Ճանաչման գործողությունների ազգային ծրագիր
Հիմնական
դրույթներ

1. Օրենսդրություն

Խնդիր

Ներկայիս իրավիճակը

Նախաձեռնվելիք քայլեր

Ներդրման
ժամանակահատվա
ծ

1.1 Օտարերկրյա
որակավորումների
ճանաչման վերաբերյալ
Լիսաբոնի կոնվենցիայի
վավերացում

Հայաստանի Ազգային ժողովը վավերացրել է օտարերկրյա
որակավորումների ճանաչման վերաբերյալ Լիսաբոնի կոնվենցիան 2004 թ.
դեկտեմբերի 14-ին

14/12/ 2004

1.2 Ազգային
օրենսդրության
վերանայում

2006թ. նոյեմբերին ՀՀ
կառավարությունը հաստատել է
բարեփոխումների ներդրման
ժամանակացույցը համաձայն
Բոլոնիայի հիմնական դրույթների
Կրթության և գիտության
նախարարության ներքո
կստեղծվեն աշխատանքային
խմբեր ըստ Բոլոնիայի խնդիրների
առաջնայնության և 2002թ.
հաստատված ՀՀ բարձրագույն
կրթության բարեփոխումների
ռազմավարության
Աշխատանքային խմբերը նաև

2007-2008

- Ստեղծել պարզ և թափանցիկ
նորմատիվ- իրավական դաշտ
ճանաչման գործընթացը ՀՀ-ում
խթանելու համար

1

1.3 Արդյունքների
վերաբերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում

1.4 Փոխճանաչման
վերաբերյալ միջպետական
և տարածաշրջանային
պայմանագրեր

կվերանայեն օրենսդրական դաշտը
և անհրաժեշտության դեպքում
կներկայացնեն առաջարկությունը
փոփոխությունների վերաբերյալ
Օրենսդրության հայերեն տարբերակը կհրապարակվի պաշտոնական
մամուլում, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության ինտերնետային
կայքում, ինչպես նաև առանձին հրատարակությամբ
Բոլոր փաստաթղթերի հայերեն և անգլերեն տարբերակները
կհրապարակվեն ԱՓՇԱՏԿ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայքում
Ճանաչման վերաբերյալ այսօր
գործող միջպետական և
տարածաշրջանային
համաձայնագրերը հիմնականում
ստորագրվել են մինչև Լիսաբոնի
կոնվենցիայի վավերացումը, այդ իսկ
պատճառով վերանայման կարիք
ունեն Որոշ դեպքերում
պայմանագրերի կողմերն արդեն իսկ
հանդես են եկել Լիսաբոնի
կոնվենցիային համաձայն
փոփոխությունների
առաջարկություններով
Փոփոխությունները ներդրման
փուլում են

 Վերանայել ճանաչման
վերաբերյալ գործող
միջպետական և
տարածաշրջանային
պայմանագրերը
 Պայմանագրերի կողմերի հետ
համաձայնության գալ
փոփոխությունների
վերաբերյալ
 Ընդունել փոփոխությունները
համաձայն Լիսաբոնի
ճանաչման կոնվենցիայի
սկզբունքներին

2008

2007-2008
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2. Փոխճանաչման
փորձառություն

2.1 Չափանիշներ և
ընթացակարգեր

2.2 Միացյալ աստիճան

2.3 Բուհական
փորձառության
ընդհանուր
նկարագրություն

Ճանաչման վերաբերյալ ազգային
օրենսդրական դաշտի
բացակայության պատճառով
ԱՓՇԱՏԿ-ը գործում է համաձայն
ճանաչման վերաբերյալ Լիսաբոնի
կոնվենցիայի չափանիշների ,
ընթացակարգերի և ազգային
օրենսդրական դաշտի Դիմումնագրին
պատասխանելու ժամանակը
սահմանված է առավելագույնը 4
ամիս՝ համաձայն եվրոպական
երաշխավորությունների
Միացյալ աստիճանը համեմատաբար
նոր է Հայաստանում և այն
կանոնակարգող օրենք դեռևս
գոյություն չունի: Վերջերս Երևանի
Ճարտարագիտական համալսարանը
և Երևանի պետական համալսարանը
սկսել են միացյալ աստիճանի
պիլոտային ծրագիրը ԱՄՆ-ի
համալսարաններից մեկի հետ:
ԱՓՇԱՏԿ-ի ստեղծումից հետո, այն
հանդիսանում է ճանաչումն
իրականացնող մարմինը: Բուհերը ևս
իրավասու են իրականացնել
ճանաչումը, եթե ուսանողն անձամբ
դիմել է անմիջապես բուհին ուսումը
շարունակելու նպատակով: Բուհում
ճանաչումը պետք է կատարվի

