նե րի շնո րհ ման 
մո նի թո րին գը

Ծրագ րի մո նի թո րի նգի նպա տակն 
է պար զել, թե ա րդյոք կրե դիտ նե րի 
բաշ խու մը, սահ ման ված ու սում նա ռու-
թյան վերջ նար դյունք նե րը և հաշ վարկ-
ված ծանրա բեռն վա ծու թյու նը ձեռք բե-
րե լի, ի րա տե սա կան և հա մար ժեք են: 
Մո նի թո րին գը կա րող է ի րա կա նաց վել 
տար բեր ե ղա նակ նե րով, օ րի նակ՝ հար-
ցա շա րե րի, թի րա խային խմ բե րի կամ 
հար ցազ րույց նե րի մի ջո ցով, ի նչ պես 
նաև ձեռք բե րած ար դյունք նե րի դի-
տարկ մամբ: Ի նչ մե թոդ էլ կի րառ վի, 
ու սա նող նե րից, ան ձնա կազ մից և, ե րբ 
հարկ է, այլ շա հա ռու նե րից ստաց ված 
ար ձա գան քը կրե դիտ նե րի բաշխ ման 
ստուգ ման և վե րա նայ ման կար ևո րա-
գույն տարրն է։ Ա վարտ ման ժամ կետ-
նե րի ու ծրագ րե րի, ի նչ պես նաև դրանց 
բա ղադ րիչ նե րի գնա հատ ման ար-
դյունք նե րի տվ յալ նե րը նույն պես պետք 
է կի րառ վեն:

Ճշգ րիտ պա տաս խան ներ և մաս-
նակ ցու թյան բարձր ցու ցա նիշ ա պա հո-

վե լու հա մար կար ևոր է ու սա նող նե րին 
և ան ձնա կազ մին տե ղե կաց նել մո նի-
թո րին գի նպա տա կի և ի րա կա նաց ման 
ե ղա նակ նե րի մա սին։ Ե թե հա վա քագ-
րած տե ղե կու թյան մի ջո ցով ու սա նող-
նե րի մեծ մա սի մոտ բա ցա հայտ վում է 
սահ ման ված ու սում նա ռու թյան վերջ-
նար դյունք նե րին հաս նե լու հա մար նա-
խա տես ված ծան րա բեռն վա ծու թյան 
և ի րա կա նում ծախ սած ժա մա նա կի 
միջև հա կա սու թյուն, ա պա հար կա վոր 
է վե րա նայել ծան րա բեռն վա ծու թյու-
նը, կրթա կան վերջ նարդ յունք նե րը կամ 
ուսում նա ռու թյան և դա սա վանդ ման 
տե սակ ներն ու մե թոդ նե րը: Դա կա րող 
է նաև նե րա ռել ու սում նա կան ծրագ-
րի և վեր ջի նիս ու սում նա կան բա ղադ-
րիչ նե րի վե րամ շա կում: Վե րա նա յու մը 
պետք է կա տար վի որ քան հնա րա վոր 
է ա րագ` ա ռանց ծրագ րի մաս նա կից-
նե րի հա մար խն դիր ներ ստեղ ծե լու, և 
այդ մա սին պետք է տե ղե կաց վի մո նի-
թո րին գի մաս նա կից նե րին, որ պես զի 
հաս տա տու թյու նում ամ րապնդ վի շա-
րու նա կա կան և հա մա գոր ծակ ցու թյան 
վրա հիմնված ար ձա գան քի մշա կույ թը:
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Այս բա ժի նը ը նդ հա նուր առ մամբ 
նվիր ված է կրե դիտ նե րի փո խանց մանն 
ու ճա նաչ մա նը, ո րն ի րա կա նաց վում է 
թե́  աս տի ճա նային շար ժու նու թյան, թե́  
կրե դի տային շար ժու նու թյան ժա մա նակ:

Հա ջող ու սում նա կան շար ժու նու-
թյու նը պա հան ջում է ա կա դե մի ա կան 
ճա նա չում և կրե դիտ նե րի փո խան ցում: 
Կրե դիտ նե րի ճա նա չու մը գոր ծըն թաց է, 
ո րի մի ջո ցով մի հաս տա տու թյու նը հա-
վաս տում է, որ մեկ այլ հաս տա տու թյու-
նում ստաց ված և գնա հատ ված ու սում-
նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը բա վա-
րա րում են ա ռա ջարկ վող ծրագ րե րից 
մե կի պա հանջ նե րին:

Հաշ վի առ նե լով ծրագ րե րի և բու-
հե րի բազ մա զա նու թյու նը` քիչ է հա-
վա նա կան, որ եր կու տար բեր ծրագ րե-
րի կրե դիտ ներն ու ու սում նա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րը նույ նը լի նեն: Ա ռա-
վել ևս այն դեպ քում, ե րբ ճա նաչ վում է 
այլ ու սում նա կան հա մա տեքս տե րում 

ստա ցած ու սում նա ռու թյու նը (օ րի նակ` 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան և վե րա-
պատ րաստ ման): Հենց այս պատ ճա ռով 
էլ խոր հուրդ է տր վում այլ հա մա տեքս-
տում ստաց ված կրե դիտ նե րի ճա նաչ-
ման հա մար ճկուն մո տե ցում ու նե նալ։ 
Նպա տա կա հար մար է, որ ու սում նա-
կան շար ժու նու թյան մո տե ցու մն ա վե-
լի շատ հիմն ված լի նի կր թա կան վերջ-
նար դյունք նե րի հա մադ րե լի ու թյան, այլ 
ո ՛չ թե դա սըն թա ցի բո վան դա կու թյան 
հա մար ժե քու թյան վրա: Գործ նա կա-
նում ճա նա չու մը նշա նա կում է, որ այլ 
հա մա տեքս տում ձեռք բեր ված հա մադ-
րե լի ու սում նա ռու թյան ար դյունք նե րի 
հա մար շնորհ ված կրե դիտ նե րի թի վը 
կփո խա րին վի հա մե մա տե լի կրե դիտ-
նե րի թվով:

Հաս տա տու թյուն նե րը պետք է ճա-
նա չե լի և հեշտ հա սա նե լի դարձ նեն 
կրե դիտ նե րի ճա նաչ ման ի րենց ըն թա-
ցա կար գե րը:
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e  Լի սա բո նի ճա նաչ ման կոն վեն ցի ա

 Լի սա բո նի ճա նաչ ման կոն վեն ցի ան, ո րն ու ժի մեջ է մտել 1999 թ -ին, տրա մադ րում 
է ի րա վա կան շր ջա նակ տրան սազ գային ա կա դե մի ա կան ճա նաչ ման հա մար:
Կոն վեն ցի ան սահ մա նում է 
«36  Գրե թե նույն մա կար դակն ու նե ցող ո րա կա վո րում նե րը կա րող են ու նե նալ տար-
բե րու թյուն ներ բո վան դա կու թյան, ո ւղղ վա ծու թյան, ծան րա բեռն վա ծու թյան, ո րա կի 
և ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի ա ռու մով: Օ տա րերկ րյա ո րա կա վո րում նե-
րի գնա հատ ման մեջ այդ տար բե րու թյուն նե րը պետք է դի տարկ վեն ճկուն ձևով, և 
ճա նաչ ման հա մար մի այն է ա կան տար բե րու թյուն նե րը (օ րի նակ` ա կա դե մի ա կան 
կամ դե ֆակ տո մաս նա գի տա կան ճա նա չու մը) պետք է հան գեց նեն օ տա րերկ րյա 
ո րա կա վո րում նե րի մաս նա կի ճա նաչ մա նը կամ չճա նաչ մա նը:
37  Օ տա րերկ րյա ո րա կա վո րում նե րին ճա նա չում պետք է տր վի, ե թե չկան է ա կան 
տար բե րու թյուն ներ հայց ներ կա յաց րած ո րա կա վոր ման և ազ գային հա մա պա-
տաս խան ո րա կա վոր ման միջև»:

EAR ձեռ նար կը 12 տա լիս է է ա կան տար բե րու թյան հետ ևյալ բա ցատ րու թյու նը 13 
« Կենտ րո նա նա լով հինգ ա ռանց քային տար րե րի վրա, ո րոնք մի ա սին կազ մում են 
ո րա կա վոր ման հեն քը (մա կար դակ, ծան րա բեռն վա ծու թյուն, ո րակ, ո ւղղ վա ծու-
թյուն և ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք ներ) և հաշ վի առ նե լով է ա կան տար բե-
րու թյուն նե րը` ճա նաչ ման ի րա վա սու մար մին նե րը վե րա նայել են ի րենց մո տե ցու մը` 
օ տա րերկ րյա ո րա կա վո րում նե րից ա կն կա լե լով ո՛չ թե լի նել գրե թե նույ նը, ի նչ ա ռա-
ջարկ վում է ի րենց ե րկր նե րում`  այլ կենտ րո նա նալ « ճա նաչ ման» վրա` հիմն վե լով  
է ա կան տար բե րու թյուն ներ սկզ բուն քի վրա»:

ECTS –Ը ՇԱՐ ԺՈՒ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐԵ ԴԻՏ ՆԵ ՐԻ  
ՃԱ ՆԱՉ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ 

4.1. Աս տի ճա նային շար ժու նու թյուն

Աս տի ճան շնոր հող ծրագ րե րը կա րող են տար բեր վել ECTS կրե դիտ նե րի թվով 
(տե́ ս Մաս 3, Nota Bene): ECTS կրե դիտ նե րի թվի տար բե րու թյու նը խնդ րա հա-
րույց չէ, ե րբ ո րա կա վո րում նե րի ճա նա չու մը հայց վում է հե տա գա ու սում նա ռու թյան 

նպա տա կով: Ծրագ րի ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը պետք է լի նեն հիմ նա-
կան գոր ծոն ճա նաչ ման հա մար: Աս վա ծը նշա նա կում է, որ, օ րի նակ՝ բա կա լավ րի հա-
մադ րե լի աս տի ճա նը պետք է ճա նաչ վի մա գիստ րո սա կան ծրա գիր ըն դուն վե լու հա-
մար, ան կախ նրանից՝ այն հիմն ված է 180 կամ 240 ECTS կրե դիտ նե րի վրա, թե ոչ:

12 http://www.eurorecognition.eu/emanual/Chapter%2010/introduction.aspx)
13 Էական տարբերությունների վերաբերյալ հավելյալ գրականություն  E  Stephen Hunt and Sjur Bergan 
(eds ): Developing Attitudes to Recognition  Substantial Differences in an Age of Globalization (Strasbourg, 
2010: Council of Europe Publishing  Council of Europe Higher Education Series No 13):
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e Է ա կան տար բե րու թյուն ները օ տա րերկ րյա ո րա կա վոր ման և ազ գային ո րա կա վոր ման 

միջև ե ղած տար բե րու թյուն ներն են, ո րոնք այն քան կար ևոր են, որ ա մե նայն հա վա նա-
կա նու թյամբ կխո չըն դո տեն դի մոր դին հա ջո ղու թյան հաս նելու գոր ծու նե ու թյան ցան-
կա լի ո լոր տում, ի նչ պիսիք են օ րի նակ` հե տա գա ու սում նա ռու թյու նը, հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րը կամ աշ խա տան քի ան ցնե լը: 
Է ա կան տար բե րու թյունն ա պա ցուցելու բեռն ըն կած է հյու րըն կա լող ե րկ րի՝ ճա նա-
չում շնոր հող ի րա վա սու մար մին նե րի վրա, ո րոնք պետք է ա ռաջ նորդ վեն հետ ևյալ 
սկզբունք նե րով 
• Յու րա քան չ յուր տար բե րու թյուն չէ, որ պետք է հա մար վի «է ա կան»:
• Է ա կան տար բե րու թյան առ կա յու թյու նը չի նշա նա կում օ տա րերկ րյա ո րա կա վոր-

ման պար տա դիր մեր ժում:
• Տար բե րու թյու նը պետք է է ա կան լի նի ո րա կա վոր ման գոր ծա ռույ թի և ճա նաչ ման 

ներ կա յաց վող նպա տա կի ա ռու մով:

 Մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում նե րի ճա նա չում 

ԵՄ 2013/55/EU h րա հան գը վե րա նա յում է մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում նե րի ճա
նաչ մանն ո ւղղ ված 2005/36 / EC h րա հան գը: 
Այն թույլ է տա լիս, որ ECTS–ն օգ տա գործ վի որ պես լրա ցու ցիչ մի ջոց՝ ար տա հայ տե լու 
առ կա դա սըն թա ցի տևո ղու թյու նը յոթ «ո լոր տային» մաս նա գի տու թյուն նե րի դեպ քում: 
Դա սըն թա ցի տևո ղու թյու նն առ կա ու սում նա կան տար վա և ժա մե րի ը նդ հա նուր թվի 
կտր ված քով ար տա հայ տե լու պար տա վո րու թյու նը կպահ պան վի բժիշկ նե րի, ը նդ հա նուր 
խնամ քի բուժ քույ րե րի, ա տամ նա բույժ նե րի և ման կա բար ձու հի նե րի հա մար: Ա նաս նա-
բու ժա կան վի րա բույժ նե րի, դե ղա գործ նե րի և ճար տա րա պետ նե րի հա մար այդ պար-
տա վո րու թյու նը տա րած վում է մի այն առ կա ու սուց մամբ ու սում նա կան տա րի նե րի վրա:
 Նույն ձևով ECTS –ը կա րող է նաև օգ տա գործ վել ո րա կա վո րում նե րի ը նդ հա նուր հա-
մա կար գում օգ տա գործ վող (d) և (e) մա կար դակ նե րում, ո րոնք նե րա ռում են ԵՄ –ում 
և Եվ րո պա կան տն տե սա կան տա րած քում ո րա կա վոր ման հեն քի վրա կար գա վոր վող 
բո լոր այլ մաս նա գի տու թյուն նե րը: 
Այս նոր հրա հան գն ը նդ լայ նել է իր շր ջա նակ նե րը՝ ը նդ գր կե լով աշ խա տան քային պրակ
տի կայի ճա նա չու մը, ո րն ան հրա ժեշտ է կար գա վոր վող մաս նա գի տու թյուն մուտք 
գոր ծե լու հա մար: Դրանք կա րող են ձեռ նարկ վել ԵՄ / Ե ՏԳ ան դամ ցան կա ցած պե տու-
թյու նում՝ ան կախ այն բա նից, թե ո րա կա վո րու մը որ տեղ է շնորհ վել՝ ա կն կա լե լով լրիվ 
ճա նա չում: Կետ 27 –ում աս վում է, որ « մեկ այլ ան դամ պե տու թյու նում ստա ցած մաս նա-
գի տա կան վե րա պատ րաստ ման ճա նա չու մը պետք է հիմն ված լի նի ու սում նա ռու թյան 
նպա տակ նե րի և հանձ նա րար ված աշ խա տանք նե րի հս տակ գրա վոր նկա րագ րու թյան 
վրա, ո րոնք ո րոշ վել են վե րա պատ րաստ վո ղի՝ ըն դու նող ան դամ պե տու թյան ղե կա վա-
րի կող մից»: Հոդ ված 55ա–ն պա հան ջում է, որ ի րա վա սու մար մին նե րը «հ րա պա րա կեն 
մեկ այլ ան դամ պե տու թյու նում կամ եր րորդ ե րկ րում ի րա կա նաց վող մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաս տում նե րի կազ մա կերպ ման և ճա նաչ ման վե րա բե րյալ ու ղե ցույց ներ՝ 
մաս նա վո րա պես նշելով վե րա պատ րաստ ման ղե կա վա րի դե րը»:
 Վեր ջա պես՝ նոր Հրա հան գը ներ կա յաց նում է վե րա պատ րաստ ման ը նդ հա նուր շր ջա
նա կնե րը՝ հիմն ված « գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի հա մընդ հա-
նուր փա թե թի» վրա, ո րոնք պա հանջ վում են կր թու թյան և վե րա պատ րաստ ման հա-
մա կար գե րից և կի րա ռե լի են ան դամ պե տու թյուն նե րի ա ռն վազն մեկ եր րոր դի կող մից: 
Այս ծրագ րե րը կա րող են ա ռա ջարկ ել ԵՄ-ո ւմ կամ ազ գային մա կար դա կում գոր ծող 
ներ կա յա ցուց չա կան մաս նա գի տա կան մար մին նե րը կամ ի րա վա սու մար մին նե րը: 
Նրանք պետք է հղում կա տա րեն եվ րո պա կան ո րա կա վո րում նե րի շր ջա նա կին և կա-
րող են ա զա տո րեն կի րա ռել ECTS-ը:

36
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4.2. Կրե դի տային շար ժու նու թյուն 

ECTS –ը մշակ վել է հաս տա տու թյուն նե րի միջև ու սում նա ռու թյան կար ճա ժամ կետ 
տևո ղու թյան շար ժու նու թյան («կ րե դի տային շար ժու նու թյուն») գոր ծըն թա ցը խթա նե-
լու հա մար: Ի նչ պես պարզ է դառ նում այս ու ղե ցույ ցից, ECTS –ը մշակ վել և ըն դուն վել 
է կրե դիտ նե րի կու տակ ման նպա տա կով, սա կայն այն նաև կեն սա կան դեր է խա ղում 
ուսա նող նե րի շար ժու նու թյան հարցում՝ խթա նե լով շար ժուն ու սա նո ղի տե ղա շար ժն ու 
ձեռք բե րում նե րի ճա նա չու մը:

ECTS-ի մի շարք լրա ցու ցիչ հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րը նպաս տում են շար ժու-
նու թյան նպա տա կով կրե դիտ նե րի ճա նաչ մա նը 

•  դա սըն թաց նե րի տե ղե կա գիրք, 
• ու սում նա ռու թյան պայ մա նա գիր,
• գ նա հա տա կան նե րի ներ դիր,
• վե րա պատ րաստ ման վկա յա կան: 
Այդ փաս տաթղ թե րը տրա մադ րում են տե ղե կատ վու թյուն ու սա նո ղի ձեռք  բե-

րած ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի մա սին, ո րի հի ման վրա ո րա կա վո րու մը 
շնոր հող հաս տա տու թյու նը կա րող է ո րո շում ներ կա յաց նել կրե դիտ նե րի ճա նաչ ման 
և փո խանց ման վե րա բե րյալ (ման րա մաս նե րի հա մար տե́ ս Մաս 7) 14:

4.2.1. Կրե դի տային շար ժու նու թյա նը 
նախորդող ժա մա նա կաշր ջան 

Կրե դի տային շար ժու նու թյունն ու  
դրա ճա նա չու մը խթա նե լու հա մար 
ե րեք ներգ րավ ված կող մե րը̀  ու սա նո ղը, 
ուղար կող հաս տա տու թյու նը և հյու րըն-
կա լող հաս տա տու թյու նը կամ կազ մա-
կեր պու թյու նը/ ձեռ նար կու թյու նը, պետք 
է հա մա ձայ նու թյան գան ար տերկ րում 
կազ մա կերպ վող ծրագ րի շուրջ: Հա մա-
ձայ նե ցու մը պետք է ձևա կեր պել ուսում-
նա ռու թյան պայ մա նագ րում, ո րը պետք է 
ստո րագ րեն ե րեք կող մերն էլ շար ժու նու-
թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի մեկ նար կից 
ա ռաջ15: Ու սում նա ռու թյան պայ մա նա գի-
րը նա խա տես ված է ու սա նո ղին վս տա-
հեց նե լու, որ նրա կող մից շար ժու նու թյան 
ժա մա նա կա հատ վա ծում հա ջո ղու թյամբ 
ստաց ված կրե դիտ նե րը կճա նաչ վեն:

Սո վո րա բար պար տա դիր չէ, որ շար-
ժու նու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում կր-
թա կան բա ղադ րիչ ներն ը նտր վեն ու ղար-
կող հաս տա տու թյու նում ա ռա ջարկ վող 
ա ռան ձին կր թա կան բա ղադ րիչ նե րի հետ 
ի րենց հա մար ժե քու թյան հի ման վրա: 
Ար տերկ րում ամ բողջ ծրագ րի ու սում-

նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը պետք 
է հա մա տե ղե լի կամ հա մադ րե լի լի նեն 
մայր հաս տա տու թյան կր թա կան աս տի-
ճա նի ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք-
նե րի հետ, ո րի հա մար ար տերկ րում սո-
վո րե լու ժա մա նա կա հատ վա ծից հե տո 
ճա նա չում պետք է շնորհ վի: Սա ա վե լի 
հեշտ է դարձ նում հյու րըն կա լող հաս-
տա տու թյու նում ստա ցած կրե դիտ նե րի 
ճկուն կեր պով փո խա րի նումն ու ղար կող 
հաս տա տու թյան կր թա կան աս տի ճա նի 
ծրագ րի հա մար ժեք թվով կրե դիտ նե րով: 
Հնա րա վոր է նաև շար ժու նու թյան ժա-
մա նա կա հատ վածն ար ձա նագ րել որ պես 
մի ամ բող ջու թյուն` բա ղադ րիչ առ բա-
ղադ րիչ ար ձա նագ րե լու փո խա րեն:

Ու սում նա ռու թյան պայ մա նա գի րը 
պետք է սահ մա նի ըն դու նող հաս տա-
տու թյու նում կր թա կան այն բա ղադ րիչ-
նե րի ցան կը, ո րոնց պետք է հա ճա խել, 
նաև այն, թե ի նչ պես դրանք կա րող են 
ին տեգր վել ու ղար կող հաս տա տու թյան 
ծրագ րում: Ըն դու նող հաս տա տու թյու-
նում ձեռք  բե րած կրե դիտ նե րի թի վը 
պետք է հա մա չափ լի նի ար տերկ րում 
սո վո րե լու հա մար ան ցկաց րած ժա մա-
նա կին: Ու սա նո ղից ա կն կալ վում է, որ 
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Մի ջինս տի տու ցի ո նալ պայ մա նագ րե րի շր ջա նա կում կրե դի տային շար
ժու նու թյան ճա նաչ ման ոս կե կա նոն 

Այլ ե րկ րում սո վո րած ժա մա նա կա հատ վա ծում կամ վիր տո ւալ շար ժու նու թյան 
ըն թաց քում ձեռք բերած բո լոր կրե դիտ նե րը, հա մա ձայն ու սում նա ռու թյան պայ-
մա նագ րի և հա վաստ ված գնա հա տա կան նե րի ներ դի րի, պետք է անհապաղ փո-
խանց վեն ա ռանց որ ևէ լրա ցու ցիչ աշ խա տան քի կամ ու սա նո ղի գնա հատ ման 
հաշ վարկ վեն ու սա նո ղի կր թա կան աս տի ճա նի հա մար:

14 Բուհերի համար նախատեսված Եվրոպական ճանաչման ձեռնարկը տրամադրում է օգտակար 
սխեմա արտասահմանում ուսման ժամանակահատվածների ճանաչման համար. 
(http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/3_2014/141723.pdf, էջ 134):

15 Էրազմուս+ ծրագիրն իրենց ծրագրին մասնակցելու համար հաստատություններին տրամադ
րում է ուսումնառության և վերապատրաստման պայմանագրերի ձևանմուշներ: Այն նույնպես հաս
տա տություններին ուղղորդում է, թե ինչպես պետք է օգտագործել ձևանմուշ ները, և սահ մանում է 
հատուկ վերջնաժամկետներ, որոնցով պետք է հաստատությունները շարժվեն:



40 41

նա առ կա ու սուց մամբ մեկ ու սում նա կան 
տար վա ըն թաց քում ը նտ րի 60 ECTS-ին 
հա մար ժեք կր թա կան բա ղադ րիչ ներ:

Հյու րըն կա լող հաս տա տու թյունը պար-
տա վոր վում է ե կող ու սա նո ղին գրան ցել 
նա խա տես ված կր թա կան բա ղադ րիչ նե-
րում` ստու գե լով, թե ա րդյոք այդ բա-

ղադ րիչ նե րը հա սա նե լի են շար ժու նու-
թյան նա խա տես ված ժա մա նա կա հատ-
վա ծում: 

Ու սում նա ռու թյան պայ մա նա գի րը 
բո լոր ե րեք կող մե րի ստո րագ րու մից հե-
տո հարկ ե ղած դեպ քում բո լոր կող մե րի 
հա մա ձայ նու թյամբ կա րող է փո փոխ վել:

դարձ նի, թե ար տա սահ մա նում ան ցած 
կր թա կան բա ղադ րիչ նե րը ի նչ պես կին-
տեգր վեն մայր հաս տա տու թյան կր թա-
կան աս տի ճա նի ծրագ րի մեջ: Որ տեղ 
հարկ է, գնա հա տա կան նե րը փո խարկ վում 
են (տե́ ս գնա հա տա կան նե րի բաշխ ման 
ա ղյու սա կին նվիր ված մա սը): Այս ամբո ղջ 
տե ղե կատ վու թյու նը պետք է ար ձա նագր-
վի գնա հա տա կան նե րի ներ դի րի մեջ (կամ 
հա մար ժեք փաս տաթղ թում/ բա զա յում), 
ո րը հա սա նե լի կլի նի ու սա նո ղի հա մար:

Ե թե ու սա նող նե րը հա ջող չեն ա վար-
տել կր թա կան բա ղադ րիչ ներն ըն դու-
նող հաս տա տու թյու նում, ա պա դրանց 
գնա հատ ման ի նս տի տու ցի ո նալ ըն թա-
ցա կար գեր պետք է սահ ման վեն։ Ն ման 
ըն թա ցա կար գե րի մա սին ու սա նող նե րը 
պետք է նա խա պես տե ղե կաց վեն։ 

Դիպ լո մի հա վել վա ծը նա խա տես-
ված է շր ջա նա վարտ նե րին ի րենց ո ւս-
ման վե րա բե րյալ թա փան ցիկ գրա ռում 
տրա մադ րե լու հա մար: Հետ ևա բար ար-
տերկ րում հա ջո ղու թյամբ ա վարտ ված 
կր թա կան բա ղադ րիչ նե րը պետք է ի րենց 
օ րի գի նալ ան վա նում նե րով (և դրանց 
թարգ մա նու թյամբ այն լեզ վով (լե զու նե-
րով), ո րով կազմ ված է դիպ լո մի հա վել-
վա ծը) ը նդ գրկ վեն գնա հա տա կան նե րի 
ներ դի րի մեջ, ո րը կց վում է դիպ լո մի հա-
վել վա ծին` նշե լով այն հաս տա տու թյու նը, 
որ տե ղից դրանք ստաց վել են, ի նչ պես 
նաև շնորհ ված կրե դիտ ներն ու գնա հա-
տա կան նե րը: Ար տերկ րում աշ խա տան-

քի տե ղա վոր ման դեպ քում փո խանց վող 
կրե դիտ նե րը կփաս տագր վեն աշ խա-
տան քային պրակ տի կայի վկա յա կա նում 
և դիպ լո մի հա վել վա ծում կամ  Europass-ի 
շար ժու նու թյան վկա յա կա նում: Նոր 
շրջա նա վարտ նե րի աշ խա տան քի տե ղա-
վոր ման հար ցում Europass-ի շար ժու նու-
թյան վկա յա կա նի առ կա յու թյու նը ցան-
կա լի է, քա նի որ նրանք աշ խա տան քի են 
ան ցնում ու սում նա ռու թյան ա վար տին, 
և վե րոն շյալ մյուս փաս տաթղ թերն այս 
դեպ քում նրանց հա մար կար ևոր չեն:

4.2.3. Ի նս տի տու ցի ո նալ կա նոն ներ 
և ըն թա ցա կար գեր 

Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ հա ջո ղած 
փոր ձին հետ ևե լը նպաս տում է կրե դիտ-
նե րի շար ժու նու թյան և ճա նաչ ման կա-
ռա վար մա նը: 

Ի նս տի տու ցի ո նալ 
պար տա վո րու թյուն

Հա տուկ ի նս տի տու ցի ո նալ կա նոն-
ներ պետք է մշակ վեն ու սում նա ռու-
թյան այլ փոր ձի ճա նաչ ման հա մար, 
ո րոնք թույլ կտան տար բեր տե սա կի 
շար ժու նու թյան մի ջո ցով կրե դիտ նե րի 
կու տա կումն ու փո խան ցու մը (նե րա ռ-
յալ` «ա զատ շարժ վող նե րին», աշ խա-
տան քային փոր ձը, վիր տո ւալ ու սում-
նա ռու թյու նը, նա խըն թաց և ին ֆոր մալ 
ու սում նա ռու թյու նը):

N
o
t
a
 
B
e
n
e ՏՀՏ-ի մի ջո ցով մա տուց վող ու սում նա ռու թյան նոր ե ղա նակ ներն ու սա նող նե րին 

հնա րա վո րու թյուն կտան մուտք գոր ծել և հետ ևել ու սում նա կան հաս տա տու թյան 
դա սըն թաց նե րին (« վիր տո ւալ շար ժու նու թյուն»): Այդպիսի ու սա նող նե րին պետք է 
հս տակ խորհր դատ վու թյուն ա ռա ջարկ վի, և «ու ղար կող հաս տա տու թյան» ու ու սա-
նո ղի միջև ու սում նա ռու թյան պայ մա նա գիր պետք է ստո րագր վի:
  Հա մա տեղ ծրագ րե րի պա րա գա յում գոր ծըն կեր հաս տա տու թյուն նե րի կող մից կրե-
դիտ նե րի ճա նաչ ման կա նոն նե րը նե րա ռող հա մա ձայ նեց ված շար ժու նու թյան սխե-
մա ներ պետք է ըն դուն վեն։ Ու սում նա ռու թյան պայ մա նագ րե րը պար տա դիր չեն հա-
մա տեղ ծրագ րե րի դեպ քում, քա նի որ գոր ծըն կեր հաս տա տու թյու նում ձեռք բե րած 
կրե դիտ ներն ավ տո մատ ճա նաչ վում են, ե թե հա մա ձայ նեց ված կա նոն նե րի հան դեպ 
հետ ևո ղա կան են եղել, և բո լոր պայ ման նե րը բա վա րար վել են: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ու սում նա ռու թյան նա խա տես ված ու ղին պետք է ու սա նո ղի հա մար պարզ լի նի, և 
ուսում նա ռու թյան պայ մա նագ րե րի կի րա ռու մը կա րող է օգ տա կար լի նել:

4.2.2. Կրե դի տային շար ժու նու թյա
նը հա ջոր դող ժա մա նա կաշր ջան

 
Ըն դու նող հաս տա տու թյան կող մից 

ու սա նո ղի ար դյունք նե րի հռ չա կու մից 
հե տո հյու րըն կա լող հաս տա տու թյու նը 
հնա րա վո րինս կարճ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ու ղար կող հաս տա տու թյա նը և 
ու սա նո ղին տրա մադ րում է գնա հա տա-
կան նե րի ներ դիր (սահ ման ված եր կու 
հաս տա տու թյուն նե րի միջև):

