1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջում միջազգայնացման գործընթացն
աստիճանաբար առավել մեծ կարևորություն է ձեռք բերում :Համաձայն միջազգային մի շարք
զեկույցների՝ թեև ՄՈՒՀերից շատերն այսօր մշակել են միջազգայնացմանը նպաստող կարգեր
կամ

քաղաքականություն

և

ապահովում

են

համապատասխան

ենթակառուցվածքներ

գործընթացի առաջընթացը մշտադիտարկելու և խթանելու նպատակով, սակայն այս հարցում
որևէ հստակ մոդել չկա: Փոխարենը՝ տարբեր երկրներում, տարածաշրջաններում և ՄՈՒՀերում
գործում են միջազգայնացման բազմազան մոտեցումներ:

2.ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Սույն փաստաթուղթը ներկայացնում է

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության

(այսուհետ`Քոլեջ) միջազգայնացման հայեցակարգը:
Սույն հայեցակարգի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է ռազմավարական ծրագրից:
Միջազգայնացման հայեցակարգը ուսուցման, հետազոտության և
ծառայություններում

միջազգային

կամ

համեմատական

ՄՈՒՀ-ի մատուցած

մոտեցումներ

ներմուծելու՝

գործողություններով պատասխանատվություն է:Լայն իմաստով միջազգայնացման գաղափարը
ներառում է երկու բաղադրիչ՝ միջազգայնացումը երկրի սահմաններից դուրս (ուսանողների,
պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմերի, նախագծեր, ծրագրեր իրականացնողների
շարժունություն) և երկրի ներսում, կենտրոնանում է այնպիսի գործողությունների և ծրագրերի
վրա,

որոնք

ձևավորում

են

միջազգային

ընկալում

ու

միջմշակութային

հմտություններ:Միջազգայնացումը մերօրյա իմաստով միանգամայն նոր երևույթ է, որն ի հայտ է
եկել վերջին 30 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած ակադեմիական, տնտեսական, քաղաքական,
սոցիալական ու մշակութային իրողությունների արդյունքում: :
Առկա են միջազգայնացմանը մեծապես խթանող արտաքին և ներքին գործոններ` արտաքին
գործոններից են, օրինակ Բոլոնյան գործընթացը, որը խթանում է միջազգայնացմանը միտված
նախաձեռնությունները

երկրի ներսում: Միջազգայնացումն արտացոլում

է կրթության

միջազգայնացման մոտեցումներում առկա փոփոխությունները: Այսօր միջազգայնացումը ոչ
միայն նշանակում է միջազգային, միջմշակութային կամ համաշխարհային ասպեկտի ներմուծում
կրթության նպատակներում, այլև դարձել է կրթության՝ ուսուցման, հետազոտության որակի
բարելավման և հանրության շրջանում ուսումնական հաստատության դերը բարձրացնելու
գործիք:

3. ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
1.

ՎՁՏՊՔ

ներգրավված

է

միջազգայնացման

գործընթացում՝

ունենալով

համագործակցության միջազգային գործընկեր, որոնց հետ համագործակցություն է ծավալվում:
Ուսումնական հաստատությունը ունի պայմանագրեր, հուշագրեր:
2.
Գործընկեր կազմակերպությունների հետ համագործակցությունն իրականացվում է
վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչների ,դասախոսների փոխադարձ այցերի և լավագույն
փորձի փոխանակման, տեղայնացման ու կիրառման միջոցով:
3.

Դասախոսներն ու ներգրավվում են միջազգային

ծրագրերում:

կրթական

և դրամաշնորհային

4.

Իրականացվում են մի շարք դրամաշնորհային ծրագրեր` ուղղված դասախոսների

որակավորման բարձրացմանը, ուսումնական հաստատության

նյութատեխնիկական բազայի

հզորացմանը, որոնք ֆինանսավորվում են տարբեր միջազգային կազմակերպությունների և
հիմնադրամների կողմից: <<Սեյվ դը չիլդրեն>> Հայաստանյան գրասենյակ, Միավորված ազգերի
կազմակերպության զարգացման ծրագիր (UNDP), գերմանական

<<Բիզնես-Կրթություն

գործընկերություն>>, Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ),
ծրագիր և այլն):
5.

ԱՕԱ

բարեգործական

հիմնադրամի

հետ

համագործակցության

արդյունքում

ուսումնական հաստատությունը մասնակի նորոգվել է, համալրվել է լաբորատոր սարքերով, որը
նպաստել է կրթության որակի ապահովման բարելավմանը, ուսումնական ծրագրերի ու
դասընթացների արդիականացմանը:
6.