 Վերանայել
և
ընդունել 2007-2008
ճանաչման
վերաբերյալ
ազգային օրենսդրությունը
 Բարձրացնել
տեղեկացվածությունը
շահագրգիռ կողմերի միջև

-

-

-

-

Ներդնել միացյալ ծրագրերը , 2007-2008
որպես
շարժունության
գործիք
ազգային
մակարդակում
Կատարել
համապատասպան
օրենսդրական
փոփոխություններ
Պարբերաբար վերահսկել
բուհերում կիրառվող
ճանաչման ընթացակարգերն
ու փորձառությունները
Կազմակերպել կարճատև
ուսուցումներ ճանաչման
ընթացակարգի և կիրառվող
չափանիշների վերաբերյալ

2007-2010
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2.4 Փոխճանաչման
թափանցելիության
գործիքներ (Կրեդիտային
համակարգ, Դիպլոմի
միասնական հավելված և
այլն)

2.5 Առանց սահմանների/
տրանսազգային
կրթություն

Լիսաբոնի ճանաչման կոնվենցիայի և
նրան հարող երաշխավորությունների
դրույթներին համաձայն:
Առաջին անգամ կրեդիտային
համակարգը որպես պիլոտային
նախագիծ ներդրվել է Հայաստանի
պետական ճարտարագիտական
համալսարանում 2003 թվ.-ին, որը
ֆինանսավորվել էր Բաց
հասարակություն ինստիտուտի
կողմից: 2005թվ. դեկտեմբերի 29 –ին
ՀՀ կառավարությունը որոշում
ընդունեց կրեդիտային համակարգը
բուհերում ներդնելու վերաբերյալ:
Եվրոպական միասնական դիպլոմի
հավելվածը դեռևս ներդրված չէ ՀՀ –
ում: Այժմ գործում է նախկինում
մշակված դիպլոմի հավելվածը, որը
տրվում է դիպլոմի հետ և ներառում է
տեղեկատվություն դասընթացների,
ընդհանուր գնահատականների,
պետական
քննությունների/պաշտպանած
ատենախոսության արդյունքների
վերաբերյալ

-

Պարբերաբար թարմացնել
տեղեկատվությունը

-

ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարությունը ստեղծել
է աշխատանքային խումբ,
որը պետք է մշակի ազգային
կրեդիտային համակարգ,
համակարգի ներդրման
ուղեցույց և կազմակերպի
վերապատրաստումներ
Կրեդիտների փոխանցման
համակարգի ուղեցույցը
թարգմանվել է և
հրատարակվել
Եվրոպական դիպլոմի
հավելվածի հայերեն
տարբերակը պատրաստվել է
ԱՓՇԱՏԿ-ի կողմից և այժմ
գտնվում է քննարկման
փուլում: Միասնական
դիպլոմի հավելվածը
նախատեսվում է ներդնել
2007-2008 ուսումնական
տարում

-

-

2007-2008

Հայաստանը Լիսաբոնի ճանաչման
կոնվենցիան վավերացնելիս
իրավունք է վերապահել չկիրառել
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կոնվենցիայի IV.8 հոդվածը

3. Տեղեկատվության
տրամադրում

3.1 Ճանաչման
վերաբերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում

ԱՓՇԱՏԿ-ի գործունեության առաջին
քայլերից է եղել կազմակերպության
առաքելության, նպատակների և
գործառույթների վերաբերյալ
տեղեկատվության պատրաստումը և
տրամադրումը շահառուներին և
հետաքրքրված անձանց :
Կազմակերպության
գործունեությունը և
հիմնախնդիրները ներկայացվել են մի
քանի հանդիպումների ժամանակ:
Դիմորդների համար պատրաստվել է
հատուկ տեղեկատվական փաթեթ:
ԱՓՇԱՏԿ-ը պատրաստել է բուկլետ
բարձրագույն կրթական
որակավորումների ակադեմիական և
մասնագիտական ճանաչման
վերաբերյալ և այժմ պատրաստում է
իր ինտերնետային կայքը

