ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջը, որպես կրթական առաքելություն
իրականացնող հաստատություն, կարևորում է սոցիալական գործընկերությունը՝ որպես
սոցիալական համերաշխության և հասարակության ապահովման, ինչպես նաև խնդիրների
լուծման արդյունավետ եղանակների որոշման հիմնական միջոց:
Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի

ռազմավարական նպատակներից է

միջազգային համագործակցության ներուժի զարգացումը, ինչի համար քոլեջը պլանավորում է
քայլեր ձեռնարկել հաստատության միջազգայնացման ուղղությամբ՝ հետևյալ միջոցներով.

1.Եվրոպական երկրների ՄԿՈՒ հաստատությունների համագործակցության լավագույն փորձի
ուսումնասիրում:
2.ՎՁՏՊՔ-ի հանրային կապերի հայեցակարգի վերանայում,
3. ՄԿՈՒ ոլորտում գործունեություն իրականացնող այլ այդ թվում՝ արտասահմանյան ՄԿՈՒ
իրավաբանական անձանց և ցանցերի հետ համագործակցության հաստատում:

Խնդիր 1 . ՎՁՏՊՔ միջազգային կապերի զարգացում
Միջազգային

կապերի

զարգացում` Վայոց

Ձորի

մարզի

տարածաշրջանային

տեղական

իշխանությունների,

զարգացման ռազմավարության հաշվառմամբ:

Ռազմավարական ուղղությունները.


կապերի

խորացում

ինքնակառավարման

և

ընդլայնում`

մարմինների,

միջազգային

կազմակերպությունների

տարածաշրջանային գրասենյակների հետ` մարզի զարգացման ծրագրերում
ընդգրկվելու, արդյունավետ աշխատանք կատարելու նպատակով,


անհրաժեշտ

ենթակառուցվածքների

ստեղծում`

տարածաշրջանային

և

միջազգային համագործակցության իրականացման համար:


համագործակցություն մարզային համապատասխան կառույցների հետ` մարզի
տնտեսական, արդյունաբերական, սոցիալ-մշակութային ոլորտի զարգացման հետ
կապված խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման նպատակով:

ԽՆԴՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ
ՎՁՏՊՔ-ի միջազգայնացումը կայացման փուլում է և ուղղորդվում է
ռազմավարությամբ: ՎՁՏՊՔ-ի
պամանավորված

միջազգայնացման

գործընթացները

և

ՎՁՏՊՔ-ի
խնդիրները

են մի շարք արտաքին և ներքին տնտեսական, սոցիալական և

քաղաքական

միջավայրերով,

ինչպես

խոչընդոտներով: Քոլեջում

նաև

որոշակի

անհրաժեշտ

լեզվական

է

համագործակցային միջավայր, բարձրացնել

ստեղծել

շահակիցների

իրազեկվածությունը

միջազգայնացման

համագործակցային

ծրագրերի վերաբերյալ, ներդնել

իմացության

խնդիրների

միջազգային

և

շահառուների

և

օտար

հնարավոր

լեզվով

կրթական

ծրագրեր, ինչպես նաև ստեղծել նախադրյալներ գիտահետազոտության միջազգային
ուղղվածությունն ապահովելու համար: Վերոնշյալ
ՎՁՏՊՔ-ն

պարբերաբար

դրույթներն ապահովելու համար

իրականացնում

է

կարիքների

վերհանում՝

ուսանողների, անձնակազմի հետ մշտական հանդիպումների միջոցով, իրականացնում
հարցումներ

և

դրանց

միջազգայնացմանը
համապատասխան
քարոզչական
վարչական

վերլուծության

նպաստող

միջոցով

և խոչընդոտող

վերլուծում

իրողությունների

միջոցառումների իրականացման

աշխատանքների
աշխատակազմի

վերհանման

և

համար, համապատասխան

միջոոցով խթանում
և

իրավիճակը՝

պրոֆեսորադասախոսական,

ուսանողների ներգրավվածությունը

ծրագրերում, տեղեկատվության տարածման, իրազեկման

միջազգային

սեմինարների

միջոցով

ստեղծում միջազգայնացմանը միտված արժեհամակարգ և մշակույթ:
Արդյունքում,

ՎՁՏՊՔ-ն

նախատեսում

է

ապահովել

ուսումնական

միջավայր՝

միջազգային համագործակցության և միջմշակութային հաղորդակցության, փորձի,
արժեքների փոխանակման գործառույթների ներդրմամբ, ունենալ անձնակազմ և
ուսանողներ՝

ներգրավված

միջազգային

մակարդակում

գիտելիքի

ստեղծման

և

փոխանցման գործընթացներումֈ

Նպատակ 1. Միջազգայնացման ընդլայնում
4.1 Միջազգային ծրագրերին մասնակցության ընդլայնում
4.2 Ուսանողների և դասախոսների շարժունության մեծացում
Հետազոտելով

ՎՁՏՊՔ-ի

կարիքները

(SWOT վերլուծություն, հանդիպումներ

ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ, առաջատար ՄՈՒՀ-երի
փորձի ուսումնասիրություն, հարցաթերթիկներ) և
վերհանվել

են

հետևյալ

ռազմավարական ծրագիրը:

խնդիրները,

որոնց

վերլուծելով

լուծմանն

է

արդյունքները՝

միտված

ՎՁՏՊՔ-ի

Դրանք են.
1. Միջազգային

արժեքների,

կրթական

համակարգի

վերաբերյալ

տեղեկացվածության բարձրացման անհրաժեշտություն,
2. Հավելյալ ծառայությունների ներդրման համար ֆինանսավորման սղություն,
3. Ուսուցման ճկուն և այլընտրանքային ուղիների սակավություն,
4. Միջազգային

միջավայրում

շփման

և

փորձի

փոխանակման

հնարավորությունների ընդլայնում,
5. Համագործակցության

ծավալում

գործող համագործակցային պայմանագրերի

շուրջ,
6. Օտար լեզվի (հիմնականում անգլերեն) ոչ բավարար իմացություն,
7. Միջազգային փոխանակման, ծրագրային և հետազոտական ծրագրերի վերաբերյալ
ցածր տեղեկացվածությունը,
8. Կրթական ծրագրերի իրականացումը անգլերեն/ռուսերեն լեզուներովֈ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
2016-2021թթ.

Խնդիրներ

Գործողություն

Խնդիր 1. ՎՁՏՊՔ միջազգային
կապերի զարգացում
Միջազգային կապերի
զարգացում` ՎՁ մարզիտարած
աշրջանային
զարգացման ռազմավարության
հաշվառմամբ

1.1 Կապերի խորացում և ընդլայնում` տեղական
իշխանությունների, ինքնակառավարման մարմինների,
միջազգային կազմակերպությունների տարածաշրջանային
գրասենյակների հետ` մարզի զարգացման ծրագրերում
ընդգրկվելու, արդյունավետ աշխատանք կատարելու
նպատակով,
1.2
Անհրաժեշտ
ենթակառուցվածքների
ստեղծում`
տարածաշրջանային և միջազգային համագործակցության
իրականացման համար,
1.3 Համագործակցություն մարզային համապատասխան
կառույցների
հետ`
մարզի
տնտեսական,
արդյունաբերական,
սոցիալ-մշակութային
ոլորտի
զարգացման հետ կապված խնդիրների լուծմանն ուղղված
ծրագրերի իրականացման նպատակով:

Ռազմավարական
ուղղությունները.

Ակնկալվող
արդյունքներ

Պայմանագրերի հուշագրերի
համատեղ ծրագրերի
առկայությունը

Կատարման
ժամանակ

2016-2021թթ.