Ու սում նա ռու թյան պայ մա նագ րում 
նե րառ ված և ըն դու նող հա ս տա տու թյան 
ու ղարկ ված գնա հա տա կան նե րի ներ դի-
րում ամ րագր ված կր թա կան բա ղադ րիչ-
նե րի փա թե թի հա ջող ա վար տից ու ղար-
կող հաս տա տու թյու նը պետք է լի ո վին 
ճա նա չի հա մա ձայ նեց ված ECTS կրե դիտ-
նե րի թի վը, փո խան ցի դրանք ու սա նո-
ղի ծրա գիր և գոր ծա ծի̀  բա վա րա րե լու 
ո րա կա վոր ման պա հանջ նե րը: Ու ղար կող 
հաս տա տու թյու նը պետք է լիովին պարզ 
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Հաս տա տու թյու նը կրե դի տային շար -
ժու  նու թյուն ի րա կա նաց նե լու և մո նի թո-
րին գի հար ցե րում պետք է հս տա կո րեն 
սահ մա նի պա տաս խա նատ վու թյուն և 
ա պա հո վի կի րառ վող կրե դի տային շար-
ժու նու թյան թա փան ցիկ և ար դար ըն-
թա ցա կար գերն ու ը նտ րու թյան չա փա-
նիշ նե րը, ի նչ պես նաև  հարկ ե ղած դեպ-
քում բո ղո քարկ ման մե խա նիզ մի առ կա-
յու թյու նը: Յու րա քան չ յուր բաժ նում կամ 
ա ռար կա յա կան ո լոր տում ան ձնա կազ մի 
մեկ ան դամ պետք է նա խա պես նշա-
նակ վի և պաշ տո նա պես լի ա զոր ված 
լի նի քն նար կելու ար տերկ րու մ ի րա կա-
նաց վե լիք կրթա կան ծրա գի րը ու սա-
նո ղի հետ, ի նչ պես նաև լի ա զոր ված լի-
նի ու ղար կող հաս տա տու թյան ա նու նից 
հաս տա տելու և ստո րագ րելու ու սում նա-
ռու թյան պայ մա նա գի րը շար ժու նու թյու-
նից ա ռաջ և գնա հա տա կան նե րի ներ-
դի րը՝ շար ժու նու թյու նից հե տո16: Ու սա-
նող ներն այլ ե րկ րում ի րենց ու սում նա-
ռու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծից ա ռաջ 
կամ հե տո չպետք է քն նար կեն ա կա դե-

մի ա կան ճանաչ մանն ա ռնչ վող հար ցերն 
այդ լի ա զո րու թյուն նե րով չօժտ ված աշ-
խա տա կից նե րի կամ հանձ նախմ բե րի 
հետ, ի նչ պես նաև ու սա նո ղից չպետք է 
պա հան ջել ցան կա ցած այլ քն նու թյուն-
ներ հանձ նել կամ վե րա դար ձից հե տո 
լրա ցու ցիչ աշ խա տանք կա տա րել:

 Գոր ծըն կեր հաս տա տու թյուն նե րի 
ը նտ րու թյուն 

Ա ռա ջարկ վում է ու սա նող նե րի փո-
խա նակ ման վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու-
թյուն նե րի գալ հաս տա տու թյուն նե րի հետ 
• ո րոնք ա ռա ջար կում են ի րենց 

ծրագ րե րի թա փան ցիկ նկա րագ րու-
թյուն ներ՝ նե րա ռյալ ու սում նա ռու-
թյան վերջ նար դյունք նե րը, կրե դիտ-
նե րը, դա սա վանդ ման և ու սում նա-
ռու թյան մո տե ցում նե րը և գնա հատ-
ման մե թոդ նե րը, 

• ո րոնց դա սա վանդ ման, ու սում նա-
ռու թյան և գնա հատ ման ըն թա ցա-
կար գե րն ըն դուն վում են ու ղար կող 

հաս տա տու թյան կող մից՝ ա ռանց 
ու սա նո ղից լրա ցու ցիչ աշ խա տանք 
կամ քն նու թյուն պա հան ջե լու, 

• ո րոնք պատ շաճ ո րակ են ա պա հո-
վում՝ հա մա ձայն ի րենց ազ գային 
հա մա կար գե րի: 
Հա մա ձայ նագ րե րը պար տա դիր չէ 

կնքել մի այն նմա նա տիպ ծրագ րեր ա ռա-
ջար կող հաս տա տու թյուն նե րի հետ։ Հնա-
րա վոր է նաև պայ մա նա գիր կն քել հա մա-
լրող ծրագ րեր ա ռա ջար կող հաս տա տու-
թյուն նե րի հետ:

Կ րե դի տային շար ժու նու թյան 
ին տեգ րու մը ծրագ րե րի մեջ 

Կ րե դի տային շար ժու նու թյան նե րա-
ռումն ու սում նա կան պլա նում խթա նում 
է ճա նա չու մը: Հաս տա տու թյուն նե րը կա-
րող են 

• ն շել այն կի սա մյա կը կամ տա րին, 
ո րը շար ժու նու թյան հա մար լավա-
գույն ժա մա նա կա հատ վածն  է ծրա-
գրի սահ ման նե րում (շար ժու նության 
պա տու հան), 

• այդ կի սա մյա կում/ տար վա ըն թաց-
քում պլա նա վո րել ու սում նա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րով կր թա կան բա-
ղադ րիչ ներ, ո րոնք հեշ տո րեն կա-
րող են նաև ստաց վել ար տա սահ-
մա նում (օրինակ` մի ջազ գային կամ 
հա մե մա տա կան դա սըն թաց ներ, 
լրա ցու ցիչ/ կա մընտ րա կան դա սըն-
թաց ներ, ա տե նա խո սու թյան նա խա-
պատրաս տա կան փուլ, աշ խա տան-
քային պրակ տի կա),

•	 գտ նել գոր ծըն կեր հաս տա տու-
թյուն ներ, որ տեղ ու սում նա ռու թյան 
հա մա տե ղե լի/լ րա ցու ցիչ վերջ նար-
դյունք ներ կա րող են ստաց վել:  

16 Էրազմուս+ ծրագիրը տրամադրում է ուսումնառության պայմանագրի ձևանմուշ, որում պա-
տասխանատու անձանցից պահանջվող տեղեկությունը սահմանված է այսպես. 
• Ուղարկող հաս տատության պատասխանատու անձ – դասախոս, որն իրավասու է հաստատելու 
ներ քին ուսանողների շարժունության ծրագրին մասնակցությունը (ուսումնառության պայմանագրեր), 
փո փո խելու դրանք բացա ռա պես, երբ անհրաժեշտ է, ինչպես նաև երաշխավորելու նման ծրագրերի 
լիարժեք ճա նա չումը պատասխանատու ակադեմիական մարմնի անունից:
• Հյուրընկալող հաստատության պատասխանատու անձ – դասախոս, որն իրավասու է հաստատելու 
շար ժունության ծրագիրը ներգնա ուսանողների համար և պարտավորվում է ընդունող հաս տատությունում 
նրանց ուսումնառության ըն թացքում ակադեմիական աջակցություն տրամադրել:
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Է րազ մուս+ ծրագ րում մի քա նի փաս տաթղ թեր, ի նչ պես, օ րի նակ՝ բարձ րա-
գույն կր թու թյա նը նվիր ված «Է րազ մու ս»–ի կա նո նադ րու թյու նը (ի նս տի տու-
ցի ո նալ պար տա վո րու թյուն), շար ժու նու թյան հա մար ո րա կի եվ րո պա կան 
կա նո նադ րու թյու նը, ու սա նող նե րի հա մար նա խա տես ված Է րազ մու սի կա-
նո նադ րու թյու նը (Է րազ մուս+ ու սա նող նե րի հա ջողած փոր ձի եվ րո պա կան 
կա նո նա գիր քը), ա պա հո վում են կրե դի տային շար ժու նու թյան և ճա նաչ ման 
կազ մա կերպ ման շր ջա նա կը: 
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4.3. Գնա հա տա կան նե րի բաշ խում

Շնոր հիվ տար բեր մշա կու թային 
և ա կա դե մի ա կան ա վան դույթ նե րի՝ 
Եվ րո պա կան կր թա կան հա մա կար-
գե րը ոչ մի այն մշա կել են ազ գային 
գնա հատ ման տար բեր սանդ ղակ նե ր, 
այլև միև նույն ե րկ րի ներ սում տար բեր 
ա ռար կա նե րում և հաս տա տու թյուն նե-
րում դրանք օգ տա գոր ծե լու տար բեր 
ու ղի ներ: Թեև այդ տար բե րու թյուն-
նե րը ճա նա չե լը կար ևոր է, բայց նաև 
կար ևոր է Եվ րո պա կան բարձ րա գույն 
կր թա կան տա րած քում դրանք թա-
փան ցիկ դարձ նելն այն պես, որ բո-
լոր ե րկր նե րում, ա ռար կա նե րի շրջա-
նակ նե րում և հաս տա տու թյուն նե րում 
շնորհ վող գնա հա տա կան նե րը պատ-
շաճ կեր պով հաս կաց վեն և ճշգրտո-
րեն հա մե մատ վեն:

Շատ դե պքե րում ու սա նող նե րի հե-
տա գա ո ւս ման հնա րա վո րու թյու նը, 
դրա մաշ նորհ ներ կամ այլ տե սա կի ար-
տո նու թյուն ներ ստա նա լը կա րող են 
կախ ված լի նել ի րենց ա ռա ջա դի մու թյան 
մա կար դա կից։ Հետ ևա բար, ե րբ կրե-
դիտ նե րը մեկ հաս տա տու թյու նից մյուսն 
են փո խանց վում, շար ժուն ու սա նող-
ներն ար դար վե րա բեր մուն քի և ի րենց 

գնա հա տա կան նե րի թա փան ցի կու թյան 
ի րա վունք ու նեն։ 

Ա ռա ջա դի մու թյան մա կար դակ նե-
րի թա փան ցի կու թյու նը հա վա սա րա-
պես կար ևոր է ի րենց սե փա կան կամ 
մեկ այլ ե րկ րում աշ խա տան քի հա մար 
դի մող շրջա նա վարտ նե րի հա մար:

Ան հատ ու սա նո ղի ա ռա ջա դի մու-
թյան վե րա բե րյալ թա փան ցիկ և մի աս-
նա կան տե ղե կատ վու թյուն ա պա հո վե-
լու հա մար յու րա քան չ յուր բուհ պետք 
է, ի լրումն ի րենց ազ գային/ինս տի-
տու ցի ո նալ գնա հատ ման սանդ ղա կի և 
դրա բա ցատ րու թյան, ա պա հո վի նաև 
ու սա նո ղի մաս նակ ցած ծրագ րի կամ 
ու սում նա կան ա ռար կայի ար դյուն քում 
շնորհ վող ան ցո ղիկ գնա հա տա կան նե-
րի վի ճա կագ րա կան բաշխ ման ա ղ յու-
սակ (գ նա հա տա կան նե րի բաշխ ման 
ա ղ յու սակ)։ Ա ղ յու սա կում պետք է նկա-
րագ րել, թե ի րա կա նում ի նչ պես է այդ 
գնա հատ ման սանդ ղա կը կի րառ վում 
տվ յալ ծրագ րում 17: 

Նույ նիսկ այն դեպ քե րում, ե րբ 
տե ղա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
կրե դիտ նե րի փո խան ցու մն ան հրա-
ժեշտ ա կա դե մի ա կան ա վան դույթ չէ, 
գնա հա տա կան նե րի բաշխ ման ա ղ յու-
սակի հաշ վար կու մը կն պաս տի ու ղար-

կող հաս տա տու թյուն վե րա դառ նա լիս 
ներգ նա ու սա նող նե րի հան դեպ ար-
դար վե րա բեր մուն քի: Պետք է նշել, որ 
նաև լավ փորձ է քն նող նե րի ներ քին 
հանձ նախմ բին քն նա կան գնա հա տա-
կան նե րի վե րա բե րյալ ման րա մասն 
վի ճա կագ րա կան տվ յալ նե րով ա պա-
հո վու մը` այդ գոր ծըն թացն ա վե լի թա-
փան ցիկ դարձ նե լու և բա ցա հայ տե լու 
համար այն ան հա մա պա տաս խա նու-
թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են հե տա գա 
քն նարկ ման խնդիր ներ դառ նալ:

Հա մա տեղ կր թա կան ծրագ րե րի 
գոր ծըն կեր նե րը պետք է նա խա պես հա-
մա ձայ նու թյան գան ի րենց կոն սոր ցի ու-
մի շր ջա նա կում, թե ի նչ պես են ի րենք 
պատ րաստ վում զբաղ վել գնա հատ ման 
և գնա հա տա կան նե րի փո խանց ման 
հար ցե րով:

Գնա հա տա կան նե րի բաշխ ման 
ա ղ յու սակ նե րը ցույց են տա լիս, թե ի նչ-
պես է ազ գային կամ ի նս տի տու ցի ո նալ 
առ կա սանդ ղա կն օգ տա գործ վում այս 
կամ այն հաս տա տու թյու նում, ա րդյո՞ք 
այն կի րառ վում է բաց մուտ քային կամ 
կա մընտ րա կան հա մա կար գե րում, և 
ա րդյոք այն թո՞ւյլ է տա լիս գնա հա տա-
կան նե րի վի ճա կագ րա կան բաշխ ման 
հա մե մա տու թյուն կա տա րել մեկ այլ 
հաս տա տու թյու նում նմա նա տիպ թի-
րա խային խմ բի հա մար: Դրանք ներ-
կա յաց նում են դրա կան գնա հա տա-
կան նե րի վի ճա կագ րա կան բաշ խու-

մը (ան ցո ղիկ և ա վե լի բարձր), ո րոնք 
շնորհ վում են տվ յալ հաս տա տու թյու-
նում՝ յու րա քան չ յուր ո լոր տում: Կար ևոր 
է լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն տրա մադ րել 
հա ջո ղու թյան ցու ցա նիշ նե րի վե րա բե-
րյալ կու տակ ման նույն մա կար դա կում, 
սա կայն դրանք չպետք է օգ տա գործ-
վեն փո խանց ման նպա տա կով:

Գնա հա տա կան նե րի բաշխ ման 
ա ղ յու սակ նե րը պետք է միև նույն ա ռար-
կա յա կան ո լոր տին պատ կա նող կրթա-
կան ծրագ րում ը նդ գրկ ված  ու սա նող նե-
րի թի րա խային խմ բե րի հա մար մշակ-
վեն ստան դար տաց ված ձևա չա փով: 
Նման խմ բե րը պետք է լի նեն վստա հե լի 
մե ծու թյան` ու սա նող նե րի թվի և ու սում-
նա ռու թյան նա խա տես վող տա րի նե րի 
ա ռու մով:

Գնա հա տա կան նե րի բաշխ ման 
ա ղ յու սա կի հաշ վար կու մը շատ հաս-
տա տու թյուն նե րում ի րա կա նաց վում 
է կենտ րո նաց ված: Բաշխ ման ա ղ յու-
սակ նե րի ձևա կեր պու մը չպետք է 
հաս տա տու թյուն նե րում ան հար կի դժ-
վա րու թյուն ներ ստեղ ծի, քա նի որ ան-
հրա ժեշտ տվ յալ նե րը ը նդ հա նուր առ-
մամբ հա սա նե լի են ի նս տի տու ցի ո նալ 
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րում, և 
տո կոս նե րի հաշ վար կը հեշ տու թյամբ 
կատար վում է հա մա կարգ չային պարզ 
ծրագ րե րի օգ նու թյամբ: 

Այն պա հան ջում է մի այն հետ ևյալ 
քայ լե րը 

17 Գնահատականների բաշխման աղյուսակն առաջին անգամ ներկայացվել է ECTS Ուղեցույցում 
2009 թ.՝ որպես փոխարինում նախկին ECTS գնահատման ցուցիչներին (A, B, C, D, E), որոնք այլևս 
չեն կիրառվում:
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• Ձեր հաս տա տու թյու նում ը նտ րե՛ք թի րա խային խմ բեր` օգ տա գոր ծե լով 
օբյեկ տիվ և թա փան ցիկ չա փա նիշ ներ, ո րոնք պետք է կց ված լի նեն գնա հա տա-
կան նե րի բաշխ ման ա ղ յու սակ նե րին: Հա մադ րե լի ու սում նա ռու թյան վերջ նար-
դյունք նե րի վրա հիմն ված մե թոդ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում խոր հուրդ է 
տր վում օգ տա գոր ծել ISCED-F դա սա կար գու մը, ո րն ա ռա ջար կում է ու սում նա սի-
րու թյան ա ռար կա նե րի ստան դար տաց ված և հի ե րար խիկ դա սա կար գում: Մեծ 
թի րա խային խմ բե րը վի ճա կագ րո րեն հա մա պա տաս խան դարձ նե լու հա մար խոր-
հուրդ է տր վում  « նեղ» կամ « ման րա մասն» մա կար դակ նե րում օգ տա գոր ծել ISCED 
կո դը 18:

• Հաշ վար կե ք́ յու րա քան չ յուր թի րա խային խմ բին շնորհ վող ան ցո ղիկ գնա-
հա տա կան նե րի բա ցար ձակ թի վը, ո րը նշ վել է ա ռն վազն վեր ջին եր կու տա րի նե րի 
ըն թաց քում: Հի շե ք́, որ հա ջո ղու թյան ցու ցա նիշ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու-
նը կա րող է տրա մադր վել ը նդ հա նուր ձևով, սա կայն ոչ այս հաշ վարկ ման մեջ։

•  Հաշ վար կե ք́ թի րա խային խմ բին շնորհ վող ան ցո ղիկ գնա հա տա կան նե-
րի բաշխ ման տո կոս նե րը, այ նու հետև հաշ վե ք́ գու մա րային տո կոս ներ: Ար դյուն քում 
կս տաց վի գնա հա տա կան նե րի բաշխ ման տո կոս նե րի և գու մա րային տո կոս նե րի 
ա ղ յու սակ յու րա քան չ յուր խմ բի հա մար:

Ս տորև ներ կա յաց ված է գնա հա տա կան նե րի ա ղ յու սա կի պատ կե րա վոր օ րի նակ: 

Հաս տա տու թյան 
կող մ ից կի րառ վող 
գնա հա տա կան ներ 

(ամ ե նա բարձ րից դե-
պի ցածր ան ցո ղիկ 

գնա հա տա կան ներ)19

Թիրախային խմ բին 
շնորհ վող ան ցո ղիկ 
գնա հա տա կան նե րի 

թիվը

Յու րա քան չյուր գնա-
հա տա կա նի տո կո-
սային հա րա բե րու-
թյու նը շնորհ վող 

ը նդ հա նուր գնա հա-
տա կան նե րի նկատ-

մամբ

Շ նորհ վող գնա հա-
տա կան նե րի գու մա-

րային տո կոս

10  50  5%  5%

 9 100  10% 15%

 8 350  35% 50%

 7 300  30% 80%

 6  200  20%  00%

 Ը նդ հա նուր՝ 1,000 100%

18 http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international–standard–classification–of–education.aspx
19 Գնահատման համակարգերը/մոտեցումները կարող են սահմանվել ազգային մակարդակով:

20 Ներկայումս ընթացող EGRACONS ծրագիրը մշակում է գնահատման աղյուսակի տեսողական 
ներկայացման օրինակներ:

Ը նդգրկ վե լով ու սա նող նե րի գնա հա տա կան նե րի ներ դի րի և դիպ լո մի հա վել-
վա ծի մեջ` այս ա ղ յու սա կը կխ թա նի շնորհ ված գնա հա տա կա նի մեկ նա բա նու մը, և 
լրա ցու ցիչ հաշ վարկ ման կա րիք չի լի նի 20:
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4.4 Գնա հա տա կան նե րի փո խար կում 
Ե րբ հաս տա տու թյուն նե րը ո րո շում են փո խան ցել ի րենց շար ժուն ու սա նող-

նե րի գնա հա տա կան նե րը, կրե դիտ նե րի փո խանց ման հա մար պա տաս խա նա տու 
դա սա խո սը պետք է հա մե մա տի իր թի րա խային խմ բի գնա հա տա կան նե րի բաշխ-
ման ա ղ յու սա կը մյուս հաս տա տու թյան կող մից զու գա հե ռա բար թի րա խա վոր ման 
հա մար ը նտր ված խմ բի հա մար մշակ ված ա ղ յու սա կի հետ: Գնա հա տա կան նե րի 
ա ղ յու սակ նե րում յու րա քան չ յուր գնա հա տա կա նի զբա ղեց րած դիր քը կա րող է հա-
մե մատ վել, և այս հա մե մա տու թյան վրա հիմն վե լով՝ ա ռան ձին գնա հա տա կան նե րը 
փո խարկ վում են:

Սո վո րա բար գնա հա տա կան նե րի տո կո սային տի րույթ նե րը հա մընկ նում են: 
Գոր ծո ղու թյան նպա տա կը թա փան ցի կու թյունն է: Ո ւս տի հյու րըն կա լող հաս տա-
տու թյու նը պետք է նա խա պես ո րո շի, թե ա րդյոք ի րենց հա մար ըն դու նե լի է համ-
ընկ նող տի րույթ նե րի նվա զա գույն, մի ջին կամ ա ռա վե լա գույն հա մե մա տե լի գնա-
հա տա կա նը:

Հա վել ված 2-ը նե րա ռում է գնա հա տա կան նե րի փո խարկ ման պատ կե րա վոր 
օ րի նակ ներ։
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Բո լոր « պաշ տո նա պես» ո րակ ա պա-
հո վող բարձ րա գույն կր թու թյուն տրա-
մադ րող հաս տա տու թյուն նե րը (այն է` 
նույն ե ղա նա կով և նույն չա փա նիշ նե րը 
բա վա րա րող, ի նչ պես և ա վան դա կան 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու-
թյուն նե րը), ի նչ պես օ րի նակ՝ բաց ու սում-
նա ռու թյուն տրա մադ րող նե րը, քա ջա լեր-
վում են օգ տա գոր ծե լու ECTS-ը նույն թա-
փան ցիկ մե խա նիզմ նե րի կի րառ մամբ, 
ի նչ պես նկա րագր ված է սույն Ու ղե ցույ-
ցում: Սա մե ծա պես կդյու րաց նի ու սում-
նա ռու թյան մի ե ղա նա կից մյու սին անց-
նե լը, դրանց ճա նա չումն ու փո խան ցու մը 
և կա վե լաց նի սո վո րո ղի ու շա հակ ցի` 
բաց ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք-
նե րի հան դեպ վս տա հու թյու նը:

 Բարձ րա գույն կր թու թյան բո լոր 
ձևե րին՝ նե րա ռյալ շա րու նա կա կան և 
մաս նա գի տա կան կր թու թյու նը, տրա-
մադր վող կրե դիտ նե րը կա րող են ճա-
նաչ վել և կու տակ վել կամ չկու տակ վել 
ո րա կա վոր ման ստաց ման հա մար` կախ-
ված ու սա նո ղի ցան կու թյու նից և/ կամ 
ո րա կա վո րում տրա մադ րե լու պա հանջ-

նե րից: Ո րոշ ան կախ սո վո րող ներ կա-
րող են հե տաքրքր ված լի նել ը նտ րե լու 
մի այն մեկ կր թա կան բա ղադ րիչ̀  ա ռանց 
ո րա կա վո րում ձեռք բե րե լու ցան կու-
թյան, սա կայն կրե դիտ նե րի բաշ խումն 
ու գրան ցու մը կա րող են նրանց թույլ 
տալ ցան կու թյան դեպ քում օգ տա գոր ծել 
դրանք ա պա գա յում:

Կր թու թյան տվ յալ մա կար դա-
կում բո լոր ձեռք բե րում նե րի ար ձա-
նագ րումն ու հա մա պա տաս խան թվով 
ECTS կրե դիտ նե րի շնոր հու մը հնա-
րա վոր են դարձ նում ստա ցած կր-
թու թյու նը ճա նա չե լու և հա վաս տե լու 
թա փան ցիկ ճա նա պար հով, որ պես-
զի ստա ցած կ րե դիտ նե րը հա մա պա-
տաս խա նեն ա պա գա ո րա կա վոր մա նը: 
Ֆոր մալ կրթու թյան վա վե րաց ման ու 
ճա նաչ ման գոր ծիք նե րը պետք է միտ-
ված լի նեն ա վե լի բազ մա զան, ճկուն 
կրթա կան մի ջա վայ րի զար գաց մա նը` 
ըն դու նե լով բաց կր թու թյան նոր ձևեր, 
ո րոնք հնա րա վոր են դար ձել տեխ նո-
լո գի ա նե րի շնոր հիվ: ECTS-ի ճիշտ օգ-
տա գոր ծու մը մե ծա պես կբա րե լա վի և 
կդյու րաց նի այս գոր ծըն թա ցը:

5.1 . Հարատև 
կր թու թյուն – բաց կր թու թյան 
հնա րա վո րու թյուն ները

Բարձ րա գույն կր թու թյան ու սում-
նա կան բնա պատ կե րը փոխ վում է կր-
թա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ա վե-
լի մեծ բազ մա զա նու թյան և ճկու նու-
թյան ա րագ զար գաց ման ար դյուն քում` 
նե րա ռե լով խա ռը ու սու ցու մը, բաց 
առցանց ու սում նա ռու թյան նոր ձևե րը, 
զանգ վա ծային բաց առ ցանց դա սըն-
թաց ները (MOOCs - ԶԲԱԴ), բաց կր թա-
կան ռե սուրս ները (ԲԿՌ), աշ խա տան քի 
վրա հիմն ված ուսու ցումը, ի նք նու սու-
ցումը, ան հա տա կան ու սում նա ռու թյան 
ու ղի ները, մաս նա գի տա կան շա րու-
նա կա կան զար գա ցումը (տե ս́ Մաս 3): 
Զգա լի ո րեն ա ճում է ա ռանց կոնկ րետ 
ո րա կա վոր մա նը հե տա մուտ լի նե լու և 
«ա ռան ձին» ու սում նա կան մի ա վոր ներ 
կամ դա սըն թաց ներ նա խընտ րող ու սա-
նող նե րի թի վը: Բարձ րա գույն ու սում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րը կանգ նած 
են ու սա նո ղա կան բազ մա զան խմ բե-
րի կա րիք նե րը բա վա րա րե լու, ի նչ պես 

նաև ու սում նա ռու թյան ան հա տա կան 
ու ղի ներ և տա րաբ նույթ ե ղա նակ-
ներ ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյան 
ա ռջև: Հետ ևա բար շատ ուսում նա կան 
հաս տա տու թյուն ներ բազ մա զա նեց նում 
են ա ռա ջարկ վող ծրագ րե րը և մա տուց-
ման ե ղա նակ նե րը, նոր տեխ նո լո գի ա-
նե րի ու բաց կր թա կան ռե սուրս նե րի 
մի ջո ցով ա ռա ջար կում բո լո րին հա սա-
նե լի, ուսում նա ռու թյան և դա սա վանդ-
ման նո րա րա րա կան ե ղա նակ նե րով 
մա տուց վող կր թա կան բա ղադ րիչ ներ: 

ECTS-ը հզոր հա մա կարգ է, ո րը 
կա րող է օգ տա գործ վել հա րատև 
կրթու թյան բո լոր հա մա տեքս տե րում` 
կի րա ռե լով կրե դիտ նե րի բաշխ ման, 
շնորհ ման, կու տակ ման և փո խանց-
ման միև նույն սկզ բունք նե րը: Այն պես, 
ի նչ պես ծրագ րե րի բա ղադ րիչ մա սե-
րին է հատ կաց վում կրե դիտ ներ, նույն 
կերպ կրե դիտ ներ բաշխ վում են նաև 
բաց ու սում նա ռու թյան և հա րատև 
կրթու թյան այլ մո դել նե րին, ո րոնք, որ-
պես կա նոն, ան հրա ժեշտ են սահ ման-
ված կր թա կան վերջ նար դյունք նե րին 
հաս նե լու հա մար:

ECTS –Ը ԵՎ ՀԱՐԱՏԵՎ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Այս բա ժի նը նվիր ված է ECTS-ի ու նե ցած դե րին հա րատև կր թու թյու նը, բաց 
կր թա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև նա խըն թաց կր թու թյան և 
փոր ձա ռու թյան ճա նաչ ման գոր ծըն թաց նե րը խթա նե լու հար ցում:
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5.2. Նա խըն թաց կր թու թյան 
և փոր ձա ռու թյան ճա նա չու մը

Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն նե րը պետք է ի րա վա սու 
լի նեն ու սում նա ռու թյան ֆոր մալ հա-
մա տեքս տից դուրս աշ խա տան քային 
փոր ձի, կա մա վո րա կան աշ խա տան-
քի, ու սա նո ղա կան մաս նակ ցու թյան, 
ան կախ ու սում նա սի րու թյան մի ջո ցով 
ձեռք  բե րած ու սում նա ռու թյան վերջ-
նար դյունք նե րի հա մար կրե դիտ ներ 
շնոր հելու, ե թե այդ ու սում նա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րը բա վա րա րում են 
ի րենց ո րա կա վո րում նե րի կամ դրանց 
բա ղադ րիչ նե րի պա հանջ նե րը: Ոչ ֆոր-
մալ և ին ֆոր մալ ու սում նա ռու թյան 
մի ջո ցով ձեռք  բե րած ու սում նա ռու-
թյան վերջ նար դյունք նե րի ճա նաչ մա նը 
պետք է ավ տո մատ կեր պով հա ջոր դի 
ֆոր մալ ծրագ րի հա մա պա տաս խան 
մա սի՝ նույն թվով ECTS կրե դիտ նե րի 
շնոր հու մը։

Ի նչ պես ֆոր մալ կր թու թյան դեպ-
քում, կրե դիտ նե րի շնորհ մա նը նա խոր-
դում է գնա հա տու մը` ստու գե լու ու սում-
նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը: Գնա-
հատ ման մե թոդ նե րը և չա փա նիշ նե րը 
պետք է կա ռուց ված լի նեն չա փե լու 

հա մա պա տաս խան մա կար դա կում պա-
հանջ վող ու սում նա ռու թյան վերջ նար-
դյունք նե րի ձեռքբե րու մը` ա ռանց հղում 
ա նե լու ո րո շա կի կր թա կան գոր ծու-
նեու թյան կամ ծան րա բեռն վա ծու թյան: 
Օ րի նակ` « դա սա րա նում քն նար կում նե-
րի մաս նակ ցու թյու նը», որ պես այդ պի-
սին, այլևս չի հա մար վում գնա հա տում, 
մինչ դեռ «խմ բի հետ հա մա գոր ծակ ցե-
լիս փաս տարկ նե րի մշակ ման» հա մար 
հա մա պա տաս խան կր թա կան վերջն-
ար դյուն քը կդառ նա է ա կան:

Յու րա քան չ յուր ամ բի ո նում կամ 
ա ռար կա յա կան բնա գա վա ռում հա-
մա պա տաս խան ան ձնա կազմ պետք է 
նշա նակ վի, ո րը պետք է ու նե նա պաշ-
տո նա կան լի ա զո րու թյուն և ան ցած լի նի 
հա տուկ վե րա պատ րաս տում` շնոր հե-
լու կրե դիտ ներ ֆոր մալ հա մա տեքս տից 
դուրս ձեռք  բե րած ու սում նա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րի դի մաց հաս տա-
տու թյան կող մից սահ ման ված և հրա-
պա րակ ված թա փան ցիկ չա փա նիշ նե րի 
հի ման վրա: Հետ ևյալ ան ձնա կազ մից 
ա կն կալ վում է հա մա պա տաս խան ամ բի-
ո նին ( ֆա կուլ տե տին),  հաս տա տու թյան 
հանձ նա ժո ղո վին հայտնել և ար ձա նագ-
րել ի րենց ո րո շում նե րը պար բե րա կան 
զե կույց նե րի մի ջո ցով:

N
o
t
a
 Be
n
e Շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գա ցու մը (ՇՄԶ) մե ծա պես կար ևոր-

վում է կա նո նա կարգ վող մաս նա գի տու թյուն նե րով աշ խա տող նե րի հա մար: Սա 
հատ կա պես վե րա բե րում է ա ռող ջա պա հա կան մաս նա գի տու թյուն նե րին: ՇՄԶ-ն 
ու նի տրան ս-ազ գային չա փայ նու թյուն, ին չը հատ կա պես կար ևոր վում է: Ան կախ 
վեր ջի նիս կա մա վոր կամ պար տա դիր բնույ թից` այն մաս նա գետ նե րի և տրա մադ-
րող նե րի կող մից ըն կալ վում է նույ նա բար` որ պես հա րատև կր թու թյան ե ղա նակ: Այն 
ը նդ գրկում է ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյու նը: Չնա յած ՇՄԶ-ի տար րե-
րը կա րող են փո խար կե լի լի նել ե րկ րորդ փու լի (մա գիստ րո սի) ո րա կա վո րում նե-
րում կամ մաս նա գի տա կան դոկ տո րա կան աս տի ճան նե րում (կախ ված ազ գային 
օ րենսդ րու թյու նից)` ՇՄԶ-ն, որ պես զուտ մաս նա գի տա կան պրակ տի կա, ունի իր 
ո րո շա կի բնույ թը  այն կա րող է լի նել ի նք նա կա ռա վար վող և գոր ծըն կեր նե րի կող-
մից գնա հատ ված ի նք նա վեր լու ծու թյուն։ Հիմք ըն դու նե լով աշ խա տան քային գոր-
ծու նա կու թյու նը, աշ խա տե լու շա րու նա կա կան ի րա վուն քը, մաս նա գի տա կան աշ-
խա տան քի ա պա հով ման չա փա նիշ նե րը, սպա ռող նե րի/ հա սա րա կու թյան պաշտ-
պա նու մը և ա ռող ջա պա հա կան մաս նա գի տու թյուն նե րում հի վան դի ան վտան գու-
թյու նը՝ կա րե լի է նշել, որ դրանց հաս նե լը պետք է լի նի չա փե լի, ստու գե լի և հա-
վաս տագր ված ճա նաչ ված/ լի ա զոր ված մարմ նի կող մից: 
Այս ա մե նին հաս նե լու ու ղի նե րի սահ մա նու մը ո լոր տի մաս նա գետ նե րի քն նարկ-
ման խն դիրն է։ Թե´ ՄՄ ՎՈԵԿՀ-ն և թե´ ECTS-ն ըն կալ վում են որ պես հա վա սա-
րա զոր կար ևո րու թյուն ու նե ցող, քան զի ՇՄԶ-ը կա րող է գտն վել եվ րո պա կան 
ո րա կա վո րում նե րի շր ջա նա կի ցան կա ցած ո ւթ մա կար դակ նե րում: Այ դու հան դերձ, 
նշ ված եր կու հա մա կար գե րի մի ակ ցու մը դեռևս բա վա կա նա չափ խո րա թա փանց 
չէ, և տար բեր մաս նա գի տու թյուն ներ ու նեն տար բեր վող մշա կույթ ներ և ազ գային 
են թամ շա կույթ ներ: Եվ րո պա կան կրե դի տային հա մա կար գե րի փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ քն նար կու մը շա րու նա կա կան է, և հու սով ե նք, որ այն 
կհան գեց նի ՇՄԶ-ո ւմ կրե դիտ նե րի գոր ծած ման ա ռա վել պար զեց մա ն: Միև նույն 
ժա մա նակ ՇՄԶ տրա մադ րող նե րը եվ րո պա կան ո րա կա վո րում նե րի շր ջա նա կի 
հին գից մինչև ո ւթ մա կար դակ նե րում քա ջա լեր վում են հաշ վի առ նել ECTS կրե դիտ-
նե րի հա մա պա տաս խա նե լի ու թյու նը կրե դիտ նե րի թա փան ցի կու թյան, ճա նաչ ման, 
կու տակ ման և փո խանց ման նպա տա կով` օգ տա գոր ծե լով այս Ու ղե ցույ ցում նշ ված 
մե թո դա բա նու թյու նը:
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Հաս տա տու թյուն նե րը պետք է ոչ 
ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյան ճա նաչ-
ման քա ղա քա կա նու թյուն մշա կեն: Այս 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րը պետք է նե-
րա ռեն այն պի սի տար րեր, ի նչ պի սիք են 
խորհր դատ վու թյունը, գնա հատ ման ար-
դյունք նե րի վե րա բե րյալ սո վո րող նե րին 
տրա մադր վող կար ծիքի և բո ղո քար կե լու 
հնա րա վո րու թյունը: Հաս տա տու թյուն-
նե րը նաև պետք է ստեղ ծեն ոչ ֆոր մալ 
և ին ֆոր մալ կր թու թյան վե րա բե րյալ 
խորհր դատ վու թյան և ճա նաչ ման հնա-
րա վո րու թյուն ներ: Դրանք կա րող են 
ըն դու նել տար բեր ձևեր` կախ ված ազ-
գային և ի նս տի տու ցի ո նալ պրակ տի-

կայից (օ րի նակ` կա րող են լի նել ա ռան-
ձին բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն նե րում կամ հան դես գալ 
որ պես մի քա նի հաս տա տու թյուն նե րի 
հա մա տեղ կենտ րոն ներ): Հաս տա տու-
թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը և փոր-
ձը պետք է ակ նա ռու ձևով հրա պա րակ-
վեն ի րենց կայ քում:

Ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյան 
ճա նա չումն օգ նում է բու հե րին հա սու 
լի նել հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի 
հա մար: Մաս նա գի տա կան բնա գա վա-
ռում սո վո րող նե րին լայն հնա րա վո րու-
թյուն նե րի ըն ձե ռու մը և ու սում նա ռու-
թյան ոչ ա վան դա կան մի ջա վայ րե րի 

տե սա կա նին օգ նում են հա րատև կր թու թյունն ի րա կա նու թյուն դարձ նել: Հաս տա-
տու թյուն նե րը հատ կա պես պետք է բաց լի նեն մաս նա գի տա կան կր թու թյան և վե րա-
պատ րաստ ման ճա նաչ ման հա մար:
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Գո յու թյուն ու նի նա խըն թաց կր թու թյան և փոր ձա ռու թյան ճա նաչ ման գնա հատ ման 
մե թոդ նե րի լայն ը նտ րա նի: Գնա հատ ման գոր ծիք նե րից մե կը ու սա նո ղի ան ձնա կան 
գոր ծե րի փա թե թի՝ ու սում նա կան հա վա քա պա նա կի մե թոդն է: Այս փա թեթ նե րը նե-
րա ռում են փաս տաթղ թեր, ո րոնք սո վո րող նե րը հա վա քել են տար բեր ճա նա պարհ նե-
րով ձեռք  բե րած ան հա տա կան հմ տու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով: 
Անձ նա կան գոր ծե րի փա թե թը հաշ վի է առ նում նյու թե րի մի հա վա քա ծու, ո րը ստու-
գում է ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյան նախ կին փոր ձով ձեռք բեր ված հմտու-
թյուն ներն ու գի տե լիք նե րը: Այս փա թե թը նե րա ռում է գոր ծա տու նե րից և ղե կա վար-
նե րից ե րաշ խա վո րագ րեր, այն կա րող է նե րա ռել նաև կա տա րո ղա կա նի գնա հա-
տում, կեն սագ րու թյուն և այլ փաս տաթղ թեր: Օգ տա գոր ծե լով փաս տա թղթե րի այս 
փա թե թը` գնա հա տո ղը վեր լու ծում է սո վո րող նե րի տրա մադրած տե ղե կու թյուն նե-
րի ծա վա լը: Սո վո րող նե րը կա րող են ի րենց ան ձնա կան փաս տաթղ թե րի փա թե թի 
պատ րաստ ման հա մար օգ նու թյուն և խորհր դատ վու թյուն պա հան ջել:

Ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյա նը կրե դիտ ներ շնոր հե լու գոր ծըն թացն ու նի չորս 
հիմ նա կան փուլ։ Դրանք են 
• սկզբ նա կան խորհր դատ վու թյուն և ո ւղ ղոր դում (թե ի նչ է ծրա գի րը պա րու-

նա կում սո վո րո ղի հա մար, ոչ ֆոր մալ/ին ֆոր մալ կր թու թյան կրե դիտ նե րի 
սահ ման նե րը, ու սում նա ռու թյան ծախ սե րը, սո վո րո ղի և դա սա վան դո ղի/ 
խորհրդա տո ւի դե րերն ու պա տաս խա նատ վու թյան շր ջա նակ նե րը և ո րա կա-
վո րում ստա նա լու ու սում նա ռու թյան տար բեր ու ղի նե րը), 

• ա ջակ ցու թյուն (ա նդ րա դարձ, ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի ըն կա լու-
մը, սե փա կան վերջ նար դյունք ներ սահ մա նե լը, փաս տե րի հա վա քագ րու մը և 
ը նտ րու թյու նը),

•  ճա նա չում/գ նա հա տում (ս տաց ված ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի 
փաս տե րի գնա հա տում և գնա հատ ման չա փա նիշ ներ),

• կ րե դի տի շնոր հում (այս գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով շնորհ ված կրե դի տը հա մար-
ժեք է ֆոր մալ կր թու թյան ար դյուն քում ստացած կրե դի տին):

ՄՄ ՎՈԵԿՀ
Մի ջին մաս նա գի տա կան և վե րա պատ րաստ ման ո լորտ նե րի եվ րո պա կան 

կրե դի տային հա մա կար գը (ՄՄ ՎՈԵԿՀ) հիմ նադր վել է 2009 թ -ին Եվ րո պա կան 
խորհր դա րա նի և Խորհր դի հանձ նա րա րա կա նով (2009/Գ 155/02):
ՄՄ ՎՈԵԿՀ-ն միտ ված է դյու րաց նե լու մի ջին մաս նա գի տա կան և վե րա պատ րաստ-
ման (ՄՄՎ) ո լոր տում ո րա կա վո րում ստա նալ ցան կա ցող նե րի գ նա հատ ված ուսում-
նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի փո խան ցու մը, կու տա կու մը և ճա նա չու մը:
Ի նչ պես ECTS-ն, այն պես էլ ՄՄ ՎՈԵԿՀ-ն դյու րաց նում և ա ջակ ցում է ու սա նող նե րին 
հեշտությամբ հար թե լու ի րենց ու սում նա ռու թյան սե փա կան ու ղին կրե դիտ նե րի կու-
տակ ման մի ջո ցով` ան կախ այն բա նից, թե ու սում նա ռու թյունն ի րա կա նաց վում է որ ևէ 
կոնկ րետ հաս տա տու թյու նում, հաս տա տու թյու նից մեկ այլ հաս տա տու թյուն, ե րկ րից   
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բեր հա մա տեքս տե րում (այն է` ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյուն)` օգ նե-
լով նրանց կա ռու ցել ու սում նա ռու թյան ի րենց ան հա տա կան ո ճն ու փոր ձը:

Ի նչ պես ECTS-ն, ՄՄ ՎՈԵԿՀ-ն ևս հիմն ված է 60 կրե դիտ նե րի գա ղա փա րի 
վրա, սա կայն կրե դիտ նե րի բաշ խումն այլ է: ՄՄ ՎՈԵԿՀ-ն հա ճախ կի րառ վում է 
գնա հատ ված ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք ներն ար ձա նագ րե լու և կու տա կե-
լու հա մար` ա ռանց կրե դի տային մի ա վոր նե րի փո խարկ ման: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
կրե դիտ նե րի փո խարկ ման փո խա րեն խոր հուրդ է տր վում ու սում նա ռու թյան ճա-
նա չու մը հիմ նել ՄՄՎ ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի վրա:

6 ECTS–ԸԵՎՈՐԱԿԻ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
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Այս բա ժի նը ներ կա յաց նում է, թե ի նչ պես է ECTS –ը նպաս տում բու հե րում ո րա-
կի բարձ րաց մա նը և տա լիս ECTS –ի ներդր ման գնա հատ ման օ րի նակ ներ: 

ECTS կի րա ռե լու հա ջող փոր ձը կօգ-
նի հաս տա տու թյուն նե րին բա րե լա վե լ 
ի րենց ծրագ րե րի ո րա կը և ի րենց կող մից 
ա ռա ջարկ վող ու սում նա ռու թյան շար ժու-
նու թյունը: Այս պի սով՝ ECTS կի րա ռու մը 
պետք է վս տա հա բար ո րակ ա պա հո վի 
հա մա պա տաս խան գնա հատ ման գոր-
ծըն թաց նե րի (օ րի նակ՝ մո նի թո րինգ, 
ո րա կի ներ քին և ար տա քին վե րա նա-
յում ներ, ի նչ պես նաև ու սա նող նե րի կար-
ծիք նե րի հա վա քագ րում) և ո րա կի շա րու-
նա կա կան բա րե լավ ման մի ջո ցով: Որ ևէ 
ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ-
ման հա մար (այդ թվում՝ ու սում նա ռու-
թյան վերջ նար դյունք նե րը, ծան րա բեռն-
վա ծու թյու նը և գնա հատ ման մե թոդ նե րը) 
մի շարք մի ջո ցա ռում ներ պետք է գոր ծի 

դր վեն: Դրանք կա րող են նե րա ռել դուրս 
մնա լու կամ ձա խող ման բարձր ցու ցա-
նիշ նե րի կամ ա վար տե լու ա վե լի եր կար 
ժա մա նա կա հատ ված նե րի խն դիր նե րը: 
Ծրա գի րը կա րե լի է ար դյու նա վետ հա մա-
րել, ե րբ վեր ջի նիս նպա տակ նե րին հա-
սել են ճիշտ ժա մա նա կին, այ սինքն՝ ե րբ 
ու սա նող նե րը հաս նում են ու սում նա ռու-
թյան սահ ման ված վերջ նար դյունք նե րին, 
կու տա կում պա հանջ վող կրե դիտ նե րը և 
ստա նում ո րա կա վո րում, ի նչ պես նա խա-
տես ված է ծրագ րով: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
ցան կա ցած վեր լու ծու թյուն պետք է պատ-
շաճ ի րա կա նաց վի՝ ա ռան ձին տար րե րին 
քն նա դա տո րեն մո տե նա լու ա ռու մով, քա-
նի որ դրանք կա րող են նաև մատ նան շել 
ծրագ րի ա նար դյու նա վետ պլա նա վո րում 

21 Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի իրականացում: Բեռլինում 2003 թ. սեպտեմբերի 
19–ին կայացած բարձրագույն կրթության պատասխանատու նախարարների համաժողովի 
կոմյունիկե:
22 http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf

Ո րա կի ա պա հով ման ա ռաջ նային պա-
տաս խա նատ վու թյունը, ի նչ պես հա մա-
ձայ նեց վել է Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցում 
ներգ րավ ված ե րկր նե րի կր թու թյան նա-
խա րար նե րի կող մից, կրում է յու րա քան-
չյուր հաս տա տու թյուն 21: Ո րա կի ներ քին 
ա պա հո վումն ը նդ գր կում է բարձ րա-
գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե-
րի կող մից ձեռ նարկ վող բո լոր ըն թա ցա-
կար գե րը, ո րոնք ո ւղղ ված են հա վաս տե-
լու ի րենց ծրագ րե րի և ո րա կա վո րում նե-
րի ո րա կի հա մա պա տաս խա նու թյու նն 
ի րենց ի սկ և այլ հա մա պա տաս խան 
մար մին նե րի ա ռա ջադ րած պայ ման-
նե րին, ի նչ պես, օ րի նակ՝ ո րա կի ա պա-
հով ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի։ Ո րա-

կի ա պա հով ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
կող մից ձեռ նարկ ված ո րա կի ար տա քին 
դի տար կում նե րը հաս տա տու թյուն նե-
րին տրա մադ րում են հե տա դարձ կար-
ծիք, ի սկ շա հագր գիռ կող մե րին՝ տե-
ղե կատ վու թյուն: Ո րա կի ա պա հով ման 
սկզ բունք նե րը և գոր ծըն թաց նե րը կի-
րառ վում են ու սում նա ռու թյան և դա սա-
վանդ ման բո լոր ե ղա նակ նե րում (ֆոր-
մալ, ոչ ֆոր մալ, ին ֆոր մալ, ու սուց ման 
նոր ե ղա նակ ներ, դա սա վան դում և գնա-
հա տում): Եվ րո պա կան բարձ րա գույն 
կր թա կան տա րած քում ո րա կի ա պա հով
ման չա փո րո շիչ ներն ու ու ղե նիշ նե րն 22 
ա ջակ ցում են ներ քին և ար տա քին ո րա-
կի ա պա հով մա նը:

N
o
t
a
 Be
n
e «ԵՎ ՉՈՒ–ն բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տում ներ քին և ար տա քին ո րա կի ա պա հով-

ման չա փո րո շիչ նե րի և ու ղե նիշնե րի փա թեթ է: ԵՎ ՉՈՒ–ն ո րա կի չա փո րո շիչ ներ չէ, ոչ էլ 
պար տադ րանք, թե ի նչ պես պետք է ի րա կա նաց վեն ո րա կի ա պա հով ման գործ ըն թաց-
նե րը  փո խա րե նը դրանք ո ւղ ղոր դում են՝ ը նդ գր կե լով այն ո լորտ նե րը, ո րոնք կեն սա կան 
նշա նա կու թյուն ու նեն ո րա կի հա ջող ա պա հով ման և բարձ րա գույն կր թու թյան ու սում-
նա կան մի ջա վայ րե րում: ԵՎ ՉՈՒ–ն պետք է հաշ վի ա ռն վի ա վե լի լայն հա մա տեքս տում, 
ո րը նաև նե րա ռում է ո րա կա վո րում նե րի շր ջա նակ նե րը, ECTS –ը և դիպ լո մի հա վել վա-
ծը, ո րոնք նույն պես նպաս տում են Ե ԲԿՏ –ում բարձ րա գույն կր թու թյան թա փան ցի կու-
թյան և փո խա դարձ վս տա հու թյան խթան մա նը»:
1 2, 1 3, 1 4 չա փա նիշ նե րը և հա րա կից ու ղե նիշ նե րը վե րա բե րում են ECTS –ին ա ռնչ-
վող ո լորտ նե րին (հատ կա պես ծրագ րի մշա կում, ու սա նո ղա կենտ րոն ու սում նա ռու-
թյուն, դա սա վան դում, գնա հա տում և ու սա նող նե րի ըն դու նում, ա ռաջ խա ղա ցում, 
ճա նա չում և հա վաս տագ րում):
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կամ ի րա կա նա ցում կամ ու սա նող նե րին 
ա ջակ ցե լու հա մար ի րա կա նաց վող ոչ 
պատ շաճ մի ջո ցա ռում ներ:

ECTS-ի ի րա կա նաց ման ո րա կը գնա -
հատելու համար կա րող են գոր ծած վել 
հետ ևյալ ցու ցիչ նե րը 
• կր թա կան բա ղադ րիչ ներն ար տա-

հայտ ված են հա մա պա տաս խան 
ուսում նա ռու թյան վերջ նար դյունք-
նե րի հա մա ձայն, և հա սա նե լի է 
պարզ տե ղե կու թյուն դրանց մա կար-
դա կի, կրե դիտ նե րի, ի րա կա նաց-
ման ու գնա հատ ման վե րա բե րյալ,

• դա սըն թաց ներն ա վար տին կա րող 
են հասց վել պաշ տո նա պես դրանց 
հատ կաց ված ժա մա նա կի ըն թաց քում 
(այ սինքն՝ ծանրա բեռն վա ծու թյունը, 
ո րը հա մա պա տաս խա նում է մեկ 
ուսում նա կան տա րվան, կիսա մյա-
կին, ե ռամ սյա կին կամ մեկ ա ռան ձին 
բա ղադ րիչ դա սըն թա ցին վե րա բե րող 
աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու-
թյա նը, ի րա տե սա կան է),

• տա րե կան մո նի թո րին գը ստու գում 
է ձեռք բե րում նե րի և ստաց ված 
ար դյունք նե րի ցան կա ցած տա տա-
նում նե րը, ին չին հա ջոր դում է հա-
մա պա տաս խան վե րա նա յու մը, 

• ու սա նող նե րին տրա մադր վում է ման-
րա մասն տե ղե կատ վու թյուն և խոր-
հր դատ վու թյուն, որ պես զի նրանք 
կա րո ղա նան հետ ևել ա ռա ջըն թա ցի 
կա նոն նե րին, ո րա կա վոր ման հա-
մա պա տաս խան մա կար դա կում օգ-
տա գոր ծեն ճկուն ու ղի ներ և ը նտ րեն 
կրթա կան բա ղադ րիչ նե րը, 

• ու սա նող ներն ան մի ջա պես տե ղե-
կաց վում են ի րենց գրան ցած ար-
դյունք նե րի մա սին:

Շար ժուն ու սա նող նե րի և ճա նաչ-
ման ա ռու մով սա նշա նա կում է՝
• կ րե դիտ նե րի փո խանց ման գոր ծըն-

թաց նե րը նե րառ ված են մո նի թո-
րին գի, վե րա նայ ման և վա վե րաց-
ման ըն թա ցա կար գե րում,

• կ րե դիտ նե րի ճա նաչ ման և փո-
խանց ման հար ցե րի հա մար պա-
տաս խա նա տու հա մա պա տաս խան 
ան ձնա կազմ է նշա նակ ված, 

• ու սում նա ռու թյան պայ մա նագ րերն 
ա վար տին են հասց վում բո լոր դեպ-
քե րում  դրանց մշա կու մը և դրանց 
վե րա բե րող հե տա գա ցան կա ցած 
փո փո խու թյուն են թա կա են հաս-
տատ ման,

•  ներգ նա շար ժուն ու սա նող ներն 
ը նտ րում են կր թա կան բա ղադ րիչ-
նե րը դա սըն թաց նե րի առ կա տե ղե-
կագր քից, նրանք գնա հատ վում են 
այն պես, ի նչ պես տվյալ բու հի ու սա-
նող նե րը,

• ն րանց տրա մադր վում է գնա հա-
տա կան նե րի՝ ման րա մասն տե ղե-
կատ վու թյամբ ներ դիր, ո րը պա րու-
նա կում է շնորհ ված կրե դիտ նե րը և 
գնա հա տական նե րը,

•  հա ջո ղու թյամբ ա վար տած կր թա-
կան բա ղադ րիչ նե րին հատ կաց ված 
բո լոր կրե դիտ նե րը ճա նաչ վում են 
որ պես վերջ նա կան տար բե րա կով 
հաս տատ ված ու սում նա ռու թյան 
պայ մա նագ րի մաս  ար դյունք նե րը 
տրա մադր վում են և ան մի ջա պես 
փո խանց վում,

• ս տաց ված գնա հա տա կան նե րի մեկ-
նա բան ման հա մար գո յու թյուն ու նեն 
գնա հա տա կան նե րի ա ղյու սակ ներ՝ 
այն պես, որ բա ցի կրե դիտ նե րից, 
նաև գնա հա տա կան նե րը հա մա պա-
տաս խա նո րեն ար տա ցոլ վեն ցան կա-
ցած վերջ նա կան ո րա կա վոր ման մեջ:

Ու սա նո ղա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րը պետք է ակ տիվ ներգ րավ ված լի նեն 
ECTS –ի ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն-
թաց նե րում 

• ո րա կի ներ քին ա պա հով ման գործ-
ըն թացում, ու սա նող նե րը տրա մադ-
րում են տե ղե կատ վու թյուն (պար-
բե րա բար պա տաս խա նե լով հար-
ցում նե րի, մաս նակ ցե լով ֆո կուս 
խմ բե րի), մաս նակ ցում են հաս տա-
տու թյուն նե րի ի նք նա վեր լու ծու թյան 
զե կույց նե րի նա խա պատ րաստ ման 
աշ խա տանք նե րին, ի նչ պես նաև 
ակ տի վո րեն ներգ րավ ված են ո րա-
կի ներ քին ա պա հով ման գոր ծըն-
թաց նե րում և ECTS կրե դիտ նե րի 
բաշխ ման մո նի թո րին գի պա տաս-
խա նա տու մար մին նե րում 

•  ո րա կի ար տա քին ա պա հով ման գործ-
ըն թացում, ու սա նող նե րը բարձրա-
գույն ու սում նա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի և/ կամ ծրագ րե րի՝ ար-
տա քին վե րա նայ ման հանձ նա ժո-
ղով նե րի խմ բե րի ան դամ ներ են:
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7 ECTS –ԸԵՎԱՋԱԿՑՈՂ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
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ECTS –Ը ԵՎ Ա ՋԱԿ ՑՈՂ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԸ

ECTS կրե դիտ նե րի կի րա ռումն ա պա հով վում է այս Ու ղե ցույ ցում նշ ված 
սկզբունք նե րի հի ման վրա ձևա կերպ ված փաս տաթղ թե րով: Այս բա ժի նն 
ա ռա ջար կում է այն տար րե րը, ո րոնք պետք է ը նդ գրկ ված լի նեն այդ փաս-
տաթղ թե րում, քա նի որ դրանք տե ղե կատ վու թյան հա ղորդ ման լայ նո րեն կի-
րառ վող և ըն դուն ված ձևերն են, որ օգ տա կար են բո լոր ու սա նող նե րի (շար-
ժուն և ոչ շար ժուն ու սա նող ներ), ա կա դե մի ա կան և վար չա կան ան ձնա կազ մի, 
գոր ծա տու նե րի ու այլ շա հա ռու նե րի հա մար:

Ու սա նող նե րի կա րիք նե րին ծա ռայե լու հա մար հաս տա տու թյուն նե րը պետք 
է թա փան ցիկ հեշ տու թյամբ ըն կալելի եղանակով ար ձա նագ րեն նրանց ձեռք բե-
րում նե րը: Հենց այդ պատ ճա ռով սույն Ու ղե ցույ ցը տրա մադ րում է այն տե ղե կատ-
վու թյունը, ո րը պետք է ը նդ գրկ վի շար ժու նու թյան հիմ նա կան փաս տաթղ թե րում՝ 
հաստատելու տար բեր հաս տա տու թյուն նե րի և ե րկր նե րի ներ քին ու ար տա քին շա-
հա կիցնե րի փոխըմբռնումը:

հա սա նե լի լի նի: Այն պետք է հրա պա-
րակ վի նա խա պես, որ պես զի ա պա գա 
ու սա նող նե րը կա րո ղա նան ը նտ րու թյուն 
կա տա րել:

Հաս տա տու թյու նն ա զատ է տե ղե-
կագր քի ձևա չա փի ը նտ րու թյան և տե-
ղե կատ վու թյան տրա մադր ման հա ջոր-
դա կա նու թյան հարցում: Այ դու հան դերձ, 
ստորև ա ռա ջարկ վող ը նդ հա նուր կա-
ռուց ված քը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

հեշ տո րեն հա մադ րելու տե ղե կագր քե րը և 
բա րե լա վում է դրանց թա փան ցի կու թյու-
նը: Ա մեն դեպ քում դա սըն թաց նե րի տե-
ղե կա գիր քը պետք է նե րա ռի ը նդ հա նուր 
տե ղե կու թյուն ներ հաս տա տու թյան, նրա 
ռե սուրս նե րի և մա տու ցած ծա ռա յու թյուն-
նե րի մա սին, ի նչ պես նաև ներառի իր կող-
մից ա ռա ջարկ վող ծրագ րե րի և ա ռան ձին 
կր թա կան բա ղադ րիչ նե րի վե րա բե րյալ 
ա կա դե մի ա կան տե ղե կատ վու թյուն:

7.1. Դա սըն թաց նե րի տե ղե կա գիրք

Դա սըն թաց նե րի տե ղե կա գիր քը նե-
րա ռում է հաս տա տու թյան ու սում նա կան 
մի ջա վայ րի վե րա բե րյալ ման րա մասն, 
օգ տա գոր ծո ղի հա մար դյու րին և ար դի 
տե ղե կատ վու թյուն, ո րը պետք է ու սա-
նող նե րին հա սա նե լի լի նի ըն դու նե լու-
թյու նից ա ռաջ և ամբո ղջ ու սում նա ռու-
թյան ըն թաց քում: Սա նրանց ճիշտ ը նտ-
րու թյան և ժա մա նակն ար դյու նա վետ 
օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն կտա: 
Այս տե ղե կատ վու թյու նը վե րա բե րում է, 
օ րի նակ, ա ռա ջարկ վող ո րա կա վո րում-
նե րին, ու սում նա ռու թյան, դա սա վանդ-

ման և գնա հատ ման ըն թա ցա կար գե րին, 
ծրագ րե րի մա կար դա կին, ա ռան ձին կր-
թա կան բա ղադ րիչ նե րին և ուսում նա կան 
նյու թե րին: Դա սըն թաց նե րի տե ղե կա-
գիր քը պետք է նե րա ռի այն մարդ կանց 
ա նուն նե րը, ում կա րե լի է դի մել հա մա-
պա տաս խան հար ցե րով:

Դա սըն թաց նե րի տե ղե կա գիր քը 
պետք է հրա պա րակ վի հաս տա տու թյան 
պաշ տո նա կան կայ քում՝ նշե լով դա սըն-
թա ցի/ա ռար կայի ան վա նում նե րը ազ-
գային լեզ վով (կամ տա րա ծաշր ջա նի 
հա մար ը նդ հա նուր լեզ վով, ե թե կի րա-
ռե լի է) և ան գլե րե նով, որ պես զի բո լոր 
հե տաքրքր ված կող մե րի հա մար այն 
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Դա սըն թաց նե րի տե ղե կագր քի հա մար ա ռա ջարկ վող տար րեր 

Ընդ հա նուր տե ղե կու թյուն 
• ան վա նում և հաս ցե
•  հաս տա տու թյան նկա րա գիր (նե րա ռյալ տե սակն ու կար գա վի ճա կը)
• ն շում ի րա վա սու ա կա դե մի ա կան մար մին նե րի մա սին 
• ու սում նա կան տար վա օ րա ցույց 
• ա ռա ջարկ վող ծրագ րե րի ցան կ
• ըն դու նե լու թյան պա հանջ ներ՝ նե րա ռյալ լեզ վա կան քա ղա քա կա նու թյունը 

և գրանց ման ըն թա ցա կար գե րը
• կ րե դի տային շար ժու նու թյան և նախ կին կր թու թյան (ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ և 

ին ֆոր մալ) ճա նաչ մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում ներ
• ECTS կրե դիտ նե րի բաշխ ման քա ղա քա կանու թյուն (ի նս տի տու ցի ո նալ 

կրե դի տային շր ջա նակ) 
• ա կա դե մի ա կան խորհր դատ վա կան մի ջո ցա ռում ներ 

Ռե սուրս ներ և ծա ռա յու թյուն ներ 
• ու սա նող նե րի գոր ծե րով զբաղ վող գրա սե նյակ
• բ նա կա րա նային տե ղա վո րում
• ս նունդ
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• կե ցու թյան ծախ սեր 
• ու սա նող նե րին տրա մադր վող ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն
• բժշ կա կան օգ նու թյուն 
• ա պա հո վագ րու թյուն
•  հաշ ման դա մու թյուն և հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար 

նա խա տես ված հար մա րու թյուն ներ 
• ու սում նա ռու թյան հար մա րու թյուն ներ 
• մի ջազ գային շար ժու նու թյան հնա րա վո րու թյուն ներ
•  ներգ նա շար ժուն ու սա նող նե րի հա մար գործ նա կան տե ղե կու թյուն
•  լեզ վի դա սըն թաց ներ 
• աշ խա տան քի տե ղա վոր ման հնա րա վո րու թյուն ներ
• ս պոր տի և ժա ման ցի հար մա րու թյուն ներ 
• ու սա նո ղա կան մի ու թյուն ներ

Ծրագ րե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն
• շ նորհ վող ո րա կա վո րում
• ծ րագ րի տևո ղու թյուն
• կ րե դիտ նե րի քա նակ 
• ո րա կա վոր ման մա կար դակ՝ հա մա ձայն որա կա վո րում նե րի ազ գային և 

եվ րո պա կան շր ջա նակ նե րի 
• ու սում նա ռու թյան ո լորտ(ներ) (օրինակ՝ ISCED–F) 
• ըն դու նե լու թյան հա տուկ պա հանջ ներ (առ կա յու թյան դեպ քում)
•  նա խըն թաց կր թու թյան ճա նաչ մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում ներ (ֆոր մալ, ոչ 

ֆոր մալ և ին ֆոր մալ) (առ կա յու թյան դեպ քում) 
• ո րա կա վոր ման պա հանջ ներ և կա նո նա կար գեր՝ նե րա ռյալ ու սում նա ռու-

թյունն ա վար տե լու պա հանջ ները (առ կա յու թյան դեպ քում) 
• ծ րագ րի ո ւղղ վա ծու թյուն 23

• ծ րագ րի ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք ներ

•  ծ րագ րի կա ռուց ված քի կրե դի տային սխե մա (առ կա ու սուց մամբ մեկ 
ուսում նա կան տա րին հա մար ժեք է 60 ECTS կրե դիտ նե րի) 

• ու սում նա ռու թյան ե ղա նակ (առ կա/ հե ռա կա/էլ –ու սու ցում /…)
• քն նու թյուն նե րի կա նո նա կարգ ու գնա հատ ման սանդ ղա կ
•  պար տա դիր կամ կա մընտ րա կան շար ժու նու թյան պա տու հան ներ (առ կա-

յու թյան դեպ քում) 
• աշ խա տան քի տե ղա վո րում (առ կա յու թյան դեպ քում) 
• աշ խա տա վայ րում կա տար վող ու սում նա ռու թյուն
• ծ րագ րի ղե կա վար կամ նրան հա վա սա րա զոր ան ձ
• շր ջա նա վարտ նե րի զբաղվա ծու թյան նկա րագ րեր 
• հե տա գա ու սում նա ռու թյան հնա րա վո րու թյուն

 Հա մա տեղ ծրագ րե րի դեպ քում խոր հուրդ են տր վում ո րոշ լրա ցու ցիչ տար րեր՝
•  դիպ լո մի և դիպ լո մի հա վել վա ծի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն (հա մա-

տեղ/կրկ նա կի/ բազ մա կի)
•  կոն սոր ցի ու մի ան դամ ներն ու նրանց դե րա կա տարու թյու նը
• ծ րագ րի շար ժու նու թյան կա ռուց ված ք
 
Ա ռան ձին կր թա կան բա ղադ րիչ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն
•  դա սիչ
•  վեր նա գիր
•  տե սակ (պար տա դիր/ կա մընտ րա կան)
•  փուլ (կար ճա ժամ կետ/ա ռա ջին/երկ րորդ/եր րորդ) 
• ու սում նա ռու թյան այն տա րին, ո րի ըն թաց քում դա սա վանդ վե լու է տվ յալ 

բա ղադ րի չը (ե թե կի րա ռե լի է)
•  բա ղադ րի չի դա սա վանդ ման կի սա մյակ/ե ռամ սյակ 
• հատ կաց վող ECTS կրե դիտ նե րի քա նա կ
•  դա սա խոս(ներ)ի ա նուն ներ 

23 Տե́ ս ծրագրի մշակմանը նվիրված գլուխը:
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• ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե ր 
• ի րա կա նաց ման ե ղա նակ (դեմ առ դեմ/ հե ռա վար ու սու ցում/…)
•  նա խա պայ ման ներ և հա մա պայ ման ներ (ե թե կի րա ռե լի է)
•  դա սըն թա ցի բո վան դա կու թյու ն 
• ա ռա ջարկ վող կամ պար տա դիր գրա կա նու թյան ցանկ և ու սում նա ռու թյան 

ռե սուրս ներ/ գոր ծիք ներ
•  նա խա տես վող ու սում նա կան մի ջո ցա ռում ներ և դա սա վանդ ման մե թոդ-

ներ
• գ նա հատ ման մե թոդ ներ ու չա փա նիշ նե ր
•  դա սա վանդ ման լե զու

 7.2. ECTS և կրե դի տային շար ժու նու թյանն ա ջակ ցող փաս տաթղ թեր 

Ու սում նա ռու թյան պայ մա նա գի րն ի րա կա նաց վե լիք ամ բողջ կր թա կան գոր ծու-
նե ու թյան վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան և պար տա դիր պար տա վո րու թյուն է ու սա-
նո ղի, ու ղար կող հաս տա տու թյան և հյու րըն կա լող հաս տա տու թյան/կազ մա կեր պու-
թյան/ըն կե րու թյան միջև:

Ու սում նա ռու թյան պայ մա նագ րի հաս տա տու մը և դրա փո փո խու թյուն նե րը 
հնա րա վոր են է լեկտ րո նային ստո րագ րու թյուն նե րի կամ սկա նա վոր ված և է լեկտ-
րո նային ե ղա նա կով ու ղարկ ված ստո րագ րու թյուն նե րի մի ջո ցով՝ ը ստ ի նս տի տու-
ցի ո նալ կա նո նա կար գե րի կամ գո յու թյուն ու նե ցող պրակ տի կայի:
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Ուս ման կրե դի տային շար ժու նու թյան ու սում նա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մար 
ա ռա ջարկ վող տար րեր 
• ու սա նո ղի ա նուն ու կոն տակ տային տվ յալ ներ 
• ու ղար կող և հյու րըն կա լող հաս տա տու թյուն նե րի ա կա դե մի ա կան և/ կամ վար-

չա կան կոն տակ տային ան ձանց ա նուն ներ ու հաս ցե ներ 
• ու ղար կող հաս տա տու թյու նում ու սա նո ղի ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա 

(ISCED–F կո դեր) 
• ուսում նա ռու թյան փուլ (կար ճա ժամ կետ/ա ռա ջին/երկ րորդ/եր րորդ փուլ)
•  հյու րըն կա լող հաս տա տու թյու նում ու սում նա ռու թյան ժա մա նա կա հատ-

ված (–ից/ մինչև) 
• ար տերկ րում ու սում նա ռու թյան ծրա գիր՝ հղում ըն դու նող հաս տա տու թյան դա-

սըն թաց նե րի տե ղե կագր քին և ը նտր ված կր թա կան բա ղադ րիչ նե րի ցանկին 
(դա սիչ նե րով և ECTS կրե դիտ նե րով) 

• ու ղար կող հաս տա տու թյան կր թա կան այն բա ղադ րիչ նե րը, ո րոն ցից ու սա նո ղը 
կա զատ վի, ե թե ը նտր ված բա ղադ րիչ նե րը հա ջո ղու թյամբ ա վար տին հասց վեն, 
կամ սահ ման վի, որ շար ժու նու թյան ժամ կե տը կճա նաչ վի որ պես մի ամ բող ջու-
թյուն (օ րի նակ՝ շար ժու նու թյան պա տու հան նե րի դեպ քը և կր թա կան այն աս-
տի ճան նե րի, ո րոնք ը նդ գր կում են պար տա դիր ժա մա նա կա հատ վա ծ ար տա-
սահ մա նում)

• ե րեք կող մե րի ստո րագ րու թյուն նե ր (ու սա նող, ու ղար կող և ըն դու նող հաս տա-
տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե ր)

7.2.1. Ու սում նա ռու թյան պայ մա նա գիր կրե դի տային 
շար ժու նու թյան ո ւս ման դեպ քում
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7.2.2. Ու սում նա ռու թյան 
պայ մա նա գիր աշ խա տան քի 
տե ղա վոր ման հա մար 

Ու սում նա ռու թյան պայ մա նագ րի առ- 
 կա յու թյու նը նաև կար ևոր է աշ խա տան-
քի տե ղա վոր ման պա րա գա յում՝ որ պես 
պար տա դիր փաս տա թուղթ, ո րն ը նդ-
գծում է այն կր թա կան գոր ծու նե ու թյու նը, 
ո րն ու սա նո ղի կող մից կի րա կա նաց վի 
տվյալ կր թա կան ծրագ րի շր ջա նա կում:

Ըն դու նող կազ մա կեր պու թյունը 
պար տա վոր վում է պրակ տի կայի ըն-
թաց քում ու սա նո ղին ա պա հո վե լ ո րա-
կյալ աշ խա տա տե ղով՝ հս տակ սահ-
ման ված ուսում նա ռու թյան վերջ նար-

դյունք նե րով՝ և աշ խա տա վայ րից վկա-
յա կան տալ: Ու ղար կող հաս տա տու-
թյան պար տա վո րու թյունն է ե րաշ խա-
վո րել պրակ տի կայի հա մար ը նտր ված 
աշ խա տա տե ղի հա մա պա տաս խա նու-
թյու նը և ո րա կը, նաև վե րահս կել ու սա-
նո ղի ա ռա ջա դի մու թյու նը և հա ջո ղու-
թյամբ ձեռք բերած ու սում նա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րի դի մաց շնոր հել 
կրե դիտ ներ:

Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման հա մար 
ու սում նա ռու թյան պայ մա նա գի րը պետք 
է ստո րագրեն ե րեք կող մե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը՝ ու սա նող, ու ղար կող հաս-
տա տու թյուն և ըն դու նող կազ մա կեր պու-
թյուն/ըն կե րու թյուն:
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Աշ խա տան քի տե ղա վոր վելու նպատակով մշակվելիք ու սում նա ռու թյան պայ մա
նագ րի հա մար ա ռա ջարկ վող տար րեր 
• ու սա նո ղի ա նուն և կոն տակ տային տվ յալ ներ 
• ու ղար կող և հյու րըն կա լող հաս տա տու թյան/ըն կե րու թյան կոն տակ տային ան-

ձանց ա նուն ներ ու հաս ցե ներ 
• ու ղար կող հաս տա տու թյու նում ու սա նո ղի ու սում նա սի րու թյան ա ռար կան 

(ISCED–F կո դեր) 
• ու սում նա ռու թյան փուլ (կար ճա ժամ կետ/ա ռա ջին/երկ րորդ/եր րորդ)
•  հաս տա տու թյան/ըն կե րու թյան տե սակ (մաս նա վոր/ հան րային/և այլն) 
• ըն դու նող հաս տա տու թյու նում վե րա պատ րաստ ման ժա մա նա կա հատ վա-

ծը (– ից/ մինչև) և ECTS կրե դիտ ներ
•  վե րա պատ րաստ ման ա վար տին վե րա պատ րաստ վո ղի կող մից ան հրա ժեշտ 

ու սու մնա ռու թյան վերջ նար դյունք ներ
•  վե րա պատ րաստ ման ժա մա նա կա հատ վա ծի ման րա մասն ծրա գիր՝ նե րա ռյալ 

ա ռա ջադ րանք նե րը/ մա տուց վող նյու թե րը
•  շա բա թա կան աշ խա տան քային ժա մե րի քա նա կ 
• աշ խա տա վայ րում գոր ծած վող լեզ վի հմ տու թյան մա կար դակ (ո րն ու սա նողն 

ունի կամ հա մա ձայն ում է ձեռք բե րել ու սում նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծի 
սկզ բին (առ կա յու թյան դեպ քում)

• մշ տա դի տարկ ման մի ջո ցա ռում ներ և գնա հատ ման պլան 
• աշ խա տան քի տե ղա վոր ման հա մար Ու սում նա ռու թյան պայ մա նագ րի դրույթ-

նե րում տեղ գտած փո փո խու թյուն ներ 
• ու ղար կող հաս տա տու թյու նում ճա նաչ ման ըն թա ցա կար գեր 
• ե րեք կող մե րի ստո րագ րու թյուն ներ (ու սա նող, ու ղար կող հաս տա տու թյան և 

ըն դու նող հաս տա տու թյան/ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ), ի նչ պես նաև ղե-
կա վա րի ստո րագ րու թյու ն)
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7.3. Գնա հա տա կան նե րի ներ դիր

Գ նա հա տա կան նե րի ներ դի րն ուսա-
նող նե րի ու սում նա ռու թյան ա ռա ջըն թա-
ցի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյուն է, 
ո րում նե րառ ված է տե ղե կատ վու թյուն 
ան ցած կր թա կան բա ղադ րիչ նե րի, կրե-
դիտ նե րի քա նա կի և ստա ցած գնա հա-
տա կան նե րի վե րա բե րյալ:

Ներ դիրը, ա ռա ջա դի մու թյունն ար-
ձա նագ րե լու և ու սում նա ռու թյան ձեռք-
բե րում նե րը ճա նա չե լու հա մար կար ևոր 
փաս տա թուղթ լինելով, պետք է դրա 
պատ րաստ ման և տրա մադր ման հա մար 

պա տաս խա նատու ունենա: Հաս  տա տու-
թյուն նե րի մեծ մա սը գնա հա տա կան նե րի 
ներ դի րը պատ րաս տում է ի րենց ի նս տի-
տու ցի ո նալ տվյալ նե րի բա զայի հի ման 
վրա: Կա րևոր է հաշ վի առ նել, որ ներ-
դի րը կա րող է նաև կի րառ վել այլ հա մա-
տեքս տե րում, ո ւս տի տե ղե կատ վու թյու նը 
պետք է տրա մադր վի թա փան ցիկ, ամ-
բող ջա կան և հս տակ:

Կրե դի տային շար ժու նու թյան 
դեպ քում ու սում նա ռու թյան ա վար-
տին ըն դու նող հաս տա տու թյու նը բո-
լոր շար ժուն ու սա նող նե րին և ու ղար-
կող հաս տա տու թյա նը տրա մադ րում է 

գնա հա տա կան նե րի ներ դիր՝ պաշ տո-
նա պես հա վաս տե լով շար ժու նու թյան 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ա վարտած 
աշ խա տան քը, շնորհ ված կրե դիտ նե-
րը և գնա հա տա կան նե րը: Սա պետք 
է ուղարկ վի ու սա նո ղի ար դյունք նե րի 
հրա պա րա կու մից հե տո ող ջա միտ կարճ 
ժամ կե տում 24:

Ու ղար կող հաս տա տու թյու նը ող ջա-
միտ ժա մա նա կա հատ վա ծում պետք է 
ու սա նո ղին տրա մադ րի գնա հա տա կան-
նե րի ներ դիր (կամ հա մար ժեք փաս տա-
թուղթ/տ վ յալ նե րի բա զա)՝ ա ռանց հա-
վե լ յալ պա հանջ նե րի: Դա նպաս տում 
է ար տերկ րում շար ժու նու թյան ժա մա-
նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում ստաց ված 
վերջ նար դյունք նե րի ճա նաչ մա նը:

Ու սում նա կան շար ժու նու թյան հա-
մար խոր հուրդ է տր վում ընդ գրկել 
բա ղադ րիչ նե ր, ո րոնք ներառված են 
եղել ուսա նողի մայր բուհի կր թա կան 
ծրագ րում, դրանց հա մա պա տաս խան 

կրե դիտ նե րի քա նա կը և ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում ար տերկ րում ուսա նո ղի 
ստա ցած գնա հա տա կան նե րի բա ցատ-
րու թյու նը: Ե րբ շար ժու նու թյան ժամ կե-
տը ճա նաչ վում է որ պես մի ամ բող ջու-
թյուն, այլ ոչ թե բա ղադ րի չ առ բա ղադ-
րիչ, ու ղար կող հաս տա տու թյու նը պետք 
է պար զա պես ար ձա նագ րի կրե դիտ նե-
րի քա նա կը, գնա հա տա կան նե րը (որ-
տեղ կի րա ռե լի է) և ու սում նա ռու թյան 
վերջնար դյունք նե րը՝ սահ ման ված ամ-
բո ղջ շար ժու նու թյան ժա մա նա կա հատ-
վածի հա մար:

Վե րա պատ րաս տման պարա գա-
յում ու ղար կող հաս տա տու թյան կող-
մից տրա մա դրվող գնա հա տա կան նե րի 
ներ դի րը պետք է նե րա ռի բավարար 
տեղեկատվություն՝ մինչ շար ժու նու թյու-
նը ու սում նա ռու թյան պայ մա նագ րով 
հաս տատ ված ճա նաչ ման գործ ընթաց-
ները կա տա րե լու հա մար: Այն կա րող է 
նե րա ռել կոնկ րետ քա նա կու թյամբ կրե-
դիտ ներ, գնա հա տա կան ներ և այլն:
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 Գ նա հա տա կան նե րի ներ դի րում նե րառ վող տար րեր 

• ու սա նո ղի ա նուն 
• ու սա նո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ կամ կոն տակ տային 

տվյալ ներ (առ կա յու թյան դեպ քում)
•  հաս տա տու թյան ան վա նում ու կոն տակ տային տվյալ ներ 
• ու սա նո ղի ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա ու ծրագ րի ան վա նու մ 
• ու սում նա ռու թյան ըն թա ցիկ տա րի
•  հաս տա տու թյու նում ան ցած կր թա կան բա ղադ րիչ նե ր (ի րենց դա-

սիչ նե րով, կրե դիտ նե րով և գնա հա տա կան նե րով) 
• ինս տի տու ցի ո նալ գնա հատ ման հա մա կար գի նկա րա գի ր
• նշ ված խմ բին տր վող գնա հա տա կան նե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ 

տե ղե կու թյուն
• տ րա մադր ման ամ սա թի վ և պա տաս խա նա տու ան ձի ստո րագ րու-

թյու ն
24 Տե́ ս կրեդիտային շարժունության և ճանաչման մասը:
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 Աշ խա տան քային պրակ տի կայի վկա յա կա նի հա մար ա ռա ջարկ վող 

տար րեր 
• ու սա նո ղի ա նուն
•  կազ մա կեր պու թյան/ ձեռ նար կու թյան ա նվանում
•  կազ մա կեր պու թյան/ ձեռ նար կու թյան կոն տակ տային տվյալ ներ 

(փո ղոց, քա ղաք, եր կիր, հե ռա խոս, է լ– փոստ, կայք)
•  կազ մա կեր պու թյան/ ձեռ նար կու թյան տե սա կ (մաս նա վոր/ հան-

րային/ հա րա կից ո լորտ/…) 
• աշ խա տան քային պրակ տի կայի սկիզբ ու ա վար տ
• պ րակ տի կայի ման րա մասն ծրա գի ր՝ նշե լով ա ռա ջադ րանք նե րը
•  գի տե լի ք, հմ տու թյուն նե ր (մ տա վոր և գործ նա կան) և ձեռք բեր ած 

կա րո ղու թյուն նե ր (ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը) 
• ու սա նո ղի կա տա րո ղա կա նի գնա հա տում 
• տ րա մադր ման ամ սա թիվ, ըն դու նող կազ մա կեր պու թյան/ ձեռ նար-

կու թյան պա տաս խա նա տու ան ձի ա նուն ու ստո րագ րու թյու ն

ԵՐԱԽՏԻՔԻԽՈՍՔ
7.4. Աշ խա տան քային պրակ տի կայի վկա յա կան

Աշ խա տան քային պրակ տի կայի վե րա բե րյալ վկա յա կա նը ա պա հո վում է թա-
փան ցի կու թյուն և պար զա բա նում է ու սա նո ղի աշ խա տան քի փոր ձի ար ժե քը: Ըն դու-
նող կազ մա կեր պու թյունը/ ձեռ նար կու թյունը տրամադրում է տվ յալ փաստաթուղ-
թը վե րա պատ րաստ վո ղի աշ խա տան քային պրակ տի կայի ա վար տին, որը կա րող է 
ուղեկց վել այլ փաս տաթղ թե րով, օ րի նակ՝ ե րաշ խա վո րագ րով:
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Այս ու ղե ցույ ցը կազմ վել է վեր ջին տա րի նե րին Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի շր ջա-
նա կում և ա ռան ձին ե րկր նե րում գործադրված զգա լի ջան քե րի շնոր հիվ։ Ա նհ-
նար կլի ներ նշել  այն բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ան հատ նե րի ա նուն նե-
րը, ո րոնք ի րա կա նա ցել են այս ա մե նը: 

Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը ցան կա նում է մաս նա վո րա պես շնոր հա կա լու-
թյուն հայտ նել աշ խա տան քային խմ բի ան դամ նե րին (ով քեր ա ռա ջադր վել են Ե ԲԿՏ 
ե րկրնե րի և մաս նա կից կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից) ECTS ու ղե ցույ ցը վե րա-
նայե լու և ի րենց ա ջակ ցու թյան ու հանձ նա ռու թյան հա մար: 

Ի վան Բա բին (Ո ւկ րաի նա)
 Թիմ Բիրտ վիսլ (Մի ա ցյալ Թա գա վո րու-
թյուն)
 Ռե գի նե Բոլ թեր (Ա վստ րի ա)
 Հո վարդ Դեյ վիս (Եվ րո պա կան հա մալ-
սա րան նե րի ա սո ցի ա ցի ա - Ե ՀԱ)
 Բե ատ րիս Դել պով (Ֆ րան սի ա)
 Ռո զա Դումբ րա վե ա նու (Մոլ դո վա)
 Լյուք Ֆրան սո ւա (Բել գի ա)
 Ֆոլ կեր Գեհմ լիհ (Գեր մա նի ա)
 Ներ սես Գևոր գյան (Հա յաս տան)
 Ջու դիթ Հի դա սի (Հուն գա րի ա)
 Մա րի ա Քե լո (Բարձ րա գույն կր թու թյան 
ո րա կի ա պա հով ման եվ րո պա կան մի ու-
թյուն - ԲԿՈԱԵՄ) 

Է լի ա նե Քոթ լեր (Ֆ րան սի ա)
 Սանդ րա Կռա զե (Եվ րո պա կան հա մալ-
սա րան նե րի ա սո ցի ա ցի ա)
Յա նե րիկ Լունդք վիստ (Շ վե դի ա)
 Ռայ մոն դա Մար կևի չի ա նե (Լիտ վա)
 Լե նե Օֆ թե դալ (Նոր վե գի ա)
 Ջոն Ռեյ լի (Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյուն)
 Մա րի ա Ստի չի Դա մի ա նի (Ի տա լի ա) 
Էն թո նի Վի կերս (Մի ա ցյալ Թա գա վո րու-
թյուն)
Ն ևե նա Վուկ սա նո վիչ (Եվ րո պա կան ուսա-
նո ղա կան մի ու թյուն - Ե ՈՒՄ)
 Ռո բերտ Վա գե նար (Նի դեռ լանդ ներ)

 

ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ
ECTSՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ1
ԲԱՌԱՐԱՆ
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Ա
Ա զատ տե ղա շարժ վող 
ու սա նող 
Ա զատ տե ղա շարժ վող ու սա-
նո ղը կրե դի տային շար ժու նու-

թյան և կազ մա կերպ ված ու սա նո ղա կան 
շար ժու նու թյան ծրագ րից ան կախ (ի նչ-
պես օ րի նակ` Է րազ մուս+ ծրա գի րը) շար-
ժու նու թյա նը մաս նակ ցող ու սա նողն է: 
Ա զատ տե ղա շարժ վող ու սա նողն ի նքն է 
ը նտ րում հյու րըն կա լող հաս տա տու թյու-
նը և այդ հաս տա տու թյու նում կազ մա կեր-
պում իր կրե դի տային շար ժու նու թյու նը:

 
Աշ խա տան քային 
ծան րա բեռն վա ծու թյուն 
Աշ խա տան քային ծա նրա բեռն վա ծու-

թյու նը հաշ վարկ ված ժա մա նա կա հատ-
ված է, ո րը սո վո րա բար սո վո րող նե րից 
պա հանջ վում է ու սում նա կան գոր ծու նե-
ու թյու նը (օ րի նակ` դա սա խո սու թյուն նե-
րը, սե մի նար նե րը, ծրագ րե րը, գործ նա-
կան աշ խա տանք նե րը, աշ խա տան քային 
պրակ տի կան, ան հա տա կան ու սում նա-
սի րու թյու նը) ա վար տե լու հա մար, և ո րը 
ֆոր մալ կր թա կան մի ջա վայ րե րում պա-
հանջ վում է սահ ման ված ու սում նա կան 
վերջ նար դյունք նե րին հաս նե լու հա մար: 
Մեկ ու սում նա կան տար վա առ կա ու սուց-

ման աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա-
ծու թյան հա մա պա տաս խա նե ցու մը 60 
կրե դիտ նե րին հա ճախ ձևա կերպ վում է 
ազ գային ի րա վա կան կար գե րով: Ը նդ-
հա նուր առ մամբ, ու սա նող նե րի ծան րա-
բեռն վա ծու թյու նը մեկ ո ւս տար վա հա մար 
տա տան վում է 1500 ժա մից  1800 ժամ, 
ին չը նշա նա կում է, որ մեկ կրե դի տը հա-
մա պա տաս խա նում է 25-30 ժամ աշ խա-
տան քի: Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ սա 
վե րա բե րում է նոր մա տիվ ծան րա բեռն-
վա ծու թյա նը, և որ ան հատ սո վո րող նե-
րի դեպ քում ու սում նա ռու թյան վերջ նար-
դյունք նե րին հաս նե լու հա մար տրա մադր-
ված ժա մա նա կը կա րող է տար բեր լի նել:

Աշ խա տան քի վրա հիմն ված 
կր թու թյուն 
Աշ խա տան քի վրա հիմն ված կր թու-

թյու նը ու սում նա ռու թյուն է, ո րն ի րա-
կա նա նում է աշ խա տա վայ րում որ ևէ 
հա մալ սա րա նի, քո լե ջի կամ այլ վե րա-
պատ րաս տում մա տու ցո ղի կող մից, սո-
վո րա բար այդ նույն հիմ նար կու թյու նից 
որ ևէ ան ձի հս կո ղու թյան ներ քո, ի նչ պես 
նաև հիմ նար կից դուրս ար հես տա վարժ 
ու սուց չի ներ կա յու թյամբ 25:

Ա ռա ջըն թաց 
Ա ռա ջըն թա ցը գոր ծըն թաց է, ո րը 

հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սո վո րո ղին 
ան ցնելու ո րա կա վոր ման մեկ փու լից 
մյու սին և մուտք ու նե նալու կր թա կան 
ծրագ րե րին, ո րոնք պատ րաս տում են 
ա վե լի բարձր մա կար դա կի ո րա կա վոր-
ման հա մար, քան այն մե կը, ո րը սո վո-
րողն ար դեն ու նի: 

Ա ռա ջըն թա ցի կա նոն ներ 
Ա ռա ջըն թա ցի կա նոն նե րը ո րա կա-

վո րում նե րի սահ ման նե րում և դե պի այլ 
ո րա կա վո րում ներ սո վո րող նե րի ա ռաջ-
խա ղաց ման հա մար պայ ման ներ սահ-
մա նող կա նոն նե րի խումբ են:

Բ
 Բաց կր թա կան 
ռե սուրս ներ (ԲԿՌ)
Բաց կր թա կան ռե սուրս նե-
րը թվայ նաց ված նյու թերն 

են, ո րոնք ան վճար և հա սա նե լի կեր-
պով ա ռա ջարկ վում են կր թող նե րին, 
ու սա նող նե րին և ի նք նուս նե րին՝ դա սա-
վանդ ման, ու սում նա ռու թյան և հե տա-
զո տու թյան հա մար օգ տա գոր ծե լու և վե-
րաօգ տա գոր ծե լու նպա տա կով  դրանք 
նե րա ռում են ու սում նա ռու թյան բո վան-
դա կու թյու նը, բո վան դա կու թյու նը զար-

գաց նե լու, օգ տա գոր ծե լու և բաշ խե լու 
հա մար ծրագ րային գոր ծիք ներ, ի նչ պես 
նաև ռե սուրս նե րի ի րա գոր ծում, ի նչ պես 
օ րի նակ` բաց լի ցեն զի ա ներ: ԲԿՌ-ն նաև 
վե րա բե րում է կու տակ ված թվային ակ-
տիվ նե րին, որոնք կա րող են ճշգրտ վել և 
օգ տա կար լի նել ա ռանց սահ մա նա փա-
կե լու մյուս նե րի կող մից դրանք օգ տա-
գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն ները 26։

Գ
Գ նա հա տա կան նե րի 
բաշխ ման ա ղյու սակ
Գ  ն ա  հ ա  տ ա  կ ա ն  ն ե  ր ի 
բաշխ ման ա ղյու սակ նե-

րը ցույց են տա լիս, թե ի նչ պես են տվյալ 
հաս տա տու թյու նում կի րառ վում գո յու թյուն 
ունե ցող ազ գային կամ ի նս տի տու ցի ո նալ 
գնա հատ ման սանդ ղակ նե րը, ա րդյոք բաց 
մուտ քային, թե՞ սե լեկ տիվ հա մա կար գե-
րի մի ջո ցով, ի նչ պես նաև թույլ են տա լիս 
հա մե մա տել այլ հաս տա տու թյան՝ զու գա-
հե ռա բար ը նտր ված հղ ման խմ բի գնա հա-
տա կան նե րի վի ճա կագ րա կան բաշխ ման 
հետ։ Դրանք ներ կա յաց նում են դրա կան 
գնա հա տա կան նե րի (ան ցո ղիկ և ան ցո ղի-
կից բարձր) վի ճա կագ րա կան բաշ խու մը̀  
շնորհ ված կոնկ րետ հաս տա տու թյու նում 
յու րա քան չյուր ա ռար կայի հա մար։

 ԲԱ ՌԱ ՐԱ Ն

25 http://www.sfc.ac.uk/housekeeping/glossary/glossary.aspx 26 Նույն տեղում:
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Գ նա հա տա կան նե րի ներ դիր
Գ նա հա տա կան նե րի ներ դիրն ու սա-

նող նե րի ու սում նա ռու թյան ա ռա ջըն թա-
ցի որ ևէ կոնկ րետ պա հի ար ձա նագ րումն 
է, ո րը նե րա ռում է ան ցած ու սում նա-
ռու թյան բա ղադ րիչ նե րը, հատ կաց ված 
ECTS կրե դիտ նե րի թի վը, ստաց ված 
գնա հա տա կան նե րը: Այն ա ռա ջըն թացն 
ու ու սում նա ռու թյան ձեռք բե րում նե րը, 
ի նչ պես նաև ու սա նող նե րի շար ժու նու-
թյունն ար ձա նագ րե լու կար ևոր փաս տա-
թուղթ է: Հաս տա տու թյուն նե րի մեծ մա սը 
գնա հա տա կան նե րի ներ դիր նե րը տրա-
մադ րում է ի րենց տվյալ նե րի բա զայից:

Գ նա հատ ման մե թոդ ներ
Գ նա հատ ման մե թոդ նե րը նե րա ռում 

են գրա վոր, բա նա վոր և գործ նա կան 
թես տա վո րում նե րի/քն նու թյուն նե րի, նա-
խագ ծե րի, կա տա րո ղա կա նի և ու սա նող-
նե րի ան ձնա կան գոր ծե րի փա թեթ նե րի 
ամ բող ջու թյուն  դրանք կի րառ վում են  
սո վո րո ղի ա ռա ջըն թա ցը գնա հա տե լու և 
որ ևէ կր թա կան բա ղադ րի չի (մի ա վոր/ մո-
դուլ) ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք-
նե րի ձեռք բե րու մը  հաս տա տե լու հա մար:

Գ նա հատ ման չա փա նիշ ներ
Գ նա հատ ման չա փա նիշ նե րը նկա-

րագ րում են յու րա քան չ յուր մա կար դա-
կում ու սում նա կան որ ևէ վերջ նար դյուն-
քին հաս նե լու հա մար ու սա նո ղից ա կն-
կալ վող քայ լե րը։

Կր թա կան որ ևէ բա ղադ րի չի հա մար 
կի րառ վող գնա հատ ման մե թոդ նե րը և 
չա փա նիշ նե րը պետք է հա մա պա տաս-
խա նեն սահ ման ված ու սում նա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րին և ի րա կա նաց ված 
ու սում նա ռու թյա նը:

Դ
 Դա սըն թա ցային մի ա վոր
Դա սըն թա ցային մի ա վորն ամ-
բող ջա կան, պաշ տո նապես 
կա ռուց ված կր թա կան բաղադ-

րիչ է: Այն պետք է ու նե նա ուսում նա ռու-
թյան վերջ նար դյունք նե րի հետ ևո ղա կան 
և հստակ ցանկ, ուսում նա ռու թյան սահ-
ման ված գոր ծու նե ու թյուն, ո րը համապա-
տաս խա նում է ուսում նա կան պլա նին և 
գնա հատ ման չա փա նիշ ներին:

Դա սըն թաց նե րի տե ղե կա գիրք
Դա սըն թա ցի տե ղե կա գիր քը նե րա-

ռում է հաս տա տու թյան կր թա կան մի ջա-
վայ րի վե րա բե րյալ ման րա մասն, դյու-
րըն թեռ նե լի և ար դի տե ղե կատ վու թյուն 
(ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն հաս տա տու-
թյան վե րա բե րյալ, վեր ջի նիս ռե սուրս-
ներն ու մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րը, 
ի նչ պես նաև ա ռա ջարկ վող ծրագ րե րի և 
ա ռան ձին կր թա կան բա ղադ րիչ նե րի վե-
րա բե րյալ ա կա դե մի ա կան տե ղե կատ-
վու թյուն)։ Տե ղե կա գիր քը պետք է ու սա-
նող նե րին հա սու լի նի նախ քան ըն դուն-
վելն ու ի րենց ու սում նա ռու թյան ամբո ղջ 
ըն թաց քում` նրանց հնա րա վո րու թյուն 

ըն ձե ռե լով կա տա րել ճիշտ ը նտ րու թյուն 
և հնա րա վո րինս ար դյու նա վետ օգ տա-
գոր ծել ժա մա նա կը: 

Դա սըն թաց նե րի տե ղե կա գիր քը 
պետք է հրա պա րակ վի հաս տա տու-
թյան կայ քում` նշե լով դա սըն թա ցի/ 
ա ռար կայի վեր նագ րերն ազ գային լեզ-
վով (կամ հարկ ե ղած դեպ քում՝ տա րա-
ծաշր ջա նային լեզ վով) և ան գլե րե նով, 
որ պես զի հե տաքրքր ված բո լոր կող մե-
րի հա մար այն լի նի հեշտ հա սա նե լի: 
Հաս տա տու թյունն ա զատ է տե ղե կագր-
քի ձևա չա փի ը նտ րու թյան, ի նչ պես նաև 
տե ղե կատ վու թյան հա ջոր դա կա նու թյան 
սահ ման ման հար ցում: Այն պետք է բա-
վա կա նա չափ վաղ հրա պա րակ վի, որ-
պես զի ա պա գա հա վա նա կան ու սա նող-
ներն ը նտ րու թյուն կա տա րեն:

Դիպ լո մի հա վել ված
Դիպ լո մի հա վել վա ծը (ԴՀ) փաս տա-

թուղթ է, ո րը կց վում է բարձ րա գույն կրթու-
թյան դիպ լո մին` նե րա ռե լով ան ձի կող մից 
հա ջո ղու թյամբ ա վար տած ու սում նա ռու-
թյան բնույ թի, մա կար դա կի, բո վան դա-
կու թյան և կար գա վի ճա կի նկա րագ րու-
թյու նը:  Այն կազմ վում է բարձ րա գույն 
կր թու թյան հաս տա տու թյուն նե րի կող մից` 
հա մա ձայն Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո-
վի, Եվ րո պայի խորհր դի և ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ-ի 
կող մից հա մա ձայ նեց ված չա փա նիշ նե րի: 
Դիպ լո մի հա վել վա ծը Europass-ի թա փան-
ցի կու թյան գոր ծի քա շա րից է: 

Այն նե րա ռում է հետ ևյալ ո ւթ բա ժին-
նե րը 
•  տե ղե կու թյուն ո րա կա վո րում ստա-

ցած ան ձի մա սին,
•  տե ղե կու թյուն ո րա կա վոր ման մա-

սին,
•  տե ղե կու թյուն ո րա կա վոր ման մա-

կար դա կի մա սին,
•  տե ղե կու թյուն բո վան դա կու թյան և 

ձեռք բեր ված ար դյունք նե րի մա սին,
•  հա վել վա ծի վա վե րա կա նու թյուն,
•  տե ղե կու թյուն ազ գային բարձ րա-

գույն կր թա կան հա մա կար գի մա-
սին (տ րա մադր ված Ա կա դե մի ա կան 
փոխ ճա նաչ ման ազ գային տե ղե-
կատ վա կան կենտ րոն նե րի կող մից 
(NARICs), 

• այլ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն:
Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի մաս նա կից բո-
լոր ե րկր նե րի շր ջա նա վարտ ներն ի րա-
վունք ու նեն  եվ րո պա կան հիմ նա կան 
լե զու նե րից մե կով ավ տո մատ և ան վճար 
Դիպ լո մի հա վել ված ստա նալու:

 Դուբ լի նյան նկա րագ րիչ ներ
Դուբ լի նյան նկա րագ րիչ նե րը 2003 թ  

ներ կա յաց ված և 2005 թ  ըն դուն ված 
Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կր թա կան 
տա րած քի ո րա կա վո րում նե րի շրջա-
նա կի փու լային նկա րա գրիչ ներ են 
(կամ « մա կար դա կի նկա րագ րիչ ներ»): 
Դրանք տի պային և ը նդ հան րա կան 
սահ մա նում ներ են, թե ի նչ պի սի ձեռք-
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բե րում ներ և կա րո ղու թյուն ներ են ա կն-
կալ վում (Բո լո նի այի) այս կամ այն փու-
լի կամ մա կար դա կի ա վար տին:  Նկա-
րագ րիչ նե րը սահ ման վում են ը ստ կա-
րո ղու թյան մա կար դակ նե րի, այլ ոչ թե 
ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի, 
և դրանք հնա րա վո րու թյուն են տա-
լիս ա վե լի լայն ու ը նդ հա նուր կեր պով 
տար բե րա կելու փու լե րը: Մա կար դա կի 
նկա րագ րի չը նե րա ռում է հետ ևյալ հինգ 
բա ղադ րիչ նե  րը՝
• գի տե լիք և ի մա ցու թյուն, 
• գի տե լի քի և ի մա ցու թյան կի րա ռում, 
• դա տո ղու թյուն ներ ա նե լու կա րո ղու-

թյուն, 
• հա ղոր դակ ցու թյուն, 
• հարատև կր թու թյան հմ տու թյուն ներ:

Ե
Եվ րո պա կան բարձ րա գույն 
կր թական տա րածք (Ե ԲԿՏ) 
Եվ րո պա կան բարձ րա գույն 
կր թական տա րած քը (Ե ԲԿՏ) 

մեկ նար կել է Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի 
տաս նա մյա տա րե լի ցին` 2010 թ  մար-
տին՝ Բու դա պեշտ-Վի են նա նա խա րար-
նե րի հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ: 1999 թ  
Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի գոր ծար կու-
մից ի վեր, հիմն վե լով վեր ջի նիս հիմ նա-
կան նպա տա կի վրա, Ե ԲԿՏ-ը կոչ ված է 
ա պա հո վել Եվ րո պա յում բարձ րա գույն 
կր թու թյան ա վե լի հա մե մա տե լի, հա-
մադ րե լի, հա մա հունչ  և գրա վիչ հա մա-
կար գեր:

Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթա
կան տա րած քի ո րա կա վո րում նե րի 
շրջա նակ (Ե ԲԿՏՈՇ) 

Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կր թա-
կան տա րա ծ քում գո յու թյուն ու նեն եր-
կու մա կար դակ նե րի ո րա կա վո րում նե րի 
շրջա նակ ներ: 2005 թ -ին ըն դուն վել է 
հա մընդ հա նուր շր ջա նա կը (Ե ԲԿՏ-ՈՇ), 
և բո լոր ան դամ ե րկր նե րը պար տա վոր-
վել են մշա կել ազ գային ո րա կա վո րում-
նե րի շր ջա նակ ներ, ո րոնք հա մադ րե լի  
կլի նեն հա մընդ հա նուր շր ջա նա կի հետ:

 Բարձ րա գույն կր թու թյան ո րա կա վո-
րում նե րի ազ գային շր ջա նակ նե րը նե րա-
ռում են բարձ րա գույն կր թա կան հա մա-
կար գի բո լոր ո րա կա վո րում նե րը: Դրանք 
ցույց են տա լիս այս կամ այն ո րա կա վոր-
ման հա մար ա կն կալ վող ուսում նա ռու-
թյան վերջ նար դյունք նե րը և ու սա նող նե-
րի՝ ո րա կա վո րու մից այլ ո րա կա վո րում 
տե ղա փոխ վե լու ու ղի նե րը։ 

ԵԲԿՏ-ՈՇ-ի նպա տակն է բարձ րա-
գույն կր թու թյան ազ գային ո րա կա վո-
րում նե րը հա մադ րել հա մաեվ րո պա-
կան հա մընդ հա նուր ո րա կա վո րում-
նե րի շր ջա նա կին: Այս շր ջա նա կում 
ո րա կա վո րում նե րը դա սա վոր վում են 
աս տի ճա նա կան կար գով՝ հաշ վի առ-
նե լով մա կար դակ նե րի (բա կա լավր, 
մա գիստ րոս, դոկ տոր) բար դու թյու նը և 
դժվա րու թյու նը:

ԵԲԿՏ-ՈՇ-ը սահ մա նում է Դուբ լին-
յան նկա րագ րիչ նե րով բնու թագր վող 

ե րեք հիմ նա կան շր ջա փու լե րը: Դրանք 
տի պային և ը նդ հան րա կան սահ մա-
նում ներ են, ո րոնք նկա րագ րում են, թե 
ի նչ պի սի ձեռք բե րում ներ և կա րո ղու-
թյուն ներ են ա կն կալ վում յու րա քան չ յուր 
փու լի ա վար տին։ Ա ռա ջին և ե րկ րորդ 
փու լե րը նաև ար տա հայտ վում են կրե-
դի տային տի րույթ նե րով:

Զ
Զանգ վա ծային բաց առ ցանց 
դա սըն թաց ներ (Զ ԲԱԴներ) 
Զանգ վա ծային բաց առ ցանց 
դա սըն թաց նե րն ա զատ 

մուտ քով, ան վճար բա ժա նոր դագ րու-
թյամբ դա սըն թաց ներ են, ո րոնք մա-
տուց վում են առ ցանց՝ սո վո րա բար 
գոր ծըն կեր նե րի կամ սար քա վո րում-
նե րի ա ջակ ցու թյամբ: Դրանք սո վո րա-
բար նե րա ռում են մեծ թվով մաս նա-
կից ներ:

Է
Է րազ մուս+
Է րազ մուս+ -ը կր թու թյան, 
վե րա պատ րաստ ման, ե րի-
տա սար դու թյան և սպոր տի 

հար ցե րով ծրա գիր է` 2014-2020 թթ  
հա մար 27: 

Ի
Ին ֆոր մալ կր թու թյուն 
Ին ֆոր մալ կր թու թյունն աշ-
խա տան քային, ըն տա նե կան 
և ժա ման ցային ա ռօ րյա գոր-

ծու նե ու թյու նից բխող ու սում նա ռու թյուն 
է, ո րը նպա տակ նե րի, ժա մա նա կա ցույ ցի 
և ու սում նա ռու թյան ա ջակ ցու թյան ա ռու-
մով կազ մա կերպ ված և կա ռուց ված քա-
վոր ված չէ  սո վո րո ղի տե սան կյու նից այն 
կա րող է նպա տա կադր ված չլի նել: Ին-
ֆոր մալ կր թու թյան ար դյուն քում ձեռք  բե-
րած ու սում նա ռու թյան վերջ նարդ յունք-
նե րի օ րի նակ ներ կա րող են լի նել կյան քի 
և աշ խա տան քային փոր ձի արդ յուն քում 
ձեռք  բե րած հմ տու թյուն նե րը, ծրագ րի 
ղե կա վար ման հմ տու թյուն նե րը, աշ խա-
տա վայ րում ձեռք  բե րած ՏՀՏ հմտու-
թյուն նե րը, սո վո րած լե զուն, այլ ե րկ րում 
ապ րե լու և սո վո րե լու ար դյուն քում ձեռք 
բե րած միջմ շա կու թային հմ տու թյուն նե-
րը, աշ խա տան քից դուրս ձեռք  բե րած 
ՏՀՏ հմ տու թյուն նե րը, կա մա վոր աշ խա-
տանք նե րի, մշա կու թային գոր ծու նե ու-
թյան, սպոր տի, ե րի տա սար դա կան աշ-
խա տան քի և տա նը հանձն ա ռած գոր ծու-
նե ու թյան (օրինակ` ե րե խային խնա մե լը) 
մի ջո ցով ձեռք բերած հմ տու թյուն նե րը 28:

27 Կրթության, վերապատրաստման, երիտասարդության և սպորտի միասնական «Էրազմուս+» 
ծրագրի շուրջ 2013 թ. դեկտեմբերի 11–ին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի կողմից ըն
դուն ված ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՄ) N 1288/2013: 
(http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:EN:PDF): 
28 2012 թ. դեկտեմբերի 20–ին ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության վավերացման վե  րաբերյալ 
ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ (2012/Գ 398/01), Հավելված: 
http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
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Ծ
Ծ րա գիր (կր թա կան)
Ծ րա գի րը կր թա կան բա ղադ-
րիչ նե րի փա թեթ է` հիմն ված 
ու սում նա ռու թյան վերջ նար-

դյունք նե րի վրա, ո րոնք ճա նաչ վում 
են ո րո շա կի ո րա կա վո րում շնոր հե լու 
հա մար: 

Կ
 Կա րո ղու թյուն 

Ե ՈՇ-ն սահ մա նում է կա-
րո ղու թյու նը որ պես գի տե լի-
քը, հմ տու թյուն ներն ու ան ձ-

նա կան, սո ցի ա լա կան և/ կամ մե թո դա-
բա նա կան ու նա կու թյուն նե րը աշ խա տա-
վայ րում կամ ու սում նա կան ի րա վի ճակ-
նե րում, ի նչ պես նաև մաս նա գի տա կան 
և ան ձնա կան զար գաց ման մեջ գոր ծի 
դնե լու ու նա կու թյուն: Եվ րո պա կան ո րա-
կա վո րում նե րի շր ջա նա կի հա մա տեքս-
տում կա րո ղու թյու նը նկա րագր վում է 
պա տաս խա նատ վու թյան և ի նք նա վա-
րու թյան տե սան կյու նից:

 Կա րո ղու թյուն նե րի խթա նու մը բո-
լոր կր թա կան ծրագ րե րի նպա տակն 
է: Կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց վում են 
դա սըն թա ցային բո լոր մի ա վոր նե րում 
և գնա հատ վում են ծրագ րի տար բեր 
փու լե րում: Ո րոշ կա րո ղու թյուն ներ հա-
մա պա տաս խա նում են ա ռար կա յա կան 
ո լոր տին (հա տուկ են ո րո շա կի ու սում-
նա ռու թյան ա ռար կային), մյուս ներն 
ը նդ հան րա կան են (վե րա բե րում են 
կր թա կան աս տի ճա նի յու րա քան չ յուր 

ծրագ րին): Սո վո րա բար կա րո ղու թյուն-
նե րի զար գա ցու մը ամբո ղջ ծրագ րի ըն-
թաց քում ի րա կա նաց վում է ին տեգր ված 
և փու լային ձևով:

Կ րե դիտ նե րի կու տա կում
Կրե դիտ նե րի կու տա կու մը ֆոր մալ 

հա մա տեքս տե րում կր թա կան բա ղադ-
րիչ նե րից ձեռք բե րած ու սում նա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րի և ին ֆոր մալ կամ 
ոչ ֆոր մալ հա մա տեքս տե րում ի րա կա-
նաց րած կր թա կան գոր ծու նե ու թյան 
տե սակ նե րի դի մաց շնորհ ված կրե դիտ-
նե րի հա վա քագր ման գոր ծըն թացն է: 
Ու սա նո ղը կա րող է կրե դիտ ներ կու տա-
կել ո րա կա վո րում ստա նա լու, ի նչ պես 
պա հանջ վում է կր թա կան աս տի ճան 
շնոր հող հաս տա տու թյան կող մից, կամ 
հարատև կր թու թյան նպա տա կով անձ-
նա կան հա ջո ղու թյուն նե րը վա վե րա-
գրե լու համար:

Կ րե դիտ նե րի բաշ խում
Կ րե դիտ նե րի բաշ խու մը ո րա կա վո-

րում նե րին, կր թա կան աս տի ճա նի հան-
գեց նող ծրագ րե րին և ա ռան ձին կրթա-
կան բա ղադ րիչ նե րին կրե դիտ նե րի 
ո րո շա կի թիվ նշա նա կե լու գոր ծըն թացն 
է: Կրե դիտ նե րը հատ կաց վում են ո րա-
կա վոր մա նը կամ ծրագ րե րին` հա մա-
ձայն ազ գային օ րենսդ րու թյան կամ առ-
կա պրակ տի կայի։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում հղում է կա տար վում ազ գային 

և/ կամ եվ րո պա կան ո րա կա վո րում նե րի 
շր ջա նակ նե րին: Դրանք հատ կաց վում 
են կր թա կան բա ղադ րիչ նե րին, ի նչ պի-
սիք են, օ րի նակ՝ դա սըն թա ցային մի ա-
վոր նե րը, գի տա կան աշ խա տանք նե րը, 
աշ խա տան քային փոր ձի վրա հիմն ված 
ու սում նա ռու թյու նը։ Հիմ ք է ըն դուն վում 
առ կա ու սուց մամբ ա կա դե մի ա կան մեկ 
տար վա հա մար 60 կրե դիտ նե րի հատ-
կա ցու մը` ը ստ յու րա քան չ յուր բա ղադ-
րի չի սահ ման ված ու սում նա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րին հաս նե լու հա մար 
պա հանջ վող հաշ վարկ ված աշ խա տան-
քային ծան րա բեռն վա ծու թյան:

Կ րե դիտ նե րի շնոր հում 
Ու սա նող նե րին և այլ սո վո րող նե րին 

պաշ տո նա պես  ո րակա վոր ման և/ կամ 
դրա բա ղադ րիչ նե րի հա մար սահ ման-
ված կրե դիտ ներ են շնորհ վում, ե թե 
նրանք հա սել են նա խա տես ված ու սում-
նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րին: Ազ-
գային մար մին նե րը պետք է նշեն, թե որ 
հաս տա տու թյուն նե րն ի րա վունք ու նեն 
շնոր հե լու ECTS կրե դիտ ներ: Կրե դիտ նե-
րը շնորհ վում են ան հատ ու սա նող նե րին 
ու սում նա ռու թյան պա հանջ վող գոր ծըն-
թացն ա վար տե լուց և սահ ման ված վերջ-
նար դյունք նե րին հաս նե լուց հե տո։ 

Ե թե ու սա նող նե րը և այլ սո վո րող-
նե րը հա սել են ու սում նա ռու թյան վերջ-
նար դյունք նե րին ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ 
կամ ին ֆոր մալ հա մա տեքս տե րում կամ 

ժա մա նա կա հատ ված նե րում, կրե դիտ-
ներ կա րող են շնորհ վել այդ ու սում նա-
ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի գնա հատ-
ման և ճա նաչ ման մի ջո ցով:

Կ րե դիտ (ECTS) 
ECTS կրե դիտ ներն ար տա հայ տում 

են ու սում նա ռու թյան ծա վա լը̀  հիմն ված 
սահ ման ված ու սում նա ռու թյան վերջ-
նար դյունք նե րի և դրանց հետ կապ ված  
ծան րա բեռն վա ծու թյան վրա: 60 ECTS 
կրե դիտ տրա մադր վում է առ կա ու սուց-
ման մեկ ա կա դե մի ա կան տար վա  ծան-
րա բեռն վա ծու թյան հետ կապ ված ու սում-
նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րին հաս նե-
լու հա մար  այն սո վո րա բար նե րա ռում է 
կր թա կան բա ղադ րիչ նե րի ո րոշ քա նակ, 
ո րին հատ կաց վում են կրե դիտ ներ (կր-
թա կան վերջ նար դյունք նե րի և ծան րա-
բեռն վա ծու թյան հի ման վրա): ECTS կրե-
դիտ նե րը ը նդ հա նուր առ մամբ ար տա-
հայտ վում են ամ բող ջա կան թվե րով:

Կ րե դի տային շար ժու նու թյուն
Կ րե դի տային շար ժու նու թյու նը հյուր-

ըն կա լող հաս տա տու թյու նում փո խա-
նակ վող այն ու սա նող նե րի շար ժու նու-
թյունն է, ով քեր ո րո շա կի ժա մա նա կա-
հատ վա ծում կա տա րում են ա կա դե մի ա-
կան կրե դիտ ներ շնոր հող ու սում նա ռու-
թյան տե սակ ներ, ո րոնք  հե տա գա յում 
ճա նաչ վում են ու ղար կող հաս տա տու-
թյան կող մից: 
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Կ րե դիտ նե րի փո խան ցում 
Կ րե դիտ նե րի փո խան ցու մը թույլ է 

տա լիս բարձ րա գույն կր թու թյան կրե դիտ-
ներ շնոր հող մի մարմ նի կող մից հատ-
կաց ված կրե դիտ նե րի ճա նա չու մը և հաշ-
վար կու մը մեկ այլ հաս տա տու թյան ծրագ-
րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար 
կամ ո րո շա կի ծրագ րի ար դյուն քում ձեռք  
բե րած կրե դիտ նե րի ո ւղ ղոր դու մը մեկ այլ 
ծրագ րի պա հանջ նե րի բա վա րար մա նը:

Կ րե դիտ նե րի կու տակ ման և փո
խանց ման եվ րո պա կան հա մա կարգ 
(ECTS)

Կ րե դիտ նե րի կու տակ ման և փո-
խանց ման եվ րո պա կան հա մա կարգն 
ու սա նո ղա կենտ րոն հա մա կարգ է` հիմն-
ված ու սում նա ռու թյան, դա սա վանդ ման 
և գնա հատ ման գոր ծըն թաց նե րի թա-
փան ցի կու թյան սկզ բուն քի վրա: Դրա 
նպա տակն է խթա նել կր թա կան ծրագ րե-
րի մշա կու մը, ի րա կա նա ցումն ու գնա հա-
տու մը և ու սա նող նե րի շար ժու նու թյու նը̀  
ճա նա չե լով ու սում նա ռու թյան ձեռք բե-
րում նե րը, ո րա կա վո րում նե րը և ու սու մ-
նա ռու թյան ժա մա նա կա հատ ված նե րը: 

Կ րե դիտ նե րի ճա նա չում
Կ րե դիտ նե րի ճա նա չումն այն գործ-

ըն թացն է, ո րի մի ջո ցով մի հաս տա տու-
թյուն հա վաս տում է մեկ այլ հաս տա տու-

թյու նում ձեռք  բե րած ու գնա հատ ված 
ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը 
(դ րանց ո րոշ մա սը կամ բո լո րը)` ո րո շա-
կի ծրագ րի, դրա բա ղադ րի չի կամ ո րա-
կա վոր ման պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու 
հա մար:

Կր թա կան աս տի ճա նի հան գեց նող 
ծրա գիր

Կր թա կան աս տի ճա նի հան գեց նող 
ծրա գի րը կր թա կան բա ղադ րիչ նե րի 
փա թեթ է, ո րը հան գեց նում է կր թա կան 
աս տի ճա նի շնորհ մա ն՝ ու սա նո ղի կող-
մից բո լոր պա հանջ նե րը հա ջո ղու թյամբ 
ա վար տին հասց նե լուց հե տո: 

Կր թա կան աս տի ճա նի հան գեց նող 
շար ժու նու թյուն

Կր թա կան աս տի ճա նի հան գեց նող 
շար ժու նու թյու նը կր թա կան աս տի ճա նի 
ստաց մանն ո ւղղ ված կր թա կան շար ժու-
նու թյուն է, ան գամ ե թե ու սա նած ծրագ-
րի մի այն մի մասն է ան ցկաց վել ար տա-
սահ մա նում (օր ̀  հա մա տեղ ի րա կա նաց-
վող կամ հա մա տեղ կր թա կան աս տի ճան 
շնոր հող ծրագ րե րի պա րա գա յում) 29:

Կր թա կան բա ղադ րիչ
Կր թա կան բա ղադ րիչն ի նք նա բո-

վան դակ և պա շտոնա պես կա ռուց ված 

կր թա կան փոր ձա ռու թյուն է (ի նչ պես, 
օ րի նակ` դա սըն թա ցային մի ա վոր, մո-
դուլ, պրակ տի կա):

Հ
 Հա մա տեղ աս տի ճան
 Մի աս նա կան փաս տա թուղթ, 
ո րը տր վում է հա մա տեղ ծրա-
գի րն ի րա կա նաց նող բու հե րի 

կող մից և ճա նաչ վում է ազ գային մա-
կար դա կում որ պես հա մա տեղ ծրագ րի 
շնոր հած աս տի ճան:

 Հա մա տեղ ծրա գիր
 Մի ա ցյալ կր թա կան ծրա գիր է, ո րը 

հա մա տեղ ա ռա ջարկ վում և հա մա-
կարգ վում է տար բեր բու հե րի կող մից 
և ա վարտ վում կրկ նա կի/ բազ մա կի կամ 
հա մա տեղ ո րա կա վոր ման շնորհ մամբ 30:

Հարատև կր թու թյուն
 Հա րատև կր թու թյու նը ամբո ղջ 

կյան քի ըն թաց քում ի րա կա նաց վող կր-
թա կան գոր ծու նե ու թյունն է, ո րը նպա-
տակ ու նի բա րե լա վե լու գի տե լի քը, հմ-
տու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն ները 
ան ձնա կան, քա ղա քա ցի ա կան, սո ցիա-

լա կան և/ կամ աշ խա տան քի տե սան-
կյու նից 31:

Բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա-
պա տաս խան ո լոր տում հա րատև կր-
թու թյա նը նպաս տող ծրագ րերն ու ծա-
ռա յու թյուն նե րը կա րող են նե րա ռել 
հիմնա կան ո ւղ ղու թյամբ ծրագ րեր, շա-
րու նա կա կան կր թու թյուն, ե րե կո յան 
դա սըն թաց ներ, հե ռա կա ու սուց մամբ 
սո վո րող նե րի հա մար հա տուկ ծրագ-
րեր, մուտք դե պի գրա դա րան ներ/ բարձ-
րա գույն ու սումնա կան հաս տա տու թյան 
ռե սուրս ներ, հե ռա վար ու սու ցում, վե րա-
պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ, ի նչ պես 
նաև կենտ րո նա ցում այլ գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ու նա խա ձեռ նու թյուն նե րի վրա և 
խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ:

Հարատև կր թու թյան 
ո րա կա վո րումնե րի եվ րո պա կան
շր ջա նակ (Ե ՈՇ) (EQFLLL)
Հա րատև կր թու թյան եվ րո պա կան 

ո րա կա վո րումնե րի շր ջա նակն ը նդ հան-
րա կան եվ րո պա կան հղու մային շրջա-
նակ է, ո րը Եվ րա մի ու թյան ե րկր նե րին 
հնա րա վո րու թյուն է տալիս ի րենց ո րա-

29 ՀԱՄՇԱՔԱ (Համալսարանական շարժունության քարտեզում) ծրագիր՝ http://www.maunimo.be/
index.php/mobility–definitions