Համաշխարհային քոլեջի 10 ուսանողներ աշխարհի տարբեր երկրներից որպես իրենց

ամառային ճամբարը ընտրել էին Հայաստանը ևՎայոց Ձորի տարածաշրջանային պետական
քոլեջի ուսանողների հետ

և 2 շաբաթ մարզի պատմական հուշարձանների նորոգման

աշխատանքներ էին կատարում:
7.

GIZ

ծրագրի

շրջանակում

շարժունության

զարգացմանն

ուղղված

ծրագրերը

հնարավորություն են տալիս դասախոսներին և վարչաշխատողներին վերապատրաստվելու և
փորձի փոխանակման կարգով այցելելու ,ուսումնասիրելու և փորձը ներդնելու:
8.

ՎՁՏՊՔ

մասնակցում է

<<ETF >> աջակցությամբ ԱՀՈՒ հայեցակարգի մշակման և

գերազանցության կենտրոնի վերափոխման գործընթացներին:
9.

,

Միջազգայնացումը քոլեջի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ուղղություն

է, քանի որ այն մեծապես նպաստում է ՄՈՒՀ- ի

արդիականացմանը և ժամանակի

պահանջներին համապատասխանեցնելուն:
10.
Մասնագիտական որակները բարելավելու նպատակով պրոֆեսորադասախոսական
կազմին

հնարավորություն է ընձեռվում վերապատրաստվելու և իրականացնելու համատեղ

աշխատանքներ՝ խթանելով դասավանդման ոլորտներում նոր որակների,հմտությունների և
կարողությունների ձեռքբերումն ու նոր տեխնոլոգիաների ներմուծումը:
11.

Միջազգայնացման գործընթացն իրականացվում է համապատասխան աշխատանքային

խմբի
կողմից, որի ծավալած
ստորաբաժանումների վրա:
12.

գործողությունները

տարածվում

են

նաև

մյուս

Լեհաստանում կնքված հուշագրի համաձայն Հայաստանի չորս տարբեր քոլեջներից

վեց ուսանող և մեկ դասախոս

փորձի փոխանակման կարգով այցելել են Լեհաստան,

ուսումնասիրելու փորձը և ներդնելու:

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Սույն միջազգայնացման հայեցակարգը միտված է նախ Քոլեջի

ակադեմիական դիրքի

ամրապնդմանը, ապա՝ անհատներին ուսման համար նպաստավոր պայմաններ ապահովելու
միջոցով կրթության որակի շարունակական բարելավմանը, ինչն ուսումնական հաստատության
զարգացման ռազմավարական ուղղություններից է:
Քոլեջի

ակադեմիական

նպատակներն են՝

դիրքն

ամրապնդելու

դիտանկյունից

միջազգայնացման

1. Միջազգային

գործունեության

խթանումը

գիտահետազոտական,

մասնավորապես՝

արտասահմանյան (ԵՄ) հետազոտական ծրագրերում և նախագծերում մասնակցության
մեծացումը,
2. Աշխատողների՝ միջազգային գործունեության խթանումը և կարողությունների զարգացումը:
3. Միջազգայնացման հայեցակարգը նաև միտված է քոլեջի 2021-2026 թթ. ռազմավարական
ծրագրի միջազգայնացմանն առնչվող նպատակների իրականացմանը,
4.

Քոլեջի ակադեմիական դիրքի ամրապնդման ուղղությամբ նախատեսված գործողություններն
են՝
1) Օտար լեզուներով դասընթացների ներմուծում:
2) Օտար լեզուներով դասավանդվող մասնագիտական առարկաների թվի ավելացում:
Սույն հայեցակարգը միտված է ռազմավարական ծրագրի «Միջազգայնացման գործընթացի

և

միջազգային

համագործակցության

ընդլայնում

և

արդյունավետության

բարձրացում»

նպատակի միջոցառումների իրականացմանը:

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հայեցակարգի իրականացման ակնկալվող արդյունքներն են՝
1. Մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի բարելավում՝ արդի աշխատաշուկայի
պահանջներին համապատասխան մրցունակ կադրեր թողարկելով
2. Համագործակցության շրջանակների ընդլայնում Հայաստանում և արտերկրում
3. Ֆինանսավորման նոր աղբյուրների ներգրավում՝ ակտիվորեն մասնակցելով տեղական և
միջազգային կրթական դրամաշնորհային ծրագրերի

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ
Ծրագրերի իրականացման համար ֆինանսական աղբյուրներ կարող են լինել միջազգային
կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցները, ինչպես նաև
պետական բյուջեից հատկացվող համապատասխան միջոցները, օրենսդրությամբ չարգելված այլ
միջոցներ:

