
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 

TEMPUS LaManche ԾՐԱԳՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆ 

ՈՒ  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ  



• LaManche /Բարձրագույն կրթության ոլորտում 
փոփոխությունների նախաձեռնում և կառավարում/ նախագիծը 
ֆինանսավորվում է ՏԵՄՊՈՒՍ IV ծրագրի կողմից և նպատակ 
ունի խթանել բարձրագույն կրթության արդիականացումը 
Հայաստանում, Բելառուսում, Վրաստանում և Ուկրաինայում: 
Ծրագրի նպատակներից է` բարձրագույն կրթության ազգային և 
միջազգային արդիականացման գործընթացի ակադեմիական 
համատեքստում ստեղծել ուղղորդված փոփոխությունների 
կառավարման մշակույթ և նպաստել առաջնորդական 
հմտությունների զարգացմանը: Իր եռամյա գործունեության 
ընթացքում /2012-2014թթ./ ծրագիրը համապատասխան 
երկրների համապատասխան շահառուների միջև պահպանել է 
ակտիվ երկխոսություն`բարձրագույն կրթության 
բարեփոխումների վերաբերյալ: 

• LaManche ծրագիրն իրականացվում է 6 ԵՄ գործընկերներից և 
և 5 Գործընկեր Երկրների 23 բուհերից բաղկացած 
կոնսորցիումի կողմից: 

        

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 



 1 Բիրմինգհեմի համալսարանական քոլեջ – Միացյալ Թագավորություն 

Clevercherry.com – Միացյալ Թագավորություն 

Թեսալիայի համալսարան - Հունաստան 

Ագրոսուպ Դիժոն - Ֆրանսիա 

ԵՄ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
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4 
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Բրագանսայի Պոլիտեխնիկ համալսարան - Բուլղարիա 



• Հայաստան 
   1. Գավառի պետական համալսարան 
   2. Երևանի պետական համալսարան 
   3. Հայաստանի պետական ագրարային 

համալսարան 
   4. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 

համալսարան 
• Վրաստան 
   1. Իվան Ջավախիշվիլիի անվան Թբիլիսիի 

պետական համալսարան 
   2. Կովկասյան համալսարան 
   3. Գորիի ուսումնական համալսարան 
   4. Միջազգային Սևծովյան համալսարան 

 
 

        

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐ 



• Մոլդովա 
   1. Կոմրաթի պետական համալսարան 
   2. Մոլդովայի պետական համալսարան 
   3. Մոլդովայի պետական ագրարային համալսարան 
   4. Ալեկո Ռուսսոյի անվան Բալթիի պետական 

համալսարան 
• Բելառուս 
   1. Բելառուսի պետական տնտեսագիտական 

համալսարան 
   2. Բելառուսի առևտրի և էկոնոմիկայի 

համալսարան 
   3. Գոմելի պետական տեխնիկական համալսարան 

 
 

        

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐ 



1. Հետազոտել գործընկեր 

երկրների բուհերում առկա 

կառավարման մոդելները` 

վերապատրաստման 

կարիքներն 

առանձնացնելու 
նպատակով: 

3. Փոփոխությունների 

կառավարման լավագույն 

փորձը  ԵՄ երկրների 

բուհերից փոխանցել 
գործընկեր երկրների 

բուհերին: 
 

 
4. Առաջնորդության 

հմտություններ ձևավորել 
ղեկավար պաշտոն  

ստանձնած անձանց  

համար: 

 

2. Վերլուծել արդիականաց 
ման  հետ կապված  
 լավագույն 

 փորձը ինստիտուցիոնալ 
մակարդակով: 

6. Մշակել ռազմավարություն` 
արդիականացման հետ 

կապված 
փոփոխությունները 

կառավարելու համար:  

 
  5. Նպաստել փորձագետների,  

ղեկավարների և այլ  
շահառուների կողմից  
խնդիրների համատեղ  

լուծմանը և ուսանողների 

 առաջնորդական  

հմտությունների  

ամրապնդմանը: 

LaManche 

Ծրագրի կոնկրետ 

նպատակներն են 



 

• Գործընկեր երկրների բուհերի առաջնորդության և կառավարման 
հմտությունների ինքնագնահատում և արտաքին վերլուծություն, 

• Գործընկեր երկրներում բարձրագույն կրթության արդիականցման և 
բուհերի վրա վերջինիս թողած ազդեցության ուսումնասիրություն, 

• Կարողությունների ձևավորմանն ուղղված գործողությունների ծավալում, 
ինչպես նաև ուսումնական պլանների և ուղենիշների մշակում, 

• Առաջնորդության և փոփոխությունների կառավարման ոլորտում 
եվրոպական հաջողված փորձի առանձնացում, 

• Առաջնորդության և փոփոխությունների կառավարման ոլորտում 
վերապատրաստողների վերապատրաստում, 

• ԵՄ և գործընկեր երկրների բուհերի միջև  միջպետական 
համագործակցության խթանում, 

• Գործընկեր երկրներում արդիականացմանը նվիրված կոնֆերանսների 
կազմակերպում, 

• Գործընկեր երկրներում փոփոխությունների կառավարման 
ռազմավարության մշակում: 
 
 

 

Ծրագրի գործունեությունը և ելքային արդյունքները 



• WP1 – Ծրագրի կառավարում 
• WP 2 – Առաջնորդության և ղեկավարելու  

հմտությունների և մոդելների վերլուծություն 
• WP 3 – Փոփոխվող բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունները անցումային փուլում գտնվող 
երկրներում 

• WP 4 - Կառավարման նորարարական փորձը 
բարձրագույն կրթության ոլորտում 

• WP 5 – Առաջնորդության և փոփոխությունների 
կառավարման վերաբերյալ վերապատրաստումներ 

• WP 6 – LaManche վիրտուալ ուղեղային կենտրոն 
• WP 7 – LaManche ռազմավարության մշակում 

գործընկեր երկրներում 
• WP 8 – Որակի ապահովում և գնահատում 
• WP 9 – Տեղեկատվության տարածում 

 
 
 

        

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԸ 



Երրորդ գործընկերային  

հանդիպում –  

Բրագանսա, Պորտուգալիա 

 
Չորրորդ գործընկերային 

հանդիպում – Երևան, Հայաստան  

  
Երկրորդ գործընկերային 

հանդիպում – Բիրմինգհեմ, 

Միացյալ Թագավորություն 

 

 

Մեկնարկային հանդիպում.  – 

Դոբրիչ, Բուլղարիա  

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ 

Հինգերորդ 

գործընկերային 

հանդիպում – Օդեսսա, 

Ուկրաինա 



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ 
 


