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ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ԽՈՍՔԸ

Հետ նայելով ԱՓՇԱՏԿ-ի 2006 անդրանիկ տարվա գործունեությանը՝
ուզում եմ
ուրախությամբ նշել կատարված աշխատանքների
հաջողության մասին:
ԱՓՇԱՏԿ-ը, լինելով Լիսաբոնի կոնվենցիայի
ներդրման գործիքը ազգային մակարդակում,
մշակել է իր
զարգացման
հիմնական միտումները,
ըստ երկրում ընթացող
կրթական բարեփոխումների,
պահպանելով
միջազգային
պահանջները:
Կարճ ժամանակահատվածում գրասենյակը համալրվեց երիտասարդ
մասնագետներով, որոնք
աշխատեցին մեծ հետաքրքրությամբ և
նվիրումով, ձեռք բերելով ոլորտի անհրաժեշտ գիտելիքներ և
հմտություններ՝
թե´աշխատանքի, թե´ վերապատրաստումների և
թե´ միջազգային սեմինարների մասնակցության ընթացքում:
Բոլոնիայի գործընթացի խթանումը,
իրոք, դարձել է
մեր
կազմակերպության հիմնական մտահոգություններից մեկը:
2006
թվ.-ին ԱՓՇԱՏԿ-ը անդամակցել է Բոլոնիայի հետամուտ խմբին և
մասնակցել մի շարք Բոլոնիայի պաշտոնական հանդիպումներին,
ÇÝãå»ë Ýա¨ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից
կազմավորած աշխատանքային խմբում մասնակցել է
Ազգային
զեկույցի պատրաստմանը:
Բոլոր վերը նշված գործողությունները նպաստել են ճանաչման
գործընթացի և, մասնավորապես, ԱՓՇԱՏԿ-ի՝ որպես պետության
կողմից
միակ լիազորված ճանաչման մարմնի
մասին
տեղեկացվածության բարձրացմանը շահառուների շրջանակում:
Անկասկած, ԱՓՇԱՏԿ-ի գործունեության հետագա տարիները
նույնպես
կլինեն
«ինքնահայտնագործման»
տարիներ:
Ձեր
ուշադրությանն եմ ներկայացնում հաշվետվությունը և ցանկանում
բարի ընթերցում:

Գայանե Հարությունյան
Գործադիր տնօրեն
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Ճանաչումը
Բոլոնիայի
գործընթացի սիրտն է

¦…ºíñáå³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃ³Ï³Ý ï³ñ³Íù ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßï Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ ÙÇ³ó³Í
áñ¨¿ »ñÏñáõÙ ëï³ó³Í áñ³Ï³íáñÙ³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ÙÛáõë µáÉáñ
»ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó§: 1
´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ¨ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý
Ï³åí³Í »Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ»ï, Ñ³ïÏ³å»ë ¹ÛáõñÁÝÃ»éÝ»ÉÇ ¨ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ
ÏñÃ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ, ինչպես նաև »é³ëïÇ×³Ý ÏñÃ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý, ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý, áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý áÉáñïáõÙ
»íñáå³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨
µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç
»íñáå³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý և ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý
Ñ»ï: Աé³Ýó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ ÉÇÝÇ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É í»ñÁ Ýßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ և խթանել եվրոպական
բարձրագույն կրթական համակարգի գրավչությունը:
Ö³Ý³ãáõÙÁ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ·áñÍÁÝÃ³ó ¿: ´áõÑ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿, áñ
Çñ»Ýó Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãí³Í ÉÇÝÇ ¨° ³½·³ÛÇÝ, ¨° ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ù³Ï³ñ¹³Ïում:
àõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ
×³Ý³ãáõÙÁ ÙÇ ³ÛÉ
áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ µáÉáñáíÇÝ ãÇ »ÝÃ³¹ñáõÙ, որ հավատարմագրված
µáõÑÇ ÏáÕÙÇó ßÝáñÑí³Í µáÉáñ áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³½·³ÛÇÝ
¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïում: ²ÝÑ³ïÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ÉñÇí Ï³Ù
Ù³ëÝ³ÏÇ ×³Ý³ãáõÙÁ և մերժումըª ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ï³Ù
³ßË³ï³ÝùÇ
¹ÇÙ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí,
×³Ý³ãÙ³Ý
Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ
áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿:
Ö³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ ENIC ¨ NARIC ó³Ýó»ñÇ
÷áËÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ,
Ï³åÁ
áñ³ÏÇ
³å³ÑáíÙ³Ý
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÝåÇëÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãåÇëÇù »Ý`
ïñ³Ýë³½·³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, ÙÇ³óÛ³É
³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ, ÑÇÝ/Ýáñ ÏñÃ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ, ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
¹³ßïÁ, ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ¨ Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛáõÝ ³å³ÑáíáÕ
³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñը:
Ð³Û³ëï³ÝÁ 2004թ. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ í³í»ñ³óñ»É ¿ ÈÇë³µáÝÇ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý:
ê³Ï³ÛÝ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ¹³ µ³í³ñ³ñ ã¿, »Ã»
ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ã»Ý վերարտադրվել
³½·³ÛÇÝ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿
û·ï³·áñÍ»É ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³ÙµáÕç
µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ` Çñ³í³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý, áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý
³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ÇÝãå»ë Ý³¨ áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ
³½·³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Áª ³å³Ñáí»Éáõ «³ñ¹³ñ» ¨ «Ã³÷³ÝóÇÏ» ·áñÍÁÝÃ³ó: ´³Ûó,
ÝáõÛÝÇëÏ,
Ãí³ñÏí³Í µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ
³ÙµáÕç³Ï³Ý Ý»ñ¹րÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ավտոմատ
×³Ý³ãáõÙÁ
ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ ÙÇ³ÛÝ
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¹»åù»ñáõÙ:

1

´»éÉÇÝÇ ÏáõÙÛáõÝÇÏ» www. bologna-berlin2003.de
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ԱՓՇԱՏԿԱՓՇԱՏԿ-ի
հիմնական
գործառույթներն են`
են`
1.Տ
1.Տրամադրել
տեղեկատվություն,
տեղեկատվություն,
խորհրդատվություն
խորհրդատվություն
կամ ֆորմալ որոշում
օտարերկրյա
դիպլոմների
դիպլոմների,
պլոմների,
աստիճանների և այլ
որակավորումների
ճանաչման
վերաբերյալ

1.1 Օտարերկրյա որակավորումների ճանաչման
մշակել

է

միջազգային

տեղեկատվական

համար ԱՓՇԱՏԿ-ը

չափանիշներին

համապատասխան

փաթեթ, որը բաղկացած է դիմումնագրից, այն

լրացնելու ցուցմունքներից, և տեղեկատվական գրքույկից:

Փաթեթի

նպատակն է դիմողներին տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն
որակավորումների

ճանաչման

ընթացակարգի

և

ժամկետների

վերաբերյալ (տե՛ս Հավելված 1): Համապատասխանաբար, մշակվել են
նաև ճանաչման և խորհրդատվական տեղեկանքի օրինակելի ձևեր:

1.2 Որակավորումների ճանաչումը

ենթադրում

է

օտարերկրյա

որակավորման համադրելիությունը ՀՀ նմանատիպ որակավորման
հետ՝ փոխադրելով այն ՀՀ որակավորումների ազգային համակարգ:
ԱՓՇԱՏԿ-ը

իրականացնում

է

որակավորումների

մասնագիտական, թե´ ակադեմիական ճանաչում՝

թե´

տրամադրելով

համապատասխան փաստաթուղթ (տե՛ս Հավելված 2):

1.3 ՀՀ բուհերի շրջանավարտները արտասահմանում կրթությունը
շարունակելիս կամ աշխատանքի դիմելիս հանդիպում են իրենց
որակավորումների

ճանաչման

հետ

կապված

բարդությունների, որը պայմանավորված է կրթական համակարգերի
առանձնահատկություններով: Այս պարագայում ԱՓՇԱՏԿ-ը հանդես
է

գալիս

որպես

խորհրդատվական

խորհրդատու

մարմին,

և

տրամադրում է

տեղեկանք

որակավորումը

կրողին

(տե՛ս

Հավելված 3):

1.4 2006թ. ընթացքում ԱՓՇԱՏԿ-ը` որպես որոշում

կայացնող և

խորհրդատվություն տրամադրող մարմին, իրականացրել է 259 գործ
(տե՛ս

պատկեր 1 ): Իրականացվել է նաև վիճակագրական

վերլուծություն

(տե՛ս

պատկեր

2,3,4,5,6,7)

ըստ

դիմորդների

քաղաքացիության, ձեռք բերած մասնագիտության, դիմումնագրի
նպատակի,

որակավորումը

շնորհած

կրթական

հաստատությունների և հարցումն իրականցրած երկրների:
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1. 2006թ . ընթացքում ԱՓՇԱՏ Կ -ի կողմից իրականացրած

գործերը

15, 7%

21, 10%

46, 22%

12, 6%

112, 55%

1 Որակավորման ճանաչում
2 Խորհրդատվական տեղեկանքի տրամադրում
3 Խորհրդատվական տեղեկանքի տրամադրում կրթական հաստատության
վերաբերյալ
4 Որակավորման իսկության հաստատում
5 Ավարտական վկայականների իսկության հաստատում

2. Որակավորման ճանաչումն ըստ նպատակի

6, 29%
շարունակել ուսումը
դիմել աշխատանքի
15, 71%

3.Որակավորման ճանաչման դիմորդների
քաղաքացիությունը
ՀՀ

1
2

1

1 1

Վրաստանի
Հանրապետություն

1

ԱՄՆ

14

Լիբանանի
Հանրապետություն
Իրանի Իսլամական
Հանրապետություն
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Լեհաստանի
հանրապետություն

5

4. Որակավորման ճանաչումն ըստ
մասնագիտությունների
1, 5% 1, 5%
1, 5%
1, 5%
1, 5%

1, 4% 1, 5%
1, 5%
3, 13%

1, 5%
1, 5%

1, 5%
1, 5%
6, 28%

բիզնես կառավաում
միջազգային իրավունք և տնտեսագիտություն
քիմիա
բուժական գործ
հաշվառում և աուդիտ, տնտ.գործունեության ապահովում
տնտեսագիտություն և գյուղատնտեսության կազմակերպում
իրավագիտություն
միջազգային հարաբերություններ
երաժշտական կրթություն, վոկալ
հանրային կառավարում
տնտեսագիտություն
ճապոնաբանություն
ֆիանասներ և վարկեր
աստվածաբանություն

Պատկեր 4-ից ակնհայտ երևում է, որ նշված մասնագիտություների շարքում մեծ
թիվ են կազմում իրավագիտություն և բուժական գործ մասնագիտությունները,
որոնք դասվում են կարգավորվող մասնագիտությունների շարքին, սակայն ՀՀում գոյություն չունի համապաստասխան օրենսդրական դաշտ կարգավորվող
մասնագիտությունների վերաբերյալ, որը լուրջ խոչընդոտներ է առաջ բերում
որակավորումների ճանաչման գործընթացում:

5. Խորհրդատվական տեղեկանքների
տրամադրումն ըստ նպատակի

16, 14%
ուսումը շարունակելու
25, 22%
71, 64%

չնշված
աշխատանքի դիմելու
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Որակավորումների իսկության հաստատում
6.Որակավորումների
ըստ շնորհած հաստատությունների

15, 24%

Բուհական
որակավորումներ

5, 8%

Միջին
մասնագիտական
որակավորումներ
42, 68%

Միջնակարգ կրթության
որակավորումներ

7. Կատարված հարցումներն ըստ
երկրների
22%, 57
5%, 13
6%, 15
11%, 29 12%, 31

44%, 114

Հայաստան
Ամերիկա
Հունաստան
Սիրիա
Ռուսաստան
Այլ` Լեհաստան, Նիդեռլանդներ, Իրան, Կանադա, Քուվեյթ, Լիբանան, Անգլիա, Շվեյցարիա, Ուկրաինա,
Շվեդիա, Կիպրոս, Լիտվա, Ֆրանսիա, Վրաստան, Գերմանիա և այլն.
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Կեղծ
որակավորումներ,
որակավորումներ,
խախտումներ

1.5 ԱՓՇԱՏԿ-ն իր գործունեության
օրինախախտումների

և

ընթացքում հանդիպել է տարբեր

կեղծիքների,

որոնք

խաթարում

են

վստահությունը ՀՀ բուհական համակարգի նկատմամբ:
խմբավորենք այդ դեպքերը, ապա դրանք
տեղեկանքների թերի լինելը,
փաստաթղթերի

անորակ

են

Եթե

ակադեմիական

բուհի հավատարմագրերի կամ այլ
և

նոտարի

կողմից

թարգմանությունները և տարբեր տեսակի

չհաստատված

կեղծիքները:

Օրինակ,

կարելի է նշել մի քանի դեպք:

Եվրասիա

միջազգային

ներկայացվել

համալսարանի

հավատարմագրման

կողմից

Հոլանդիա

վկայականներ,

որոնք

են

բուհի

աշխատակիցներից մեկի կողմից թարգմանվել էին անգլերեն և
համակարգչի

միջոցով

տեղադրվել

անմիջապես

պետական

հավատարմագրի պատճենի վրա: Թարգմանություններում առկա էին
բազմաթիվ սխալներ: Հոլանդիայի ԷՆԻԿ-ը անմիջապես արձանագրել
էր

դեպքը

և

տեղեկացրել

ԱՓՇԱՏԿ-ին,

որ

պետական

հավատարմագրերի վկայականների վրա անգլերեն տարբերակում
գոյություն

ունեն

բազմաթիվ

սխալներ,

որոնք

չեն

ներշնչում

վստահություն բուհի շնորհած որակավորումների և կրթության որակի
հանդեպ: Անշուշտ, ԱՓՇԱՏԿ-ի կողմից անմիջապես պարզաբանվել է,
որ ներկայացված պատճենները չեն համապատասխանում պետական
հավատարմագրերի վկայականների ձևաթղթերին:

Այսօր արդիական է դարձել շարժունության ծրագրերի շրջանակներում
միջբուհական համագործակցությունն ու ուսանողների փոխանակումը,
և

բուհերը

իրենց

վերաբերյալ

սպառիչ

տեղեկատվություն

ներկայացնելու նպատակով մի շարք այլ փաստաթղթերի հետ մեկտեղ
տրամադրում են նաև պետական հավատարմագրերի վկայականների
պատճենները՝ թարգմանելով դրանք անգլերեն կամ այլ եվրոպական
լեզուներով: Վերոնշյալ դեպքերից խուսափելու համար, ԱՓՇԱՏԿ-ը
պատրաստել

է

առաջարկություն,

որ

հավատարմագրման

ծառայությունը տրամադրի երկլեզու փաստաթուղթ, եվրոպական
ընդունված չափանիշների համապատասխան:
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Մի

այլ

հատականշական

օրինակ

կամայականությունները:

է

մասնավոր

Կիրառական

բուհերի

բիոտեխնոլոգիայի

ինստիտուտի կողմից Սիրիայի քաղաքացուն շնորհվել էր

ոչ

պետական նմուշի դիպլոմ` հավատարմագրված մասնագիտությամբ,
քանի որ

Սիրիայի

քաղաքացին

հնարավորություն չէր ունեցել

մասնակցել պետական քննություններին:

Այսպիսի

դեպքերում

ԱՓՇԱՏԿ-ը

չի

կարող

գտնել

բուհի

գործողությունները պարզաբանելու իրավական հիմքերը:
2. Տրամադրել
տեղեկատվություն
Հայաստանի և այլ
երկրների կրթական
համակարգերի
վերաբերյալ

2.1 ԱՓՇԱՏԿ-ը իրականացրել է ՀՀ բուհական համակարգի վերաբերյալ
տեղեկատվության հավաքագրում, որը կզետեղվի այսօր իր մշակման
ավարտական

փուլում

գտնվող

ինտերնետային

(www.armenic.am) (տե’ս հավելված 4) :

Կայքում

կայքում

պարբերաբար

կթարմացվի ՀՀ –ում գործող թե´ պետական, թե´ ոչ պետական բուհերի
տվյալների բազան,

օրենսդրական փոփոխությունները, երկրում

ընթացող կրթական բարեփոխումների վիճակը:
2.2 Հանդիսանալով միջազգային ENIC/NARIC ցանցի լիիրավ անդամ,
ԱՓՇԱՏԿ-ը

հնարավորություն

է

ստացել

իրականացնել

որակավորումների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակում, որի
միջոցով ամենօրյա

տեղեկատվություն է ստացել արտասահմանում

ձեռքբերված որակավորումների
երկրներում

նմանատիպ

վերաբերյալ, ծանոթացել է այլ

որակավորման

ճանաչման

վերաբերյալ

կազմակերպության

վերաբերյալ

փորձառություններին:
2.3 ԱՓՇԱՏԿ-ը

պատրաստել

է

տեղեկատվական գրքույկ , որը գտնվում է տպագրման փուլում (տե'ս
հավելված 5):

3. Տրամադրել

3.1 2006 –ի ընթացքում միջազգային հանդիպումների ժամանակ ԱՓՇԱՏԿ-

տեղեկատվություն

ը քայլեր է ձեռնարկել Հայաստանում շարժունությունը խթանելու

շարժունության

համար:

ծրագրերի

կոնֆերանսի ժամանակ նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք

վերաբերյալ

բերվել Տոմաս Բատայի համալսարանի ռեկտորի հետ ուսանողների

Վատիկանում

կայացած

փոխանակման ծրագրերի վերաբերյալ:

Բոլոնիայի

պաշտոնական

Արդյունքում սեպտեմբերին
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ստորագրվել են պաշտոնական պայամանագրեր ՀՀ հինգ բուհի հետ
(տե'ս հավելված 6):
3.2 Նախնական բանակցություններ
ուսանողների

ասոցիացիայի

են տարվել
հետ

Համաեվրոպական

Հայաստանում

միջազգային

կոնֆերանս կազմակերպելու նպատակով:
3.3 ԷՆԻԿ/ՆԱՐԻԿ

ամենամյա

հանդիպման

ժամանակ

կապեր

են

հաստատվել Միջազգային Բակալավրիատ կազմակերպության (IBO)
հետ, որի

ներկայացուցիչը 2007-ի փետրվարին այցելեց Հայաստան`

բանակցելու IBO դպրոցներ հիմնադրելու վերաբերյալ:
3.4 ԱՓՇԱՏԿ-ի կայքում նախատեսվում է զետեղել անընդհատ թարմացվող
տեղեկատվություն Հայաստանում գործող փոխանակման ծրագրերի,
ինչպես նաև

Եվրոպական շարժունության ծրագրերի վերաբերյալ

(ERASMUS-MUNDUS, LEONARDO DA VINCI, SOCRATES):

4. Խթանել Բոլոնիայի
գործընթացը
Հայաստանում

ԱՓՇԱՏԿ-ի

պատասխանատվությունների մի մեծ

մասն է կազմում

Բոլոնիայի գործընթացի խթանումը Հայաստանում: Այդ ուղղությամբ
կատարվել են մի շարք աշխատանքներ.

4.1 Պատրաստվել է
ներդրման

«Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքների ՀՀ- ում

նախագիծը»,

«Առաջարկվող

(գիտահետազոտական)

քայերը»,

ուսուցման

«Դոկտորական

եվրոպականացումը»

փաստաթղթերը, որոնք ներկայացվել են

ԿԳ նախարարությանը,

ինչպես նաև պետական և մասնավոր բուհերի ռեկտորներին,
4.2 մշակվել է Դիպլոմի հավելվածի ազգային տարբերակը (տե'ս հավելված
7),

մասնավորապես

պատրաստելով

ՀՀ

կրթական

համակարգի

միասնական նկարագիրը, որը գտնվում է քննարկման փուլում,
4.3 ներկայացնում է Հայաստանը Բոլոնիայի գործընթացին հետամուտ
միջազգային խմբում:
4.4 մասնակցում

է

ԿԳ

Նախարարության

կողմից

ստեղծված

աշխատանքային խմբերում,
4.5 մասնակցել

է

Ազգային

հաշվետվության

և

Եվրոպական

վիճակագրական ծառայության հարցաշարերի պատրաստմանը,
4.6 մշակել

է

կրթական

համակարգի

դիագրամը
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վիճակագրական կենտրոնի համար (տե’ս հավելված 8):
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4.7 պատրաստել է
(անգլերեն

և

Ճանաչման գործողությունների ազգային ծրագիրը
հայերեն)

,

որը

ներկայացվել

է

Բոլոնիայի

քարտողարություն (տե’ս հավելված 9),
4.8 ներկայացրել

է

ՀՀ

կրթական

համակարգի

բարեփոխումների

իրավիճակը մի շարք Բոլոնիայի պաշտոնական սեմինարներում:
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