30 «Համատեղ ծրագրերի որակի ապահովման եվրոպական մոտեցում» հաստատված նախագծային 
առաջարկ, որն ընդունվել է Երևանում 2015 թ. մայիսին կայացած նախարարների համաժողովում. 
https://eqar.eu/fileadmin/documents/bologna/02_European_Approach_QA_of_Joint_Programmes_
v8_5_endorsedByBFUG.pdf 
31 Հարատև ուսումնառության համար եվրոպական տարածքն իրականություն դարձնելը COM(2001) 
678, վերջնական՝ 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF
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կա վո րումնե րը մի ակ ցելու մե կը մյու-
սին: Այն ըն դուն վել է 2008 թ  ապ րի լի 
23-ին Եվ րո պա կան խորհր դա րա նի և 
Խորհր դի կող մից: Ե ՈՇ-ը գոր ծա ծում 
է հղումնե րի ո ւթ մա կար դակ` հիմն ված 
ու սումնա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րի 
վրա, ո րոնք սահ ման ված են «գի տե լի ք», 
«հմ տու թյուն նե ր» և «կա րո ղու թյուն» եզ-
րույթնե րով: Այն շեշ տադ րու մը տա նում 
է մուտ քից (ուսումնա ռու թյան ժա մա նա-
կա հատ ված, հաս տա տու թյան տե սակ)  
դե պի այն, թե ո րո շա կի  ո րա կա վո րում 
ու նե ցող ան ձը ի ՛նչ գի տի և ի ՛նչ կա րող է 
ա նել: Այն ո րա կա վո րումները դարձ նում 
է ա վե լի ըն թեռ նե լի և հաս կա նա լի Եվ րո-
պա կան մի ու թյան տար բեր ե րկրնե րի և 
հա մա կար գե րի միջև:

Ճ
Ճա նա չում (ա կա դե մի ա կան 
ճա նա չում)

Ճա նա չու մը մի  բարձ րա-
գույն ու սում նա կան հաս տա-

տու թյան (տ վ յալ ե րկ րում և ար տերկ-
րում) դա սըն թաց նե րի, ո րա կա վո րում-
նե րի կամ դիպ լոմ նե րի ճա նա չումն է 
այլ հաս տա տու թյան կող մից՝ ու սա նո ղի 
հետագա ու սում նա ռու թյու նը շա րու նա-
կե լու նպա տա կով:

Ա կա դե մի ա կան ճա նա չում կա րող է 
հայց վել նաև ե րկ րորդ հաս տա տու թյու-
նում ա կա դե մի ա կան կա րի ե րայի հա-
մար, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում աշ խա տա-
շու կա յում այլ աշ խա տան քի ըն դու նե լու-
թյան հա մար (ա կա դե մի ա կան ճա նա-
չում մաս նա գի տա կան նպա տա կով): Ի նչ 
վե րա բե րում է Եվ րո պա կան բարձ րա-
գույն կր թա կան տա րած քին, ա պա այս-
տեղ կա րող է ի րա կա նաց վել ճա նաչ ման 
ե րեք հիմ նա կան մա կար դակ՝ ի րենց կից 
գոր ծի քա շա րով (ի նչ պես ա ռա ջադր վել է 
Լի սա բո նի ճա նաչ ման կոն վե նցի այով և 
Բո լո նի այի հռ չա կագ րով): Դրանք են` 
• ո րա կա վո րում նե րի ճա նա չում` նե-

րա ռյալ նա խըն թաց կր թու թյու նը և 
մաս նա գի տա կան փոր ձա ռու թյու նը` 
թույլ տա լով ըն դուն վել կամ վե րըն-
դուն վել բարձ րա գույն ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն, 

• կար ճա ժամ կետ ու սում նա ռու թյան 
ճա նա չում` կապ ված ու սա նող նե րի 
շար ժու նու թյան հետ՝ որ պես հիմ նա-
կան գոր ծիք ու նե նա լով ECTS-ը (Կ րե-
դիտ նե րի կու տակ ման և փո խանց-
ման եվ րո պա կան հա մա կար գը), 

• ամ բող ջա կան կր թա կան աս տի-
ճան նե րի ճա նա չում` որ պես հիմ-
նա կան գոր ծիք ու նե նա լով դիպ լո մի 
հա վել վա ծը 32:

Ճ կու նու թյուն
Ճ կու նու թյու նը վե րա բե րում է այն 

մի ջոց նե րին, ո րոնք բարձ րա գույն 
կրթու թյան տրա մադ րու մը դարձ նում են 
ա վե լի ճկուն: Այս գա ղա փա րը հիմն վում 
է բարձ րա գույն կր թու թյան հա սա նե լի-
ու թյան վրա ա վե լի շատ թվով մարդ-
կանց հա մար, ի նչ պես նաև խթա նում 
նրանց հար մա րե ցու մը ժա մա նա կա կից 
հա սա րա կու թյուն նե րին հա տուկ բազ-
մա զա նու թյա նը: Այն նաև վե րա բե րում 
է ծրագ րի/ու սում նա կան պլա նի մշակ-
ման, ու սում նա ռու թյան և դա սա վանդ-
ման մո տե ցում նե րի ճկու նու թյա նը:

Մ
Մա կար դակ նե րի 
նկա րագ րիչ ներ
 Տե́ ս «Շր ջա փու լի (մա կար դակ ) 
նկա րագ րիչ ներ» և « Դուբ լի նյան 

նկա րագ րիչ ներ»:

Մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
և վե րա պատ րաս տում նե րի 
եվ րո պա կան կրե դի տային 
հա մա կարգ (ECVET)
Մաս նա գի տա կան կր թու թյան և վե-

րա պատ րաս տում նե րի եվ րո պա կան կրե-
դի տային հա մա կար գը միտ ված է ո րա կա-
վո րում ստա նա լու հա մար ուսում նա ռու-

թյան վերջ նար դյունք նե րի փո խան ցու մը, 
ճա նա չումն ու կու տա կու մը թույլ տա լուն: 
Այն ա պա կենտ րո նաց ված հա մա կարգ 
է` հիմն ված ան դամ պե տու թյուն նե րի և 
մաս նա գի տա կան ու սուց ման շա հա ռու նե-
րի  կա մա վոր մաս նակ ցու թյան վրա` հաշ-
վի առ նե լով ազ գային օ րենսդ րու թյունն ու 
կար գա վո րում նե րը: Այն տա լիս է ո րա կա-
վո րում նե րը բնու թագ րող մե թո դա բա նա-
կան շր ջա նակ ո րա կա վո րում նե րն ուսում-
նա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րով նկա-
րագ րե լու հա մար՝ կի րա ռե լով մի ա վոր-
ներ և թույլ տա լով տար բեր կրթա կան և 
ո րա կա վո րում նե րի շրջա նակ ներ ու նե ցող 
ան դամ պե տու թյուն նե րի փո խանց վե լի 
մի ա վոր նե րի կու տա կու մը: Հա մա կարգը 
ստեղծ ված է գոր ծըն կեր նե րի պայ մա-
նագ րե րի հի ման վրա` նկա տի ու նե նա լով 
ո րա կա վո րում նե րի թա փան ցի կու թյու նը  
և շա հա կից նե րի փո խա դարձ վս տա հու-
թյու նը 33:

Մաս նա գի տա կան 
ո րա կա վո րում նե րի ճա նա չում
2005/36/ԵՀ հրա հան գը ԵՄ ան դամ 

պե տու թյուն նե րի հա մար սահ մա նում է 
կա նոն ներ ո րո շա կի մաս նա գի տա կան 
ո րա կա վո րում ներ ձեռք բե րե լու պա հից ի 
վեր կա նո նա կարգ վող մաս նա գի տու թյան 
հա սա նե լի ու թյան կամ դրա նով զբաղ վե լու 

32 Vlăsceanu L., et al., Որակի ապահովում և հավատարմագրում։ Հիմնական եզրույթների և 
հասկացությունների բառարան, Բարձրագույն կրթության փաստաթղթեր, UNESCO–CEPES, 
2004:

33 http://www.ecvet–team.eu/en/ecvet–system
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վե րա բե րյալ: Հրա հան գը սահ մա նում է, 
որ ըն դու նող ան դամ պե տու թյու նը պետք 
է ճա նա չի մեկ այլ ան դամ պե տու թյու նում 
ստա ցած մաս նա գի տա կան ո րա կա վո-
րում նե րը, ին չը թույլ կտա նշ ված ո րա կա-
վո րում նե ր կրո ղին այն տեղ շա րու նա կել 
նույն մաս նա գի տու թյու նը։
 Հյու րըն կա լող ան դամ պե տու թյան կող-
մից մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում-
նե րի ճա նա չու մը շա հա ռու նե րին թույլ 
է տա լիս այդ ան դամ պե տու թյու նում 
ընդունվելու նույն մաս նա գի տու թյամբ, 
ո րի ո րա կա վո րումն ու նեն ծագ ման ան-
դամ պե տու թյու նում և ըն դու նող ան դամ 
պե տու թյու նում, շա րու նա կել այն նույն 
պայ ման նե րով, ի նչ ի րենց ե րկ րում 34: 

 Մո դուլ
 Մո դու լը դա սըն թա ցային մի ա վոր է 

այն հա մա կար գե րում, ո րոն ցում դա սըն-
թա ցի ա մեն մի ա վոր ու նի կրե դիտ նե րի 
միև նույն թի վը կամ դրա բազ մա կին:

Ն
  Նա խըն թաց ու սում նա ռու
թյան և փոր ձա ռու թյան ճա
նա չում
 Նա խըն թաց կր թու թյան և փոր-

ձա ռու թյան ճա նա չու մը ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ 
կամ ին ֆոր մալ կր թու թյամբ ձեռք բերած 
այն ու սումնա ռու թյան վերջ նար դյունք նե-
րի վա վե րա ցումն է, ո րոնք ձեռք են բեր վել 
մինչ վա վե րաց ման պա հան ջը 35։

Շ
Շար ժու նու թյան պա տու հան
 Շար ժու նու թյան պա տու հանն 
ու սա նող նե րի մի ջազ գային 
շար ժու նու թյան հա մար նա-

խա տես ված ժա մա նա կա հատ ված է, ո րը 
նե րառ ված է կր թա կան ծրագ րի ու սում-
նա կան պլա նում 36:
 

 Շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան 
զար գա ցում (ՇՄԶ)
Հա րատև կր թու թյան աս պեկ տը, 

ո րը հա ճախ ան վա նում են շա րու նա-
կա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյուն,  
նկա րագ րում է այն հմ տու թյուն նե րը, 

գի տե լիք նե րը և փոր ձը, ո րոնք ան հա-
տը ձեռք է բե րում իր աշ խա տան քում 
ֆոր մալ և  ոչ ֆոր մալ  ձևե րով, և ո րոնք 
հիմն ված են նրա հիմնա կան ո րա կա-
վո րումնե րի ու վե րա պատ րաստ ման 
վրա: Մաս նա գի տա կան  կա րի ե րա յում 
գնա լով ա ճում է ու սու մը շա րու նա կե լու 
պաշ տո նա կան պա հան ջը, և ամբո ղջ 
կա րի ե րայի ըն թաց քում անհրաժեշտ 
է զարգացնել գի տե լի քը, հմտու թյուն-
նե րը և կա րո ղու թյուն նե րը՝ ժա մա նա-
կին հա մ ընթաց շարժ վե լու և ա պա հով, 
օ րի նա կան ու ար դյու նա վետ աշ խա-
տե լու ու նա կու թյան հա մար: Ֆոր մալ 
ՇՄԶ–ն, ո րը մաս նա գի տա կան պա-
հանջ է, վա վե րաց վում և հաս տատ-
վում է փաս տա թղթե րով: Գոր ծա տու-
նե րը ա կն կա լում են ու նե նալ ան հա տի 
ՇՄԶ-ի պաշ տո նա կան վա վե րաց ված 
ար ձա նագ րում, հետ ևա պես այն դառ-
նում է ու սումնա կան պլա նի կար ևոր 
տարր:

Շր ջա փուլ
1999 թ  ըն դուն ված Բո լո նի այի 

հռչա կագ րի նպա տակ նե րից մե կը «եր-

կու փու լե րի վրա հիմն ված մի հա մա-
կար գի ըն դու նումն էր, այն է` բու հա կան 
և հետ բու հա կան»: 2003-ին դոկ տո րա-
կան մա կար դա կը նույն պես նե րառ վեց 
Բո լո նի այի կա ռուց ված քի մեջ` որ պես 
եր րորդ փուլ: Այս պի սով, Ե ԲԿՏ-ն սահ-
մա նել է բարձ րա գույն կր թու թյան ե րեք 
փու լե րի հի ե րար խի ա (ա ռա ջին փուլ, 
ե րկ րորդ փուլ և եր րորդ փուլ): Եվ րո-
պա կան բարձ րա գույն կր թա կան տա-
րած քում բարձ րա գույն կր թու թյան բո-
լոր ո րա կա վո րումնե րը գտն վում են այս 
ե րեք փու լե րի տի րույ թում:

Շր ջա փու լի (մա կար դակ) 
նկա րագ րիչ ներ 
Ս րանք ը նդ հան րա կան սահ մա նում-

ներ են այս ե րեք փու լե րից յու րա քան-
չ յու րից ա կն կալ վող վերջ նար դյունք նե-
րի վե րա բե րյալ: Ը նդ հան րա կան փու լի 
(մա կար դա կի) նկա րագ րիչ նե րի լավ 
օ րի նակ են Դուբ լի նյան նկա րա գրիչ նե-
րը, ո րոնք (ECTS-ի հետ մեկ տեղ) հիմք 
են ծա ռայել Եվ րո պա կան բարձ րա գույն 
կր թա կան տա րած քի ո րա կա վո րումնե-
րի շր ջա նա կի հա մար:

34 http://eur–lex.europa.eu/legal–content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0036–20140117&from=EN 
35 2012 թ. դեկտեմբերի 20–ին ոչ պաշտոնական և ոչ ֆորմալ կրթության վավերացման վերաբերյալ 
ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (2012/Գ 398/01), Հավելված.
http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
36 Mobility Windows: From Concept to Practice/Irina Ferencz, Kristina Hauschildt and Irma Garam (eds.) 
– Bonn: Lemmens Medien GmbH, 2013 (ACA Papers on International Cooperation in Education), էջ 35.
http://www.aca–secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/members/ACA_2013_Mobility_windows.pdf
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Ո
 Ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ 
կր թու թյան ճա նա չում 
Ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու-
թյան ճա նա չումն այն գոր ծըն-

թացն է, ո րի մի ջո ցով մի հաս տա տու թյուն 
հա վաս տում է մեկ այլ հա մա տեքս տում 
(ոչ ֆոր մալ կամ ին ֆոր մալ ու սումնա-
ռու թյուն) ձեռք  բե րած ու գնա հատ ված 
ու սումնա ռու թյան վերջ նար դյունք նե րը 
(դ րանց ո րոշ մա սը կամ բո լո րը) ո րո շա-
կի ծրագ րի, դրա բա ղադ րի չի կամ ո րա-
կա վոր ման պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու 
հա մար:

Ոչ ֆոր մալ կր թու թյուն 
Ոչ ֆոր մալ կր թու թյունն ու սումնա-

ռու թյուն է, ո րը տե ղի է ու նե նում ծրագ-
րա վոր ված գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով 
(ուսումնա ռու թյան նպա տակ նե րի, ժա-
մա նա կա մի ջո ցի ա ռու մով), որ ում առ կա 
է ո րո շա կի ու սումնա կան ա ջակ ցու թյուն 
(օրինակ` սո վո րող-ու սու ցիչ փոխ հա րա-
բե րու թյուն ներ), այն կա րող է նե րա ռել 
այն պի սի ծրագ րեր, ո րոնք հա ղոր դում 
են աշ խա տան քային հմ տու թյուն ներ, 
մե ծա հա սակ նե րի գրա գի տու թյուն և 
դպ րո ցա կան կր թու թյունն ը նդ հա տած 
սո վո րող նե րի հա մար հիմնա կան կր-
թու թյուն: Ոչ ֆոր մալ կրթու թյան հա-

ճախ հան դի պող տե սակ նե րը նե րա ռում 
են վե րա պատ րաս տում հիմնար կու թյու-
նում, ո րի մի ջո ցով հիմնար կու թյուն-
նե րը թար մաց նում և բա րե լա վում են 
ի րենց աշ խա տող նե րի հմ տու թյուն նե-
րը, ի նչ պես, օ րի նակ` առ ցանց ու սուց-
ման վրա հիմն ված ՏՀՏ հմտու թյուն-
նե րը (օրինակ` օ գտ վե լով բաց կր թա-
կան ռե սուրս նե րից), և դա ս ըն թաց ներ, 
ո րոնք կազ մա կերպ ված են քա ղա քա-
ցի ա կան հան րու թյան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի կող մից ի րենց ան դամ նե րի, 
թի րա խային խմ բե րի կամ լայն հա սա-
րա կու թյան հա մար 37:

Ո րա կա վո րում 
Ո րա կա վո րու մ ն ի րա վա սու մարմ  նի 

կող մ ից շնոր հված ցան կա ցած աս տի-
ճան, դիպ լոմ կամ որ ևէ վկա յա կան է, ո րը 
հաս տա տում է ճա նաչ ված ու սում  նա կան 
ծրագ րի հա ջող ա վար տը: 

Ո րա կի ա պա հո վում 
Ո րա կի ա պա հո վու մն ազ գային կամ 

ի նս տի տու ցիո նալ մա կար դակ նե րում ըն-
դուն ված գոր ծըն թաց է կամ գոր ծըն թաց-
նե րի շարք̀  միտ ված ա պա հո վե լու կր թա-
կան ծրագ րե րի և շնորհ վող ո րա կա վո-
րում նե րի ո րա կը: 

Ո րա կի ա պա հո վու մը պետք է ե րաշ-
խա վո րի կր թա կան այն պի սի մի ջա վայր, 
ո րում ծրագ րե րի բո վան դա կու թյու նը, ու-
սումնա ռու թյան հնա րա վո րու թյուն ներն 
ու հար մա րու թյուն նե րը հա մա պա տաս-
խա նեն վեր ջի նիս նպա տա կին: Ո րա կի 
ա պա հով մա նը հա ճախ են անդ րա դառ-
նում շա րու նա կա կան բա րե լավ ման փու-
լի հա մա տեքս տում (այն է` ա պա հով ման 
և բա րե լավ ման գոր ծու նե ու թյուն):

Ո րա կա վո րումնե րի ազ գային 
շր ջա նակ (ՈԱՇ) 
Ո րա կա վո րումնե րի ազ գային շր ջա-

նա կը կոնկ րետ մա կար դակ նե րի վերջ-
նար դյունք նե րի չա փո րո շիչ նե րի վրա 
հիմն ված ո րա կա վո րումնե րի դա սա-
կարգ ման գոր ծիք է։ ՈԱՇ-ի նպա տակն 
է ին տեգ րել և հա մա կար գել ազ գային 
ո րա կա վո րումնե րի են թա հա մա կար գե-
րը և բա րե լա վել ո րա կա վո րումնե րի թա-
փան ցի կու թյու նը, հա սա նե լի ու թյու նը, 
ա ռա ջըն թացն ու ո րա կը` աշ խա տա շու-
կային և քա ղա քա ցի ա կան հան րու թյա-
նը հա մա պա տաս խան 38:

Ո րա կա վո րում նե րի ազ գային  շր ջա-
նակ նե րը նե րա ռում են կր թա կան  բո լոր  
ո րա կա վո րում նե րը կամ  բարձ րա գույն 
կր թու թյան բո լոր ո րա կա վո րում նե րը` 
կախ ված տվյալ ե րկ րի քա ղա քա կա նու-

թյու նից: Դրանք ցույց են տա լիս, թե ի ՛նչ 
է ա կն կալ վում, որ սո վո րող ներն ի մա-
նան, հաս կա նան և կա րո ղա նան ա նել 
այս կամ այն ո րա կա վոր ման հի ման 
վրա (ու սում նա ռու թյան վերջ նար դյունք-
նե րի), ի նչ պես նաև այն, թե ի նչ պես են 
ո րա կա վո րում նե րը փոխ կա պակց վում 
հա մա կար գում,  այ սինքն` ի նչ պես կա-
րող են սո վո րող նե րը տե ղա շարժ վել 
կրթա կան հա մա կար գում ո րա կա վո-
րում նե րի միջև։ 
Ո րա կա վո րումնե րի ազ գային շր ջա նակ-
նե րը մշակ վում են ի րա վա սու պե տա կան 
մար մին նե րի կող մից տվյալ ե րկ րում 
շա հա կից նե րի ը նդ գր կուն շր ջա նա կի՝ 
նե րա ռյալ բարձ րա գույն ու սումնա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի, ու սա նող նե րի, 
ան ձնա կազ մի ու գոր ծա տու նե րի  հետ 
հա մա գոր ծակ ցե լու ար դյուն քում:  

Պ
 Պ րակ տի կա
Պ րակ տի կան հաս տա տու-
թյու նից դուրս (օ րի նակ` որ ևէ 
աշ խա տա վայ րում) փոր ձա-

ռու թյան հա մար հատ կաց ված պլա նա-
վոր ված ժա մա նա կա հատ ված է, ո րը, 
որ պես ծրագ րի մաս, ու սա նող նե րին օգ-
նում է զար գաց նել հա տուկ հմ տու թյուն-
ներ, գի տե լիք կամ ի մա ցու թյուն:

37 2012թ. դեկտեմբերի 20–ին ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության վավերացման վերաբերյալ 
ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (2012/Գ 398/01), Հավելված.
http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF

38 Նույն տեղում:
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Պ րակ տի կայի վկա յա կան
Պ րակ տի կայի վկա յա կա նը ըն դու նող 

կազ մա կեր պու թյան/ ձեռ նար կու թյան 
կող մից վե րա պատ րաստ վո ղի աշ խա-
տան քի տե ղա վոր ման ժա մա նա կա հատ-
վա ծի ա վար տից հե տո ը ստ նրա պա-
հան ջի տր վող փաս տա թուղթ է։ Պրակ-
տի կայի վկա յա կա նին կա րող են կց վել 
այլ փաս տաթղ թեր, ի նչ պես, օ րի նակ` 
ե րաշ խա վո րագ րե րը: Դրա նպա տակն է 
ա պա հո վել թա փան ցի կու թյուն և վեր հա-
նել պրակ տի կայի ըն թաց քում ու սա նո ղի 
փոր ձա ռու թյան ար ժե քը:

Ս
 Սո վո րող
 Սո վո րողն ան հատ է, ով ներ-
գրավ ված է ու սում նա կան գործ-
ըն թա ցի մեջ (ֆոր մալ, ոչ ֆոր-

մալ կամ ին ֆոր մալ կր թու թյան): Ուսա նող-
նե րը սո վո րող ներ են, ովքեր ներ գրավ ված 
են ֆոր մալ կր թու թյան գոր ծ ընթա ցում 39:

Վ
  Վա վե րա ցում
Վա վե րա ցումն ի րա վա սու մարմ -
նի կող մից հաս տատ ման գործ-
ըն թացն է առ այն, որ ան հա-

տը հա մա պա տաս խան չա փո րոշ չի հա-
մա ձայն, ձեռք է բերել ու սումնա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րը։ Այն բաղ կա ցած է 
հետ ևյալ հս տակ փու լե րից 
1  հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով ան հա տի 

փոր ձի ՆՈՒՅ ՆԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒՄ,
2  ան հա տի փոր ձա ռու թյու նը տե սա նե-

լի դարձ նե լու ՓԱՍ ՏԱԳ ՐՈՒՄ,
3  այդ փոր ձա ռու թյուն նե րի պաշ տո-

նա կան ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ,
4  գնա հատ ման ար դյունք նե րի ՀԱ-

ՎԱՍ ՏԱԳ ՐՈՒՄ, ին չը կա րող է հան-
գեց նել մաս նա կի կամ ամ բող ջա կան 
ո րա կա վոր ման 40:

 Վիր տո ւալ շար ժու նու թյուն
Տ րան ս-ազ գային է լեկտ րո նային ուսու-  

ցու մն ու սա նո ղի մաս նակ ցու թյունն է 

հե ռա  վար ու սուց ման դա սըն թաց նե րի, 
ո րոնք ա ռա ջարկ վում են օ տա րերկ րյա 
բարձ րա գույն ու սումնա կան հաս տա-
տու թյան կող մից: Վիր տո ւալ շար ժու նու-
թյու նը կա րող է օգ տա կար լի նել ֆի զի-
կա կան շար ժու նու թյու նը խթա նե լու և 
լրաց նե լու հա մար: Վիր տո ւալ շար ժու-
նու թյու նը կա րող է կար ևոր դեր խա ղալ 
հաս տա տու թյան մի ջազ գայ նաց ման 
ռազ մա վա րու թյան հար ցում 41:

Ու
Ու սա նող 

Ու սա նո ղը ֆոր մալ կր թու-
թյան ծրագ րում ներգ րավ ված 
սո վո րողն է:

 
Ու սա նո ղա կենտ րոն կր թու թյուն 
Ու սա նո ղա կենտ րոն կր թու թյու նը 

ուսումնա ռու թյան մո տե ցում է, ո րը բնու-
թագր վում է դա սա վանդ ման նո րա րա-
րա կան մե թոդ նե րով, ո րոնք միտ ված են 
խթա նել ու սումնա ռու թյու նը դա սա խոս-
ու սա նող հա ղոր դակ ցու թյան մի ջո ցով։ 
Այն մեծ կար ևո րու թյու ն է տա լիս ու սում-
նա ռու թյան գոր ծըն թա ցում ու սա նող-
նե րի դե րին` նրանց դի տար կե լով որ պես 

ի րենց ի սկ ու սումնա ռու թյան ակ տիվ 
մաս նա կից ներ` շեշ տադ րե լով փո խան-
ցե լի հմ տու թյուն նե րը, ի նչ պես, օ րի նակ` 
խն դիր ներ լու ծե լու հմ տու թյուն նե րը, 
քն նա դա տա կան և տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյու նը 42:

Ու սումնա ռու թյան շար ժու նու թյուն
Սո վո րա բար ու սում նա ռու թյան շար-

ժու նու թյունն ի նք նըս տին քյան ներա-
ռում է ֆի զի կա կան շար ժու նու թյուն, 
ո րի ըն թաց քում սո վո րո ղը/ուսա նո ղը 
տե ղա փոխ վում է այլ ե րկ րում գտն վող 
հաս տա տու թյուն` որ պես ուսում նա կան 
ծրագ րի մաս կամ ամ բող ջու թյուն: Այս 
տի պի շար ժու նու թյան մեծ մա սը տե ղի 
է ու նե նում մշակ ված և կազ մա կերպ ված 
ծրագ րե րի հա մա տեքս տում: Նման շար-
ժու նու թյու նից ձեռք  բե րած կրե դիտ նե րը 
պաշ տո նա պես ճա նաչ վում են ու ղար կող 
հաս տա տու թյան կող մից:

Գո յու թյուն ո ւնի նաև «ա զատ տե-
ղա շարժ վող ու սա նող նե րի» մեծ թվա քա-
նակ, ո րոնց շար ժու նու թյու նը ան ձնա-
կան նա խա ձեռ նու թյան ար դյունք է:

Ֆի զի կա կան շար ժու նու թյու նից 
բա ցի, ու սա նող նե րը շատ դեպ քե րում 

39 Այն հարցը, թե արդյոք ուսանողների մասին խոսելիս պետք է նրանց դիմել որպես «ուսանողներ», 
թե՞ «սովորողներ», հանգամանալից քննարկվել է աշխատանքային խմբում և շահակիցների հետ: 
Արդյունքում խումբը համաձանվել է, որ բարձրագույն կրթությունը ընթանում է դեպի ավելի ճկուն 
կազմակերպում, և որ բարձրագույն կրթական համակարգերի մեծ մասը կազմակերպված է հստակ 
սահմանվող ուսանողական համակազմի համար ֆորմալ ծրագրերի կազմակերպման շուրջ: Քանի որ 
նախապես ենթադրվում էր Ուղեցույցում գործածել միայն «սովորող» եզրույթը, «ուսանող» եզրույթը 
գործածվում է համապարփակ ընդգրկելու բարձ րա գույն ուսումնական հաստատություններում բոլոր 
սովորողներին (անկախ այն բանից՝ ուսանում են առկա, թե հեռակա, ներգրավված են հեռավար, 
լսարանային կամ աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման վրա, ձգտում են ստանալ որակավորում 
կամ առանձին կրթական միավորների կամ դասընթացների վերաբերյալ վկայական:

41 ՀԱՄՇԱՔԱ (ՀԱՄալսարանական ՇԱրժունությանն ՔԱրտեզագրում) ծրագիր. 
http://www.maunimo.be/index.php/mobility–definitions
42 Ուսանողակենտրոն կրթություն. ուսանողների համար գործիքների փաթեթ, Բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ, Բրյուսել, հոկտեմբեր, 2010, էջ 5. 
http://www.esu–online.org/resources/6068/Student–Centred–Learning–Toolkit/ 

40 2012թ.–ի ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության վավերացման վերաբերյալ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՌԱՋԱՐ
ԿՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐ (2012/Գ 398/01), Հավելված; http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
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կարող են մաս նակ ցել  վիր տո ւալ շար-
ժու նու թյա նը: Սա նույն պես կա րող է 
ի րա կա նաց վել կազ մա կերպ ված, հա մա-
տեղ կամ ը նդ հա նուր ու սումնա կան պլա-
նի սահ ման նե րում, կամ բաց հա մալ սա-
րան նե րի, բաց կր թա կան ռե սուրս նե րի, 
ԶԲԱԴ-նե րի (MOOCs) կամ այլ առ ցանց 
նյու թե րի մի ջո ցով: 

 Ու սում նա ռու թյան պայ մա նա գիր 
Ու սումնա ռու թյան պայմանա գի րը 

շար ժու նու թյան մեջ ներ գրավ ված ե րեք 
կող մե րի` ու սա նո ղի, ուղար կող հաս տա-
տու թյան և ըն դու նող հաս տա տու թյան 
կամ կազ մա կեր պու թյան/ ձեռ նար կու-
թյան պաշ տո նա կան ու սումնա ռու թյան 
պայ մա նա գիրն է, ո րն ո ւղղ ված է խթա-
նե լու կրե դիտ նե րի շար ժու նու թյունն ու 
ճա նա չու մը։ Պայ մա նա գի րը պետք է 
ստո րագր են ե րեք կող մե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը նախ քան շար ժու նու թյան 
ժա մա նա կա հատ վա ծի սկիզ բը, այն 
նպա տակ ու նի ու սա նո ղին հա վաս տի-
աց նելու, որ շար ժու նու թյան ըն թաց քում 
իր կող մից հա ջո ղու թյամբ ձեռք բե րած 
կրե դիտ նե րը կճա նաչ վեն: 

Ո ւսումնա ռու թյան վերջ նար դյունք 
Կր թա կան վերջ նար դյունք նե րը 

սահ մա նում են, թե սո վո րողն ի ՛նչ գի-
տի, ի ՛նչ է հաս կա նում կամ ի ՛նչ կա րող է 

ա նել այս կամ այն ու սումնա կան գոր-
ծըն թա ցի ա վար տին: Ու սումնա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րին հաս նե լը պետք 
է գնա հատ վի պարզ և թա փան ցիկ չա-
փա նիշ նե րի վրա հիմն ված ըն թա ցա-
կար գե րի մի ջո ցով: Ու սումնա ռու թյան 
վերջ նար դյունք նե րը սահ ման վում են 
ա ռան ձին կր թա կան բա ղադ րիչ նե րի 
կամ ամ բողջ ծրագ րի հա մար: Դրանք 
նաև կի րառ վում են եվ րո պա կան և ազ-
գային ո րա կա վո րումնե րի շր ջա նակ նե-
րում` նկա րագ րե լու համար ո րա կա վոր-
ման ա ռան ձին մա կար դա կը: 

Ու սումնա ռու թյան ու ղի 
Ու սումնա ռու թյան ու ղին սո վո րո ղի 

ու սումնա կան ճա նա պարհ է, ո րը նրան 
թույլ է տա լիս աս տի ճա նա բար կա ռու ցել 
գի տե լի քը և ձեռք բե րել ցան կա լի կա-
րո ղու թյուն նե րի լրա կազ մը: Ու սումնա-
ռու թյան ու ղին կա րող է լի նել « նա խա-
նշված» հաս տա տու թյան ո ւղ ղորդ ման 
և կա նո նա կար գե րի մի ջո ցով (նե րա ռյալ 
նա խըն թաց կր թու թյան և փոր ձա ռու-
թյան ճա նա չու մը)։ Ու սումնա ռու թյան 
տար բեր ու ղի ներ կա րող են նաև հան-
գեց նել միև նույն ո րա կա վոր ման շնորհ-
մա նը: Ը ստ է ու թյան «ու սումնա ռու թյան 
ու ղի» հաս կա ցու թյու նը շեշ տադ րում է 
ու սա նո ղի ցան կա լի կր թա կան նպա-
տակ նե րին հաս նե լու ը նտ րու թյու նը:

Փ
   Փո խան ցում (կ րե դիտ նե րի)
Փո խան ցու մը ո րա կա վո րում 
ստա նա լու նպա տա կով մեկ 
հա մա տեքս տում (ծ րա գիր, 

հաս տա տու թյուն) շնորհ ված կրե դիտ-
նե րի ճա նա չումն է մեկ այլ ֆոր մալ հա-
մա տեքս տում: Մի ծրագ րի շր ջա նակում 
ու սա նող նե րին շնորհ ված կրե դիտ նե րը 
կա րող են փոխանց վել հաս տա տու թյան 
կող մից, որ պես զի կու տակ վեն տվյալ 
կամ մեկ այլ հաս տա տու թյան կող մից 
ա ռա ջարկ վող  ծրագ րում։ Կրե դիտ նե րի 
փո խան ցու մը ու սա նող նե րի հա ջող շար-
ժու նու թյան գրա վա կանն է: Հաս տա տու-
թյուն նե րը, ֆա կուլ տետ ներն ու ամ բի ոն-
նե րը կա րող են կն քել կրե դիտ նե րի ավ-
տո մատ ճա նա չում և փո խան ցում ե րաշ-
խա վո րող պայ մա նագ րեր:

Ֆ
   Ֆոր մալ կր թու թյուն
 Ֆոր մալ կր թու թյու նը սո վո րա-
բար ի րա կա նաց վում է կր թա-
կան կամ վե րա պատ րաս տող 

հաս տա տու թյան կող մից: Այն կա ռուց-
ված քա վոր ված է (կր թա կան նպա տակ-
նե րի, ու սումնա ռու թյան ժա մա նա կա-
հատ վա ծի և ա ջակ ցու թյան ա ռու մով) և 
հան գեց նում է ո րա կա վոր ման: Ֆոր մալ 
կր թու թյու նը սո վո րո ղի տե սան կյու նից 
նպա տա կային ու սումնա ռու թյուն է:

E
  Europass շար ժու նու թյուն
Europass-ը հինգ փաս տաթղ թե-
րի փա թեթ է (ի նք նա կեն սագ-
րու թյուն, լեզ վա կան անձ նա-

գիր, Europass-ի շար ժու նու թյան վկա յա-
կան, դիպ լո մի հա վել ված), ո րը միտ ված է 
Եվ րո պա յում հմ տու թյուն ներն ու ո րա կա-
վո րումնե րը դարձ նել պարզ և հեշտ հաս-
կա նա լի: Europass-ի շար ժու նու թյան փաս-
տա թուղ թը, ո րով ար ձա նագր վում են մեկ 
այլ եվ րո պա կան ե րկ րում ան հա տի ձեռք 
բե րած գի տե լիքն ու հմ տու թյուն նե րը, 
լրաց վում է շար ժու նու թյան մեջ ներ գրավ-
ված հաս տա տու թյուն նե րի (ու ղար կող և 
հյու րըն կա լող հաս տա տու թյուն) կող մից:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ2
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՓՈԽԱՐԿՄԱՆՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2 43

Գ ՆԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՓՈ ԽԱ ՐԿ ՄԱՆ Օ ՐԻ ՆԱԿ ՆԵ Ր

1. Տար բեր ազ գային գնա հատ ման հա մա կար գե րին պատ կա նող եր կու խմ բե
րի գնա հա տա կան նե րի բաշխ ման ա ղյու սակ նե րի վրա հիմն ված գնա հա տա կան նե
րի փո խարկ ման օրինակ՝

 Ա խումբ Ի տա լի այից (ան ցո ղիկ գնա հա տա կան ներ են՝ 18 –30՝ գե րա զան ցու թյան 
դեպ քում) 

Թիրախային խումբ/ու սում նա սի րու թյան ա ռար կան՝ ISCED կոդ, 023 լե զու նե ր
Բ խումբ Ֆրան սի այից (ան ցո ղիկ գնա հա տա կան նե րը գտն վում են 10 ից 20 տի

րույ թում)
Թիրախային խումբ/ու սում նա սի րու թյան ա ռար կան՝ ISCED կոդ՝ 023 լե զու նե ր
*Գ նա հա տա կան նե րի բաշ խու մը հղում ար վող խմ բի ներ սում 

**Գ նա հա տա կա նը կամ դրա նից ցա ծր ստա ցող ու սա նող նե րի գու մա րային
տոկո սը 

 Ա ղյու սա կում՝  University of Paris, France – Փա րի զի հա մալ սա րան, Ֆրան սի ա 
ISCED–F CODE 023 Languages – ԿԴՄՍ–Ֆ կոդ՝ 023 Լե զու նե ր
University of Rome, Italy – Հռո մի հա մալ սա րան, Ի տա լի ա 
ISCED–F CODE 023 Languages – ԿԴՄՍ–Ֆ կոդ՝ 023 Լե զու նե ր

 
Այս դեպ քում գնա հա տա կան նե րի տո կո սային տի րույթ նե րը կա րող են հա մընկ-

նել: Հյու րըն կա լող հաս տա տու թյու նը պե տք է նա խօ րոք ո րո շի՝ արդյոք ի րե նց հա մար 
ըն դու նե լի կլի նի հա մը նկ նող տի րույթ նե րի նվա զա գույ ն, մի ջին, թե՞ ա ռա վե լա գույն 
հա մե մա տե լի գնա հա տա կա նը: Այդ իսկ պատ ճա ռով Հռո մի հա մալ սա րա նը նա խ-
օրոք ո րո շում է կայաց րել, որ նրանք օգ տա գոր ծե լու են նվա զա գույ նը կամ մի ջի նը, և 
ու սա նո ղի գնա հա տա կա նը կլի նի 27: Առա վե լա գույ նն օգտագործելու դեպքում ու սա-
նո ղի գնա հա տա կա նը կկազ մի 28:

2. Տար բեր ազ գային գնա հատ ման հա մա կար գե րին պատ կա նող եր կու խմ բե
րի գնա հա տա կան նե րի բաշխ ման ա ղյու սակ նե րի վրա հիմն ված գնա հա տա կան նե
րի փո խարկ ման օ րի նակ`

 Կի րա ռա կան գի տու թյուն նե րի Ֆո րա րլ բե րգ հա մալ սա րան Ավստ րի այում 
(ան ցո ղիկ գնա հա տա կան նե րը գտն վում են 1ից 4 տի րույ թում)
Թիրախային խումբ/ու սում նա սի րու թյան դա շտ՝ ISCED կոդ՝ 071 Ճար տա րա գի-

տու թյուն և ճար տա րա գի տա կան պայ մանագ րե ր
 Գեն տի հա մալ սա րան Բել գի այում 
(ան ցո ղիկ գնա հա տա կան նե րը գտն վում են 10 ից 20 տի րույ թում)
Թիրախային խումբ/ու սում նա սի րու թյան դա շտ՝ ISCED կոդ՝ 071 Ճար տա րա գի-

տու թյուն և ճար տա րա գի տա կան  պայ մա նագ րե ր

43 Խնդրում ենք դիմել ECTS Ուղեցույցին հավելյալ օրինակների համար:
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Ա ղյու սա կում՝   ISCED–F Code 071 Engineering and Engineering Trades – 

ԿԴՄՍ–Ֆ կոդ՝ 071  Ճար տա րա գի տու թյուն և 
ճար տա րա գի տա կան պայ մա նագ րե ր
FHV, AT – Կի րա ռա կան գի տու թյուն նե րի Ֆո րա րլ բե րգ հա մալ սա րան, 
Ավստ րի ա UGent, BE – Գեն տի հա մալ սա րան, Բել գի ա 
Excellent – գե րա զա նց, Good – լավ, 
Satisfactory – գո հա ցու ցիչ, Sufficent – բա վա րա ր

 
Այս օ րի նա կում Ավստ րի այի հաս տա տու թյան 2 (լավ) գնա հա տա կա նը Բել գի այի 

հաս տա տու թյու նում կփո խա րկ վի 13 գնա հա տա կա նի: Իսկ Բել գի այի հաս տա տու-
թյան 11 –ը Ավստ րի այում կփո խա րկ վի 3 –ի (գո հա ցու ցիչ): Այս դեպքում եր կու հաս-
տա տու թյուն նե րն էլ ո րո շել են հա մը նկ նող տո կո սային տի րույ թի դեպ քում գոր ծա ծել 
մի ջի նը:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ3
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՑԱՆԿ
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 Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ 
այլ փաս տա թղ թեր
 Բո լո նի այի շր ջա նակ ու հա վաս տագ րու մ (2008),
http://www ehea info/Uploads/QF/Bologna_Framework_and_
Certification_revised_29_02_08 pdf 

Եվ րո պա կան բա րձ րա գույն կր թա կան տա րած քի ո րա կի 
ա պա հով ման եվ րո պա կան չա փա նիշ ներ և ու ղե նիշ ներ 
(https://revisionesg files wordpress com/2014/10/esg–draft–
endoresed–by–bfug pdf)

 Հա մա տեղ ծրագ րե րի ո րա կի ա պա հով ման եվ րո պա կան 
սկզ բուն քը  Բո լո նի այի գոր ծա դիր խմ բի կող մից ե րաշ խա-
վոր ված նա խագ ծային ա ռա ջա րկ, ո րը պե տք է ըն դուն վի 
Երևա նում 2015 թ  մայի սին կայա նա լիք նա խա րա րա կան 
հա մա ժո ղո վում
https://eqar eu/fileadmin/documents/bologna/02_European_
Approach_QA_of_Joint_Programmes_v8_5_endorsedByBFUG pdf
 
Եվ րո պա կան մի ու թյան պաշ տո նա կան փաս տա թղ թեր
2012 թ  դեկ տեմ բե րի 20 –ին ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու-
թյան վա վե րաց ման վե րա բե րյալ Խո րհր դի ե րաշ խա վո րու-
թյու նը (2012/Գ 398/01)
http://eur–lex europa eu/LexUriServ/LexUriServ do?uri=OJ:C:201
2:398:0001:0005:EN:PDF

 Հան ձնա ժո ղո վի հա ղոր դակ ցու թյուն COM(2001) 678 վե րջ-
նա կան՝ Հարատև կր թու թյան եվ րո պա կան տա րած քն ի րա-
կա նու թյուն դա րձ նե լու վե րա բե րյա լ
http://eur–lex europa eu/LexUriServ/LexUriServ do?uri=COM:20
01:0678:FIN:EN:PDF 

2008 թ  ապ րի լի 23 –ին շարունակական կր թու թյան հա-
մար ո րա կա վոր ումների եվ րո պա կան շր ջա նա կի ստե ղծ մա նն 
ուղղ ված Եվ րո պա կան խո րհր դա րա նի և Խո րհր դի ե րաշ խա-
վո րու թյու նը
http://eur–lex europa eu/legal–content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
:32008H0506(01)&from=EN 

Է րազ մուս+ –ի՝ կր թու թյան, վե րա պատ րա ստ ման, ե րի տա-
սա րդ նե րի և սպոր տի մի ու թյան հիմ նա դր մա նն ուղղ ված 
2013 թ  դեկ տեմ բե րի Եվ րո պա կան խո րհր դա րա նի և Խոր-
հր դի երաշ խա վո րու թյուն (ԵՄ) No 1288/2013 
(http://eur–lex europa eu/LexUriServ/LexUriServ do?uri=OJ:L:201
3:347:0050:0073:EN:PDF)

 Կայ քեր և հրա տա րա կու թյուն ներ
ECVET՝ 
http://ec europa eu/education/policy/vocational–policy/ecvet_
en htm 

Ա վե լի լա՛վ ճա նա չեք ECVET–ը  հար ցեր և պա տաս խան ներ, 
Բրյու սել, 2011  
ht tp://www ecvet–team eu/en/system/f iles/documents/ 14/
questions–answers–about–ecvet–21/04/2010 pdf
ENIC–NARIC ցա նց՝ http://www enic–naric net/ 

Բա րձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տում նախ կին ոչ ֆոր մալ և ին-
ֆոր մալ ու սում նա ռու թյան ճա նա չում, Euridyce, 2012  http://
eacea ec europa eu/education/eurydice/documents/focus–on/152 pdf 
EUA հոդ ված ներ MOOC –ե րի վե րա բե րյալ  
http://www eua be/Libraries/Publication/MOOCs_Update_
January_2014 sflb ashx 

Ա ՌԱ ՋԱ ՐԿ ՎՈՂ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՑԱ ՆԿ
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Bergan, S  (2007): Qualifications – Introduction to a Concept 
(Council of Europe higher education series No 6)

Bergan, S; Rauhvargers, A  (eds ) (2005): Standards for recog-
nition: the Lisbon recognition convention and its subsidiary texts 
(Council of Europe higher education series No  3)
Biggs, J  (2003): Aligning teaching for constructing learning; 
https://www heacademy ac uk/aligning–teaching–constructing–
learning 

Bingham (1999): Guide to Developing Learning Outcomes, 
Cedefop (2009) European guidelines for Validating Non–formal 
and Informal learning; Luxembourg; 
http://www cedefop europa eu/EN/Files/4054_en pdf 

Cedefop (2011): Using learning outcomes: European Qualifications 
Framework Series: Note 4; 
ht tp://www cedefop europa eu/EN/Files/Using_learning_
outcomes pdf

Colucci, E ; Davies, H ; Korhonen, J ; Gaebel, M  (2012): Mobility: 
Closing the gap between policy and practice; European University 
Association, Brussels; 
http://www maunimo be/images/Oslo/eua%20maunimo_web pdf 

Ferencz, I ; Hauschildt, K ; Garam, I  (eds ) (2013): Mobility 
Windows: From Concept to Practice, Bonn: Lemmens Medien 
GmbH (ACA Papers on International Cooperation in Education); 
http://www aca–secretariat be/f ileadmin/aca_docs/images/
members/ACA_2013_Mobility_windows pdf

Hunt, E  S ; Bergan, S  (eds ) (2010): Developing attitudes to 
recognition  Substantial differences in an age of globalization 
(Strasbourg: Council of Europe Publishing  Council of Europe 
Higher Education Series No 13)

Lokhoff, J  et al (2010): A Guide to Formulating Degree Programme 
Profiles: Bilbao, Groningen, The Hague 
h t tp: / /co re – pro je c t  eu /document s / Tuning % 20 G% 20
Formulating%20Degree%20PR4 pdf 

Vlăsceanu L , et al  (2004): Quality Assurance and Accreditation: 
A Glossary of Basic Terms and Definitions, Papers on Higher 
Education, UNESCO–CEPES 

Ծ րագ րե րի ար դյունք ներ
CoRe stands for Competencess in Education and Recognition 
http://www core–project eu/

EGRACONS – European Grade Conversion System Project, co–
funded by the EU Lifelong Learning Programme  
http://egracons eu/ 

EAR Manual – A European Area of Recognition project  
http://www eurorecognition eu/emanual/ 

EMQT project (Erasmus Mobility Quality Tools ), co–funded by 
the EU Lifelong Learning Programme  
http://www che–consult de/cms/?getObject=397&PK_Projekt=
1022&strAction=show&getLang=de 
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Եվ րո պա կան ճա նաչ ման ձեռ նա րկ բու հե րի հա մար 
http://eurorecognition eu/Manual/EAR%20HEI pdf 

Joint Degrees from A to Z project, co–funded by the Erasmus 
Mundus Programme, 
http://www nuffic nl/en/expertise/jdaz 

MAUNIMO (Mapping UNIversity MObility) project ՝ 
http://www maunimo be/index php 

 Բա րձ րա գույն կր թու թյան հա վա տար մա գր ման (ԲԿՀ) եվ րո-
պա կան կոն սոր ցի ու մի հա մա տեղ ծրագ րե րի պոր տալ, ո րը 
հա մա ֆի նան սա վոր վել է ԵՄ –Է րազ մուս Մուն դուս ծրագ րի 
կող մից  http://ecahe eu/w/index php/Portal:Joint_programmes

 Ին տեգ րաց ված տրան ս-ազ գային շար ժու նու թյուն պա րու-
նա կող կր թա կան աս տի ճան շնոր հող ծրագ րե րի մշակ ման 
գո րծ նա կան ու ղե ցույց – MOCCA project (ար տա սահ մա նում 
ին տեգ րաց ված շար ժու նու թյուն պա րու նա կող հիմ նա կան 
ուսում նա կան պլա նի մո դել), ո րը հա մա ֆի նա նսա վոր վել է 
ԵՄ « Սոկ րա տես» ծրագ րի կող մից 

Ու սա նո ղա կե նտ րոն կր թու թյուն (2010): Ու սա նող նե րի, անձ-
նա կազ մի և բու հե րի հա մար գոր ծիք նե րի փա թեթ, Բրյու սել, 
Եվ րո պա կան ու սա նող նե րի մի ու թյան ծրա գիր, ո րը հա մա-
ֆի նան սա վոր վել է ԵՄ Հարատև ու սում նա ռու թյան ծրագ րի 
կող մից  
http://www esu–online org/resources/6068/Student–Centred–
Learning–Toolkit/ 

TUNNING Academy  http://tuningacademy org/ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ4
ԾՐԱԳՐԵՐԻՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԵՎՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
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Ծ ՐԱԳ ՐԵ ՐԻ ՈՒՂՂ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒ
ԹՅԱՆ ՎԵ ՐՋ ՆԱՐ ԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՁԵՎԱ ԿԵՐ ՊՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
Օ ՐԻ ՆԱԿ ՆԵՐ 

Ս տո րև բեր ված օ րի նակ նե րը ցույց են տա լիս ծրագ րի ուղղ վա ծու թյու նը և/ կամ 
դա սըն թա ցի ա ռան ձին մի ա վոր նե րի նկա րա գր ման ե ղա նակ ներ: Դրա նք լա վա գույն 
փոր ձի օ րի նակ ներ են և պար տա դիր չէ դրա նց հետ ևել: Օ րի նակ նե րը հի մն ված են 
ECTS Ու ղե ցույ ցի ա ռա ջար կու թյուն նե րի և ե րաշ խա վո րու թյուն նե րի վրա: 

Շր ջա նա վա րտ նե րի մաս նա գի տա կան ուղղ վա ծու թյուն/ նե րը 
Այս աս տի ճա նի շր ջա նա վա րտ նե րը ո րա կա վոր ված են աշ խա տե լու տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի հիմ նա րկ նե րում, ո րո նք մաս նա գի տա ցած են հա մա կա րգ չային 
տեխ նի կայի ու ծրագ րային ա պա հով ման ար տադ րու թյան մեջ և ար դյու նա բե րա կան 
ավ տո մա տաց ման ո լո րտ նե րում, ինչ պես նաև բո լոր կար գի ձեռ նար կու թյուն նե րում, 
ո րո նք ներ քին ար տադ րու թյան և կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րի հա մար կի րա ռում 
են տե ղե կատ վա կան հա մա կար գեր և հա մա կա րգ չային ցան ցեր: Նրա նք նույն պես 
կա րող են աշ խա տել որ պես ան կախ փոր ձա գետ ներ կամ պայ մա նագ րային ան կախ 
կա պա լա ռու ներ՝ հիմ նա կա նում ծրագ րե րի թվային կա ռա վար ման հա մա կար գե րի 
մշա կ ման հա մար: Ընդ ո րում՝ սույն ծրա գի րն ու սա նող նե րին հա մա կա րգ չային ճար-
տա րա գի տու թյան և ավ տո մա տաց ման ո լոր տում կտա ա կա դե մի ա կան ա ռաջ ըն թա-
ցի հնա րա վո րու թյուն: 

Ա ռան ձին դա սըն թա ցի մի ա վոր՝ Ֆի զի կա I 
Ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք ներ 
Դա սըն թա ցը հա ջո ղու թյամբ ա վար տած ու սա նո ղը կյու րաց նի ֆի զի կայի հիմ նա-
րար հաս կա ցու թյուն նե րը թե´ նյու տո նյան մե խա նի կա յում, թե´ դա սա կան է լեկտրա-
մագ նի սա կա նու թյան տե սու թյան մեջ կի րա ռե լու հմ տու թյուն ներ: Նա ու նակ կլի նի 
հի մնա րար գի տե լիք ներ ցու ցադ րել պահ պան ման օրենք նե րի և Մաքս վե լի հա վա-
սա րում նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնց կի րա ռու մը նրան թույլ կտա լու ծել մե խա նի կա-
կան հա մա կար գե րում դի նա մի կայի և է լեկտ րա մագ նի սա կա նու թյան վերա բե րյալ 
խնդիր ներ:

Գ նա հատ ման մե թոդ ներ և չա փա նիշ նե ր
Գ նա հատ ման մե թոդ ներ
•	  Վե րջ նա կան գրա վոր քն նու թյուն, 
•	 վե րջ նա կան բա նա վոր քն նու թյուն:
Գ րա վոր քն նու թյու նը հա մար վում է վե րջ նա կան բա նա վոր քն նու թյա նը մաս նակ-
ցե լու թույլտ վու թյան նա խա շեմ: Քն նու թյունն ան ցնե լու հա մար պա հա նջ վում է 
հա վա քել հնա րա վոր 30 մի ա վո րից 15 –ը: Վե րջ նա կան գնա հա տա կա նի մեջ բա-
նա վոր քն նու թյան կշի ռը մո տա վո րա պես 70% է, ե թե հաղ թա հար ված է գրա վոր 
քն նու թյան շե մը: 

Օ ՐԻ ՆԱԿ I. Հա մա կա րգ չային ծրագ րա վոր ման ա ռա ջին շր ջա փու լի կր թա կան աս
տի ճա նի ծրագ րի նկա րա գիր և «Ֆի զի կա I» դա սըն թա ցի մի ա վո րի ու սում նա ռու
թյան վե րջ նար դյունք ներ 

Կր թա կան աս տի ճա նի ծրագ րի ուղղ վա ծու թյու նը
 Հա մա կա րգ չային ծրագ րա վոր ման բա կա լավ րի ծրա գի րը մշակ ված է պատ րաս տե-
լու համար ու սա նող ներ, ո վքեր հիմ նա րար գի տե լիք ներ կու նե նան ճար տա րա գի-
տու թյան տար բեր ո լո րտ նե րում և հա մա կա րգ չային գի տու թյուն նե րում: Դա սըն թաց-
նե րի նպա տակն է մաս նա կից նե րին ապահովել հա մա կարգ չային հա մա կար գե րի 
և հա մա ցան ցե րի, ծրագ րե րի կի րառ ման, ար դյու նա բե րա կան ավ տո մա տաց ման և 
կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի, հա մա լիր մշակ ման և վե րա հսկ-
ման հա մա կար գե րի մշակ ման, նե րդր ման և պահ պան ման ան հրա ժե շտ հմ տու թյուն-
ներով: Հա մա կա րգ չային ճար տա րա գի տու թյան աս տի ճա նի շր ջա նա վար տը հիմ նա-
կա նում ճար տա րա գետ է, ինչ պես նաև ՏՏ ո լոր տի մաս նա գետ: 

Ու սում նա ռու թյան հիմ նա կան վե րջ նար դյունք նե րը
 Հա մա կա րգ չային ծրագ րա վոր ման ա ռա ջին շր ջա փու լի կր թա կան աս տի ճա նի 
ծրագ րի շր ջա նա վա րտ նե րը կկա րո ղա նան մշա կել, նե րդ նել ու պահ պա նել հա մա-
կա րգ չային հա մա կար գեր ու հա մա ցան ցեր, ծրագ րային, ար դյու նա բե րա կան ավ տո-
մա տաց ման և կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գեր, հա մա լիր մշակ ման 
և վե րա հսկ ման հա մա կար գեր: 
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Գ նա հատ ման չա փա նիշ ներ 
Ու սա նո ղը կգ նա հատ վի դա սըն թա ցի հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րն ըմբռ նե լու և 
դրա նք ո րո շա կի դեպ քե րում կի րա ռե լու իր ցուցաբերած ու նա կու թյան հի ման վրա: 
Գրա վոր քն նու թյան ժա մա նակ (3 ժամ, 2 խն դիր) ու սա նո ղը պե տք է ցուցա բե րի ֆի-
զի կայի հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը տե ղա կայե լու՝ մեկ խնդ րին տր վող ե րեք 
հար ցե րից ճի շտ պա տաս խա նը գտ նե լու իր ու նա կու թյու նը: Բա նա վոր քն նու թյան 
ժա մա նակ (1/2 ժամ) ու սա նո ղը պե տք է ցույց տա դա սըն թա ցում քն նա րկ ված ֆի-
զի կայի ա մե նա կար ևոր օ րե նք նե րը գոր ծադ րե լու և քն նա դա տա կան ի րա զեկ վա ծու-
թյա մբ դրա նք կի րա ռե լու ու նա կու թյու նը:

Օ ՐԻ ՆԱԿ II. Պա տ մու թյան ա ռա ջին շր ջա փու լի կր թա կան աս տի ճա նի ծրագ րի 
նկա րա գիր և «Ժա մա նա կա կից պատ մու թյուն» դա սըն թա ցի մի ա վո րի ու սում նա
ռու թյան վե րջ նար դյունք ներ 

Կր թա կան աս տի ճա նի ծրագ րի ուղղ վա ծու թյու նը
 Պատ մու թյան կր թա կան աս տի ճա նի ծրագ րի նպա տա կն է ու սա նո ղին պատ րաս-
տել պատ մա բա նա կան հե տա զո տու թյան՝ շնոր հիվ պատ մագ րա կան թե մա նե րի և 
բա նա վե ճե րի վե րա բե րյալ հիմ նա րար գի տե լիք նե րի և աղ բյուր նե րի մշակ ման ու 
մեկ նա բան ման մե թո դա բանու թյան ձե ռք  բեր ման, ինչ պես նաև պատ մագ րա կան 
երկ խո սու թյան հա մար պա րզ ու ճշգ րիտ լեզ վի կի րառ մա ն: Ու սում նա կան փոր ձա-
ռու թյու նը ձե ռք է բեր վում դա սա խո սու թյուն նե րի, գո րծ նա կան և լա բո րա տոր աշ խա-
տա նք նե րի ար դյուն քում: Նշ ված գոր ծու նե ու թյան հետ մեկ տեղ ու սա նող նե րը կա րող 
են մաս նակ ցել գի տա ժո ղով նե րին, սե մի նար նե րին և հան դի պում նե րին՝ ազ գային և 
մի ջազ գային մա կար դա կում ծա վալ վող գի տա կան քն նար կում նե րին: Այս կր թա կան 
ծրա գի րն ու նի չո րս ուղղ վա ծու թյուն՝ հնա գույն պատ մու թյուն, միջ նա դա րի պատ մու-
թյուն, ժա մա նա կա կից պատ մու թյուն և մեր օ րե րի պատ մու թյուն: 

Ու սում նա ռու թյան հիմ նա կան վե րջ նար դյունք նե րը
 Պատ մու թյան ա ռա ջին շր ջա փու լի կր թա կան աս տի ճա նի ծրագ րի շր ջա նա վարտ-
ները կկարողանան ցու ցա բե րե լ քն նա դա տա կան ը մբռ նո ղա կա նու թյուն « Ներ կայի 
հա րա բե րակ ցու թյու նը ան ցյա լին» թե մայի շուրջ, պատ մա կան հե տա զո տու թյան հիմ-
նա կան ձևե րի վե րա բե րյալ գի տե լիք ներ և դրանք կի րա ռե լու ու նա կու թյուն, կար ևոր
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գի տա կան գրա կա նու թյու նը, գրա կա նու թյան ցանկն ու պատ մագ րա կան խն դիր-
նե րին վե րա բե րող ռե սուրս նե րը կան խո րո շե լու ու նա կու թյուն, ստաց ված հե տա-
զո տա կան ար դյունք նե րը տար բեր ու ղի նե րով հա ղոր դե լու ու նա կու թյուն` հա մա-
ձայն թի րա խային լսա րա նի, այլ հա սա րա կա կան և հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի, 
ի նչ պես նաև պատ մու թյան հիմ նա կան գոր ծի քա շա րի վե րա բե րյալ գի տե լիք ներ և 
դրանք կի րա ռե լու ու նա կու թյուն, մարդ կային պատ մու թյան հիմ նա կան գծե րի կա-
յուն գի տե լիք, որ ևէ լայն պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նի ա վե լի մաս նա գի տաց-
ված գիտե լիք (հ նա գույն, միջ նա դա րյան, ժա մա նա կա կից/ մեր օ րե րի), ի տա լե րե նից 
բա ցի՝ ա ռնվազն որ ևէ մեկ այլ ԵՄ լեզ վով հա ղոր դակց վե լու ու նա կու թյուն, հա ղոր-
դակց վե լու, պատ մագ րա կան տեքս տե րի և տվ յալ նե րի ձեռք  բեր ման և մշակ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ հիմ նա կան ՏՀՏ ու նա կու թյուն:

Շր ջա նա վա րտ նե րի մաս նա գի տա կան ուղղ վա ծու թյուն/ նե րը
Պատ մու թյան ո լոր տում ա ռա ջին շր ջա փու լի կր թա կան աս տի ճա նի ո րա կա վոր ման 
կրող նե րը (Laurea) կա րող են հան րային և մաս նա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րում 
տա րաբ նույթ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել պատ մա կան հե տա զո տու թյու նը հա մա-
կար գե լու, մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը պահ պա նե լու և գնա հա տե լու ո լորտ-
նե րում` հատ կա պես ար խիվ նե րին, գրա դա րան նե րին և նյու թա կան մշա կույ թին 
ա ռնչ վող, հրա պա րա կում ներ ու նե նալ և աշ խա տել որ պես լրագ րող, ի նչ պես նաև 
այլ տար բեր հա մա տեքս տե րում, ո րոն ցում պատ մա կան մշա կույթն ու դրա մաս սա-
յա կա նա ցումն օգ տա կար են` նե րա ռյալ հան րային կա ռա վա րումն ու մի ջազ գային 
մշա կու թային հա րա բե րու թյուն նե րը: Շր ջա նա վարտ նե րը կա րող են գրանց վել 
պատ մու թյան և գրա կա նու թյան ո լոր տում ու սու ցիչ ներ պատ րաս տող ծրագ րե րում, 
նրանք կա րող են մաս նակ ցել քաղ ծա ռա յու թյան ո լոր տում հայ տա րար վող աշ խա-
տա տե ղե րի մր ցույթ նե րին, ո րոնք կապ ված են դա սա վանդ ման, ար խիվ նե րի կա ռա-
վար ման, գրա դա րան նե րի և թան գա րան նե րի, խորհր դա րա նա կան փաս տաթղ թե-
րի ու տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի և դի վա նա գի տա կան կա րի ե րայի հետ:
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Ա ռան ձին դա սըն թա ցի մի ա վոր՝ Ժա մա նա կա կից պատ մու թյուն 
Ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք ներ 
Այս դա սըն թա ցը հա ջո ղու թյա մբ ա վար տող ու սա նո ղը կկա րո ղա նա կայուն գի տե լիք-
ներ ցու ցա բե րել եվ րո պա կան և հա մաշ խար հային պատ մու թյան հիմ նա կան գոր ծըն-
թաց նե րի և ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ՝ աշ խար հագ րա կան ու սում նա սի րու-
թյուն նե րից սկ սած մի նչև նա պո լե ո նա կան ժա մա նա կա շր ջա նը:
 Բա ցի այդ, նա ու նակ կլի նի դրս ևո րել մի ջե րկ րա կան և ատ լան տյան հա մա տե քս-
տում իս պա նա կան կայս րու թյան վե րա բե րյալ ժա մա նա կա կից և հա տուկ գի տե լիք-
ներ, ինչ պես նաև դրան հա րող պատ մագ րա կան խն դիր նե րի շուրջ, և ու նակ կլի նի 
կար դալ ու վեր լու ծել այդ ժա մա նա կա շր ջա նի տե քստեր ու փաս տա թղ թեր:

Գ նա հատ ման մե թոդ ներ և չա փա նիշ նե ր
Գ նա հատ ման մե թոդ ներ
•	 Վե րջ նա կան բա նա վոր քն նու թյուն,
•	  պար բե րա կան գրա վոր թես տեր: 
Ու սա նող նե րը, ո րո նք կհա ճա խեն դա սա խո սու թյուն նե րին ու կմաս նակ ցեն փաս տա-
թղ թե րի քն նար կում նե րին ու վեր լու ծու թյուն նե րին, կհա նձ նեն պար բե րա կան գրա վոր 
քն նու թյուն ներ, ո րո նք սո վո րա բար նե րա ռում են դա սըն թա ցի նյու թի վե րա բե րյալ հար-
ցե րին գրա վոր պա տաս խան ներ էս սե ի ձևով, ո րո նք կգ նա հատ վեն և հաշ վի կա ռն վեն 
վե րջ նա կան բա նա վոր քն նու թյան ժա մա նակ: Ով քեր հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե ցել 
մաս նակ ցելու դա սըն թա ցին, կգ նա հատ վեն վե րջ նա կան քն նու թյան հի ման վրա:

Գ նա հատ ման չա փա նիշ ներ
 Պար բե րա կան գրա վոր քն նու թյուն նե րին տրա մա դր վող ժա մա նա կն ու ձևը նրա նց 
հա մար, ո վքեր հա ճա խել են դա սըն թա ցին, քն նա րկ վում են ու սա նող նե րի հետ դա-
սա խո սու թյուն նե րի ըն թաց քում: Վե րջ նա կան բա նա վոր քն նու թյան նպա տա կն է հա-
մոզ վել, որ ու սա նո ղն ու նակ է ցու ցա բե րել դա սըն թա ցի նյու թի վե րա բե րյալ գի տե լիք 
և քն նա դա տո րեն ու պատ շաճ բա ռա պա շա րով ներ կայաց նել ընտր ված մե նագ րու-
թյու ն/ նե րը:

  Օ ՐԻ ՆԱԿ III. Մար կե տին գային վեր լու ծու թյուն. երկ րորդ շր ջա փու լի կր թա կան աս
տի ճա նի ծրագ րի (ա ռա ջա վոր մա գի ստ րոս) ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք նե
րի նկա րա գիր 

Ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք 1. Մար կե տին գային վեր լու ծու թյան 
կա րո ղու թյուն 
ՈՒՎ 1.1. Զար գաց նել բա րդ մար կե տին գային ո րո շում նե րի մո դել ներ՝ հի մն ված հա ճա-
խո րդ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման տե սու թյուն նե րի վրա
ՈՒՎ 1.2.  Մար կե տին գային ո րո շում նե րի ին տեգ րու մն ի րա կան ի րադ րու թյուն նե րում
ՈՒՎ 1.3. Ի նք նու րույն և քն նա դա տո րեն վեր լու ծել բիզ նե սին հա րող խն դիր ները՝ օգ-
տա գոր ծե լով տվյալ ներ և տե ղե կատ վու թյուն
ՈՒՎ 1.4. Ս տեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում տվյալ նե րի մշակ ման մե թոդ նե րին՝ բիզ նե-
սին ա ռնչ վող հար ցե րում
ՈՒՎ 1.5  Բիզ նե սի հետ կապ ված խն դիր նե րի լուծ ման հա մար շու կայա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի ա ռա ջա տար մե թոդ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան օգ տա գոր ծում 
 
Ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք 2. Գի տա հե տա զո տա կան կա րո ղու թյուն
ՈՒՎ 2.1. Ը նտ րել և հա վաս տել բա րդ մար կե տին գային խն դիր նե րը մո դե լա վո րե լու 
հա մար տվյալ նե րի կու տակ ման ու վի ճա կագ րա կան մե թոդ ներ 
ՈՒՎ 2.2. Ձ ևա կեր պել բա րդ մարկետին գային խն դիր նե րը՝ որ պես հե տա զո տա կան 
հար ցադ րում 
ՈՒՎ 2.3   Կի րա ռել բա րդ մարկե տին գային խն դիր նե րի շուրջ մի ջազ գային, գրա խոս-
վող ամ սագ րե րում նե րառ ված գրա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյուն 
ՈՒՎ 2.4   Հա մադ րել սե փա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը մար կե տին գի վե րա-
բե րյալ գի տա կան գրա կա նու թյան հե տ
ՈՒՎ 2.5.  Նե րազ դել բա րդ տվյալ նե րի hա մա կար գե րին 

Ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք 3. Մտա վոր կա րո ղու թյուն
ՈՒՎ 3.1  Ծ րագ րա վոր ման տար բեր լե զու նե րին և ծրագ րային գոր ծիք նե րին տի րա-
պե տել որ պես բա րդ մար կե տին գային ո րո շում նե րի մո դել նե րի կա ռուց ման մի ջո ց
ՈՒՎ 3.2   Սե փա կան մե թո դա բա նա կան կա րո ղու թյուն նե րն ին տե րակ տիվ ձևով շա-
րու նա կա բար ընդ լայ նե լ
ՈՒՎ 3.3   Բա րդ մար կե տին գային խն դիր նե րին սե փա կան ճի շտ լու ծում ներ տա լ
ՈՒՎ 3.4   Տար բեր շա հա ռու կող մե րի հա մե մա տե լի տե սա կետ նե րը մեկ մար կե տին-
գա յին լուծ ման մեջ ին տեգ րե լ
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Ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք 4. Հա մա գոր ծակ ցե լու և հա ղոր դա կց վե լու կա
րո ղու թյուն
ՈՒՎ 4.1. Սե փա կան մար կե տին գային հե տա զո տու թյան հա մա պա տաս խան ար-
դյունք նե րը գի տա կա նո րեն ճշգ րիտ կեր պով զե կու ցե լ
ՈՒՎ 4.2. Փոր ձա ռու թյան տար բեր մա կար դակ նե րով մի ջազ գային և միջ դիս ցիպ լի-
նար թի մում ի րա կան բիզ նես ծրա գիր գոր ծադ րել 
ՈՒՎ 4.3. Բա րդ մար կե տին գային խն դիր նե րի և դրա նց լու ծում նե րի շուրջ մաս նա գի-
տո րեն շա րա դր ված զե կույց պատ րաս տե լ
ՈՒՎ 4.4. Բա րդ մար կե տին գային խն դիր նե րի և դրա նց լու ծում նե րի վե րա բե րյալ բա-
նա վոր մաս նա գի տա կան զե կու ցում ներ կայաց նե լ
ՈՒՎ 4.5. Մարկե տին գային լու ծում նե րն ար հես տա վա րժ մաս նա գետ նե րին և ոչ մաս-
նա գետ նե րին հա ղոր դել ան գլե րեն
ՈՒՎ 4.6. Ի րա կան բիզ նես ծրագ րում կար ևոր ան ձնա կան նե րդ րում ու նե նա լ
 
Ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք 5. Հա սա րա կա կան կա րո ղու թյուն
ՈՒՎ 5.1. Տ վ յալ նե րի հա վա քա գր ման մեջ նոր զար գա ցում նե րի հետ ևա նք նե րն ին-
տեգ րե լը
ՈՒՎ 5.2.  Ո րո շում նե րի մո դել նե րը սահ մա նա փա կում նե րին և բիզ նես նպա տակ նե-
րին հար մա րեց նե լը
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 Օ ՐԻ ՆԱԿ IV. Բիզ նե սի կա ռա վա րում  – ա ռա ջին շր ջա փու լի կր թա կան աս տի ճա նի 
ծրագ րի նկա րա գիր 

Ծ րագ րի ան վա նում՝
 Բիզ նե սի կա ռա վա րում
Ծ րագ րի մա կար դակ՝ 
Մաս նա գի տա կան բա կա լավ րի կր թա կան աս տի ճան շնոր հող ծրա գի ր
Շ նո րհ վող ո րա կա վո րում՝ 
Ձեռ նար կու թյան և հիմ նար կի մե նե ջե ր
 
Ո րա կա վոր ման մա կար դակ 
Ծ րա գի րը հա ջո ղու թյա մբ ա վար տե լուն պես շր ջա նա վար տը ստա նում է մաս նա գի-
տա կան բա կա լավ րի դիպ լոմ և « ձեռ նար կու թյան ու հիմ նար կի մե նե ջե րի» ո րա կա-
վո րում, ո րը հա մա պա տաս խա նում է 5–րդ մաս նա գի տա կան մա կար դա կին, ինչն էլ 
հա մա պա տաս խա նում է Լատ վի այի ո րա կա վո րում նե րի շր ջա նա կի (ԼՈՇ) 6–րդ մա-
կար դա կին և Ո րա կա վո րում նե րի եվ րո պա կան շր ջա նա կի 6–րդ մա կար դա կին:
 
Ըն դու նե լու թյան հա տուկ պա հա նջ ներ 
Գ րան ցու մը, այ սի նքն՝ ու սում նա կան ծրագ րում ընդ գր կու մը կազ մա կե րպ վում է հաս-
տա տու թյան գրա նց ման կա նոն նե րի հա մա ձայն, ո րո նք ե րաշ խա վոր վել են Սե նա տի 
կող մից յու րա քան չ յուր ու սում նա կան տար վա հա մար:

 Նախ կին կր թու թյան ճա նաչ մա նն ուղղ ված հա տուկ մի ջո ցա ռում ներ 
Ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյան ճա նաչ ման հա մար գոյու թյուն ու նի ի րա վա կան 
շրջա նակ, ո րը կի րառ վում է հարատև ուսում նա ռու թյան խթան ման և ի րա կա նաց ման 
հա մար: 2012 թ   հուն վա րի 10 –ին Նա խա րար նե րի խոր հուր դը թո ղար կեց « Նախ կին 
կրթու թյան կամ մաս նա գի տա կան փոր ձա ռու թյան ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք-
նե րի ճա նաչ մա նն ուղղ ված ըն թա ցա կար գի կա նոն ներ», թիվ 36: Այս ըն թա ցա կար գային 
փաս տա թղ թե րը զար գաց վե ցին հաս տա տու թյա ն կող մից և ե րաշ խա վոր վե ցին Սե նա-
տի կող մից: Մշակ վե ցին հարատև ու սում նա ռու թյան գոր ծու նե ու թյուն ներ այն հեշ-
տաց նե լու հա մար: Ծրագ րե րը մշակ վել են ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք նե րով, 

Օ
րի

նա
կ 

4
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ո րո նք ա պա հո վում են թա փան ցի կու թյուն և հա մադ րե լի ու թյուն: ECTS–ն կի րառ վում 
է հարատև ու սում նա ռու թյան հա մար: Ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ կր թու թյան ճա նաչ ման 
հա մար ընդ հա նուր մի ջո ցա ռում նե րը բա ցա տր ված են նախ կին կր թու թյան կամ մաս-
նա գի տա կան փոր ձա ռու թյան ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք նե րի ճա նաչ մանն 
ուղղ ված ըն թա ցա կար գի կա նոն նե րում, ո րո նք հաս տատ վել են Սե նա տի կող մից 
2012 թ : Փաս տա թուղ թը բա ցատ րում է գոր ծըն թա ցը, չա փո րո շիչ նե րը և ճա նա չու մը:

Օ
րի

նա
կ 

4

Ո րա կա վոր ման պա հա նջ ներ ու կա նո նա կար գեր 
Մաս նա գի տա կան բա կա լավ րի կր թա կան աս տի ճան ու ո րա կա վո րում ստա նա լու 
հա մար ու սա նո ղը պե տք է բա վա րա րի ծրագ րի հետ ևյալ պա հա նջ նե րը  
•  ձե ռք բե րել ընդ հա նուր և դա սըն թա ցին հա տուկ ու սում նա ռու թյան վե րջ նար-

դյունք ներ 
•  ձե ռք բե րել կա մը նտ րա կան դասըն թա ցի ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք ներ 
•  ա նց նել պրակ տի կա որ ևէ հիմ նար կու թյու նում  
•  պատ րաս տել ու պա շտ պա նել դիպ լո մային աշ խա տան քը:

Ծ րագ րի ուղղ վա ծու թյուն 
Ծ րագ րի նպա տա կն է տրա մադ րել գի տե լիք, հմ տու թյուն ներ և ու նա կու թյուն ներ 
ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյուն, պատ րաս տել ի րա զեկ ված մե նե ջեր ներ, ովքեր սո-
ցի ա լ–տն տե սա կան փո փոխ վող պայ ման նե րում ու նակ են ազ գային տն տե սու թյան 
մեջ գոր ծադ րել ի րե նց գի տե լի քը՝ կա ռա վա րե լով գոր ծըն թաց նե րը և լու ծե լով խն դիր-
նե րը, ինչ պես նաև ո րո շում ներ կայաց նել առնչ վող ո լո րտ նե րում: Շնո րհ ված ո րա-
կա վո րու մը հա վաս տում է, որ շր ջա նա վա րտ նե րը ձե ռք են բե րել ձեռ նար կա տի րա-
կան կա տա րո ղա կա նու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րը սահ մա նե լու և ձևա կեր պե լու 
հմտու թյուն ներ, աշ խա տան քը պլա նա վո րե լու և ղե կա վա րե լու հմ տու թյուն ներ՝ հա-
մա ձայն ձեռ նար կու թյան կող մից սահ ման ված նպա տակ նե րի, ինչ պես նաև աշ խա-
տել մա րդ կա նց հետ, պատ րա ստ են հար մար վել կա ռա վար ման ո լոր տում ա րագ 
զար գա ցող բիզ նես մի ջա վայ րի տար բեր փո փո խու թյուն նե րին՝ հա մա ձայն « ձեռ նար-
կու թյուն ու հիմ նար կի մե նե ջեր» մաս նա գի տու թյան մաս նա գի տա կան ստան դար տի

5–րդ կար գի մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր ման մա կար դա կի, ո րը հա մա պա տաս-
խա նում է Լատ վի այի ո րա կա վո րում նե րի շր ջա նա կի (ԼՈՇ) 6–րդ մա կար դա կին և 
Որա կա վո րում նե րի եվ րո պա կան շր ջա նա կի 6–րդ մա կար դա կին: Ու սա նող նե րը սո-
վո րում են փոր ձա ռու և ար հես տա վա րժ ա կա դե մի ա կան ան ձնա կազ մի ուղ ղո րդ ման 
ներ քո և ձե ռք բե րում 240 ECTS (160 լատ վի ա կան կրե դիտ): Ու սա նող նե րը սո վո-
րում են մի ջազ գային ու սուց ման մի ջա վայ րում: Ու սա նող նե րն ի րա վա սու են սո վո-
րե լու «Է րազ մուս+» ու սա նող նե րի փո խա նակ ման ծրագ րի շր ջա նակ նե րում: Նրա նք 
նույն պես ի րա վունք ու նեն սո վո րե լու գոր ծըն կեր հա մալ սա րան նե րի մի ջազ գային 
ա կա դե մի ա կան ան ձնա կազ մի հե տ։ Պրակ տի կա կազ մա կեր պե լն ու կա ռա վա րե լը 
ծրագ րի մասն են: Պրակ տի կայի ա ռա ջադ րա նք նե րը հս տակ ձևա կե րպ ված են, ցու-
ցում նե րը և ու ղե նիշ նե րը հան րու թյա նը հա սա նե լի են առ ցա նց:

 Ու սում նա ռու թյան հիմ նա կան վե րջ նար դյունք ներ 
Ծ րագ րում սահ ման ված են ու սում նա ռու թյան հետ ևյալ վե րջ նար դյունք նե րը 
1  Տն տե սա կան զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րը, ազ գային տն տե սու թյան 

գոր ծըն թաց նե րն ըն կա լե լու և դրա նք բա ցատ րե լու ու նա կու թյուն, մաս նակ ցու-
թյուն բո վան դա կային քն նար կում նե րին ու, ըստ փո փոխ վող հան գա մա նք նե րի, 
ո րո շում ներ կայաց նե լու ու նա կու թյուն:

2   Ձեռ նե րե ցու թյան կա ռա վար ման մեջ ձե ռք բեր ված գի տե լիք նե րը ըստ սահ ման-
ված օ պե րա տիվ և ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րի կի րա ռե լու ու նա կու թյուն, 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցին հետ ևե լու, օ պե րա տիվ և ռազ մա վա րա կան գոր-
ծու նե ու թյան օպ տի մա լաց ման հա մար ո րո շում ներ կայաց նե լու և ճշգր տում ներ 
ա նե լու ու նա կու թյուն:

3   Մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու, տե ղե կատ վու թյունն ու խն դիր-
նե րը ձևա կեր պե լու և վեր լու ծե լու, ինչ պես նաև ի րե նց մաս նա գի տու թյան մեջ, 
գի տա կան մո տե ցում օգ տա գոր ծե լով, լու ծում ներ գտ նե լու ու նա կու թյուն:

4   Բա րոյա գի տո րեն գոր ծե լու ու նա կու թյուն և մի ջա վայ րի ու հա սա րա կու թյան վրա 
մաս նա գի տա կան ներ գո րծ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ըմբռ նում:

5  Պա տաս խա նատ վու թյուն ստա նձ նե լու ու նա կու թյուն, թի մում աշ խա տե լու, 
պատ վի րա կե լու և պար տա կա նու թյուն նե րը հա մա կար գե լու ու նա կու թյուն, պլա-
նա վո րե լու և ի րե նց աշ խա տա նքն ար դյու նա վետ կազ մա կեր պե լու, ինչ պես նաև 
կո նֆ լիկ տային ի րա վի ճակ նե րը հար թե լու ու նա կու թյուն:



120

Շր ջա նա վա րտ նե րի մաս նա գի տա կան ուղղ վա ծու թյուն ներ և օ րի նակ ներ 
Շր ջա նա վա րտ նե րն աշ խա տում են հիմ նա րկ նե րում կամ հաս տա տու թյուն նե րում՝ 
թե´ պե տա կան, թե´ մաս նա վոր, նրա նք աշ խա տում են փո քր/ մի ջին չա փի հիմ նա րկ-
նե րում որ պես մե նե ջեր ներ/վար չու թյան պե տեր:

 Հե տա գա ուս ման հնա րա վո րու թյուն 
Մաս նա գի տա կան բա կա լավ րի կր թա կան աս տի ճա նի ծրագ րի շր ջա նա վա րտ ներն 
ի րա վա սու են դի մելու մա գի ստ րո սի կր թա կան աս տի ճա նի ծրագ րե րի ն հե տա գա 
ուսուց ման նպա տա կով:

Ա ռան ձին դա սըն թա ցային մի ա վոր. Հա մաշ խար հային շու կա նե
րում սպա ռող նե րի վար քա գիծ 

Ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք ներ՝ 
•	 ուսա նո ղն ու նակ է բա ցատ րելու և կի րա ռելու սպա ռող նե րի 

վար քագ ծին վե րա բե րող հիմ նա կան եզ րույթ նե րը, սահ մա-
նում նե րը և հաս կա ցու թյուն նե րը,

•	 ու սա նո ղը կա րող է վեր լու ծել սպա ռող նե րի վար քագ ծի մի-
տում նե րը և կի րա ռել դրա նք սպա ռող նե րի այս կամ այն շու-
կայում,

•	 ու սա նո ղն ու նակ է նկա րագ րելու այն գոր ծոն նե րը, ո րո նք ազ-
դում են որ ևէ ար տադ րա նք գնե լու՝ սպա ռո ղի կայաց րած ո րոշ-
ման վրա,

•	 ու սա նո ղն ու նակ է գնա հա տելու տար բեր գո վազ դային պաս-
տառ նե րի և այլ գո վազ դային գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե-
տու թյու նը, ինչ պես նաև դրա նց ներ գոր ծու թյու նը սպա ռող նե-
րի վար քագ ծի վրա:
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Օ ՐԻ ՆԱԿ V. « Քի մի այում խո րաց ված սպե կտ րոս կո պի ա». երկ րո րդ շր ջա փու լի 
կրթա կան աս տի ճա նի ծրագ րի նկա րա գիր և « Զա նգ վա ծային սպե կտ րոս կո պի ա» 
դա սըն թա ցային մի ա վո րի ու սում նա ռու թյան վե րջ նար դյունք ներ 

Ուղղ վա ծու թյուն
Մա գիստ րո սի դա սըն թացն ու սա նող նե րին պատ րաս տում է դառ նա լու ար հես տա-
վարժ մաս նա գետ ներ և զար գաց նե լու նրանց մի ջազ գային հմ տու թյուն նե րը դոկ տո-
րան տու րա դի մե լու և/ կամ քի մի ա կան հե տա զո տու թյան և նյու թե րի կա ռուց ված քի 
բնու թագր ման մեջ մաս նա գի տա կան ար դյու նա բե րա կան կա րի ե րայի հա մար: Շար-
ժու նու թյան սխե ման ե րաշ խա վո րում է, որ բարձր մաս նա գի տա ցու մից և ի րա վի-
ճա կային տեխ նո լո գի ա նե րից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու նից զատ՝ ու սա նող նե րին 
կա ռա ջարկ վի նաև եվ րո պա կան տար բեր բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու-
թյուն նե րում ու սուց ման հիմ նա կան ու սում նա կան պլան:

Գ նա հատ վող հմ տու թյուն ներ կամ ու նա կու թյուն ներ
 Հիմ նա կան հմ տու թյուն նե րը հետ ևյալ ո լո րտ նե րում 
•  քի մի ա կան վեր լու ծու թյուն
•  կա ռուց ված քային բնու թագ րում
•  պատ կե րա վո րում և մո լե կու լ յար մո դե լա վո րում 
• ա րագ ռե ակ ցի ա նե րի բնու թագ րում
• ո րա կի վե րա հս կում
•  նյու թե ր:

 Հա րա կից հմ տու թյուն ներ հետ ևյալ ո լո րտ նե րում 
•  հե տա զո տա կան ծրագ րերը մե թո դա բա նո րեն ի րա կա նաց նե լու ու նա կու թյուն,
•  գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման ո լոր տում ո րո շում ներ կայաց նե լու կա րո ղու թյուն,
•  լեզ վա կան հմ տու թյուն ներ, գի տա կան ծրա գի րն ան գլե րե նով ներ կայաց նե լու 

ունա կու թյուն՝ թե´ բա նա վոր, թե´ գրա վոր, 
• ի րա կա նաց նել մի ջազ գային և բազ մամ շա կու թային հա մա տե քս տում ծրագ րեր, 
• աշ խար հագ րա կան շար ժու նու թյուն:

Օ
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նա
կ 

5
 ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ ՄԻ Ա ՎՈ ՐԻ Օ ՐԻ ՆԱԿ 

ՔԻ ՄԻ ԱՅՈՒՄ ԽՈ ՐԱՑ ՎԱԾ ՍՊԵ ԿՏ ՐՈՍ ԿՈ ՊԻ Ա ԾՐԱ ԳԻ Ր
 ՄԻ Ա ՎՈ ՐԻ ԱՆ ՎԱ ՆՈՒՄ   Զա նգ վա ծային սպե կտ րոս կո պի ա 
    (Դա սա խոս՝ XY)
 ՄԻ Ա ՎՈ ՐԻ ԴԱ ՍԻՉ  ASC– 01 – ՈՒI կի սա մյակ I
ECTS ԿՐԵ ԴԻՏ ՆԵՐ  5 կրե դի տ

 ՆԱ ԽԱ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵՐ   Բա կա լավ րի աս տի ճան քի մի այում կամ դրան 
    հա մար ժեք աս տի ճա ն

 ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ 
Այս դա սըն թա ցն ընդ գր կում է մո լե կու լ յար զա նգ վա ծային սպե կտ րո մետ րիայի աս-
պեկտ ներ՝ նե րա ռյալ գոր ծի քային դի զայ նի, տեխ նի կա նե րի նո րա գույն զար գա ցում-
նե րը և զա նգ վա ծային սպե կտ րալ գոր ծըն թաց նե րի հաս կա ցու թյուն նե րը: Ներ կայաց-
ված են վեր լու ծա կան նմուշ նե րի ներ մուծ ման հա մար հա սա նե լի մե թոդ նե րը, հաշ վի 
են առն ված այդ մե թոդ նե րի ա ռա վե լու թյուն նե րն ու թե րու թյուն նե րը: Քն նա րկ ված 
են զա նգ վա ծային վեր լու ծիչ նե րի տար բեր տի պե րը, դրա նց գոր ծող սկզ բունք նե րը և 
ներ կայա ցում նե րը: Նկա րա գր ված են տվ յալ նե րի վրա հի մն ված վեր լու ծու թյան հա-
մար կի րառ վող ներ կայիս ծրագ րային գոր ծիք նե րը և առ ցա նց տեխ նի կա նե րը: Ներ-
կայաց ված են քի մի այի տար բեր ո լո րտ նե րում զա նգ վա ծային սպե կտ րո մետ րիա յի 
տեխ նի կա նե րի կի րառ ման օ րի նակ ներ:

Ն ՊԱ ՏԱԿ ՆԵ Ր  
Դա սըն թա ցի մի ա վո րի նպա տակ նե րն են՝
•	  հի մն վել ու ընդ լայ նել բա կա լավ րի կր թա կան աս տի ճա նի ծրագ րի ըն թաց քում 

ներ կայաց ված տե սա կան և գո րծ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը 
•	  զար գաց նել ու սա նող նե րի կա րո ղու թյունն ու վս տա հու թյու նը զա նգ վա ծային 

սպե կտ րո մետ րի այում  
•	 ը նդգ ծել գոր ծի քա վոր ման և տեխ նի կա նե րի ա ռու մով զա նգ վա ծային սպե կտ րո-

մետ րի այի ո լոր տում ժա մա նա կա կից ա ռա ջըն թա ցը  
•	 որո շա կի ծրագ րե րի հա մար սահ մա նել հա մա պա տաս խան գոր ծի քա վո րու մ:
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ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒԹՅԱՆ ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎՈՂ ՎԵ ՐՋ ՆԱ ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵՐ
 Դա սըն թա ցի այս մի ա վո րի ա վար տին ու սա նո ղը պե տք է կա րո ղա նա՝
•	  հաս կա նա լի ձևով քն նար կել զա նգ վա ծային սպե կտ րո մետ րիկ նմուշ ներ նե ր-

դնե լու հա մար առ կա մե թոդ նե րը 
•	 ի ո նաց ման հա մար սահ մա նել մե թոդ ներ և ո րո շել դրա նց ա ռա վե լու թյուն նե րն 

ու թե րու թյուն նե րը 
•	 քն նա դա տա բար վե րա նայել զա նգ վա ծային վեր լու ծիչ նե րի առ կա տի պե րը 
•	 քն նար կել ծրագ րե րի օգ տա գոր ծու մը զա նգ վա ծային սպե կտ րալ տվ յալ նե րի 

ստաց ման և վեր լու ծու թյան հա մար 
•	  հա տուկ կի րա ռու թյուն նե րի հա մար ո րո շել ա մե նա հար մար գոր ծի քա վո րում նե-

րը և նկա րագ րել ստաց ված տվ յալ նե րի չա փն ու սահ մա նա փա կում նե րը 
•	  մեկ նա բա նել զա նգ վա ծային սպե կտ րալ տվ յալ նե րն ու եզ րա հան գում նե րը ներ-

կայաց նել գրա վոր ու բա նա վոր  
•	 ոչ մաս նա գետ նե րին բա ցատ րել, թե ինչ պես կա րող է զա նգ վա ծային սպե կտ րո-

մետ րի ան տե ղե կու թյուն տրա մադ րել քի մի այի տար բեր բնա գա վառ նե րի և այլ 
հա րա կից դիս ցիպ լին նե րի հա մար:

 
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԵՎ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅՈՒՆ
 դա սա խո սու թյուն ներ և կոն ֆե րա նս ներ՝ 40 ժամ 
ու սա նո ղա կե նտ րոն ու սու ցում՝ 90 ժամ 
ու սա նող նե րի ընդ հա նուր ջան քե րը՝ 130 ժա մ

Գ ՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ  ու սուց ման ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տին քն նու թյուն՝ գրա վոր 
կամ բա նա վոր (կ շի ռը՝ 100%)

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ.
Mass Spectrometry, Principles and Applications, E  de Hoffmann and V  Stroobant, Wiley, 
Chichester, 2001  



127



ec.europa.eu/education/tools/
ects_en.htm