- Բարելավել տեղեկատվության 2007-2008
տրամադրումը՝
ճանաչման
չափանիշների և ընթացակարգի
վերաբերյալ՝ ավարտելով ԱՓՇԱՏԿի ինտերնետային կայքի մշակումը:
- Բաժանել բուկլետներ;
-Կազմակերպել
գիտաժողովներ
ճանաչման
և
շարժունության
խնդիրների վերաբերյալ
- Աջակցել բուհերին Ուսանողի
Տեղեկագիր պատրաստելուն՝ բուհի
գրավչությունը
բարձրացնելու
նպատակով
Կրթության
և
գիտության
նախարարությանը ինտերնետային
կայքում զետեղել տեղեկատվություն
ճանաչման վերաբերյալ
-Նախաձեռնել « Համալսարանական
ուղեցույց»
պարբերականի
մշակումն ու հրատաակումը
-Տեղադրել
տեղեկատվական
հիմնական
աղբյուրների
ինտերնետային
հասցեները
ԱՓՇԱՏԿ-ի ինտերնետային կայքում
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3.2 Տեղեկատվական
փաթեթ դիմորդների
համար

4. Կառուցվածք

4.1 Ազգային
տեղեկատվական
կենտրոն

ԱՓՇԱՏԿ-ը
պատրաստել
է
ամբողջական փաթեթ, որը ներառում
է
դիմումնագիրը,
անհրաժեշտ
փաստաթղթերի ցանկը, դիմումնագրի
լրացման
ուղեցույց,
տեղեկատվություն
որակավորումների ակադեմիական և
մասնագիտական
ճանաչման
վերաբերյալ
ԱՓՇԱՏԿ-ը
հիմնադրվել
է
Հայաստանի
կառավարության
կողմից
որպես
հիմնադրամ
և
ֆինանսավորվում է ՀՀ պետբյուջեից
հատկացված
դրամաշնորհով:
Առաջին տարվա բյուջեն կազմել է
մոտավորապես 50 000 ԱՄՆ դոլար
Համաձայն
կազմակերպության
կանոնադրության
ԱՓՇԱՏԿ-ը
խորհրդատվություն տրամադրող և
որոշում
կայացնող
մարմին
է
ԱՓՇԱՏԿ-ը իրականացնում է նաև
որակավորումների մասնագիտական
ճանաչումը
Աշխատակազմը բաղկացած է վեց
անձանցից
Աշխատակազմը իր փորձառությունը
ձեռք
է
բերում
ամենօրյա
գործունեության
արդյունքում,
ԷՆԻՔ/ՆԱՐԻՔ
ցանցի
մյուս

- Ընձեռել առ ցանց (on- line)
դիմումնագրի
լրացնելու
հնարավորություն
ԱՓՇԱՏԿ-ի
ինտերնետային կայքում

-

-

-

Բարելավել
օրենսդրական 2007-2010
դաշտը
մասնագիտական
ճանաչման առումով
Պարբերաբար կազմակերպել
վերապատրաստման
դասընթացներ
աշխատակազմի
մասնագիտական
ներուժը
ընդլայնելու համար
Ամրապնդել
համագործակցությունը
ազգային
և
միջազգային
մակարդակում
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4.2 Համագործակցություն
ճանաչման և որակի
ապահովման մարմինների
միջև

անդամների հետ շփման ընթացքում,
վերապատրաստմամբ և միջազգային
հանդիպումներին մասնակցությամբ
ԱՓՇԱՏԿ-ը պարբերաբար օգտվում է
Լիցենզավորման և
հավատարմագրման
կազմակերպությունից ստացված
տեղեկատվությունից

- Բարելավել
համագործակցությունը
Լիցենզավորման և
հավատարմագրման
գործակալության հետ

2007-2010
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