ՏԵՄՊՈՒՍ «ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 3-ՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ՝ ՀԻՄՆՎԱԾ ԶԱԼՑԲՈՒՐԳՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎՐԱ»
(VERITAS)
Տևողությունը՝ 2013 դեկտեմբեր – 2016 դեկտեմբեր
Հիմնանպատակը՝ բարելավել ասպիրանտական կրթությունը Հայաստանի բարձրագույն
կրթական համակարգում՝ համապատասխանեցնելով Եվրոպական որակավորումների
շրջանակին և Զալցբուրգյան սկզբունքներին:
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Մասնավոր նպատակները՝
մեծացնել հետազոտական ոլորտում մարդկային
պոտենցիալը՝ ձևավորելով որակյալ ասպիրանտների
բավարար
քանակ
Հայաստանյան
ԲՈՒՀ-երում
ասպիրանտական
կրթության
զարգացման,
ինտեգրման և արդյունավետ կառավարման միջոցով,
նպաստել Հայաստանի ազգային որակավորումների
շրջանակում
մատուցվող
երրորդ
մակարդակի
կրթական ծրագրերի ճանաչմանը՝ կատարելագործելով
և հաստատելով աստիճանաշնորհման չափորոշիչներ,
որոնք
կհամապատասխանեն
Զալցբուրգյան
սկզբունքներին
և
միջազգային
չափանիշներին,
զարգացնել գիտական հետազոտության որակի գնահատման և մշտադիտարկման
համակարգը՝ ստեղծելով և բարելավելով համապատասխան չափորոշիչների
շարունակական վերահսկողության համակարգերը,
Խթանել և ամրապնդել համալսարաններում գիտության և հետազոտության ինտեգրումը՝
հիմնելով/վերակազմավորելով համալսարանական այնպիսի կառույցներ, որոնք
կնպաստեն գիտական հետազոտությանը, համակարգված գիտելիքների ձեռքբերմանը,
հետազոտությանն ու նորարարությանը, կբարձրացնեն որակը, արդյունավետությունը,
ճկունությունը, բազմագիտակարգայնությունը և միջգիտակարգայնությունը կրթության
բնագավառում:
Գործընկեր հաստատություններ՝
Տեխնոլոգիայի թագավորական ինստիտուտ, Շվեդիա
WUS–Համաշխարհային համալսարանական ծառայություն-ավստրիական կոմիտե,
Ավստրիա
Բաթ Սպա համալսարան, Մեծ Բրիտանիա
Ժիրոնայի համալսարան, Իսպանիա
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Հայդելբերգի համալսարան, Գերմանիա
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան,
Հայաստան
Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա, Հայաստան
Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հայաստան
Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվ. պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
Հայաստան
Հյուսիսային համալսարան, Հայաստան
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, Հայաստան
Գավառի պետական համալսարան, Հայաստան
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Հայաստան
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Հայաստան
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ,
Հայաստան
«Կրթության որակ» ՍՊԸ, Հայաստան
Կրթության և գիտության նախարարություն, Հայաստան
Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, Հայաստան
Արդյունքները՝
որակյալ
ասպիրանտական
կրթություն
ապահովող
համալսարանական կառույցների ձևավորումը. նոր գիտական
մասերի հիմնումը/վերակազմավորումը,
որակյալ ասպիրանտական կրթության և հետազոտության
համար անհրաժեշտ նախապայմանների ստեղծումը,
հետբուհական
կրթության
աստիճանաշնորհման
չափորոշիչների և որակի չափանիշների սահմանումը,
ասպիրանտական 11 նոր ծրագրերի ստեղծումն ու մեկնարկը Հայաստանում,
հետբուհական կրթության աստիճանաշնորհման չափորոշիչների և որակի չափանիշների
ընդունումը:
Ծրագրի կայքը՝ www.tempusveritas.am

TEMPUS “STRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE THIRD CYCLE BASED ON
SALZBURG PRINCIPLE” (VERITAS)
Duration: December 2013 - December 2016
Wider
objective:
To ameliorate doctoral education in Armenian Higher Education System through alignment with
European Qualifications Framework and Salzburg Principles.
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Specific Objectives:
Strengthening human potential in research by building a
critical mass of quality researchers through development,
integration and efficient management of doctoral education
in Armenian HE,
Promoting international recognition of the III level study
programs of the ANQF through developing and adopting
award criteria that are in line with Salzburg principles and
comparable with international ones,
Developing a system of quality evaluation and monitoring in scientific research by building and
strengthening systems for continual tracking of relevant parameters,
Stimulating and strengthening integration of science and research at universities through
establishment/revision of university structures which will promote scientific research, network
knowledge in education, research and innovation, enhance quality, effectiveness, flexibility,
multidisciplinarity and interdisciplinarity of education.
Outcomes:
Development of university capacities for quality doctoral education:
revision/establishment of new research units,
Establishment of preconditions for quality PhD education and
research
Formulation of PhD award criteria and quality standards in Doctoral
Education.
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Development and launch of 11 new PhD programs in Armenia
Adoption of the PhD award criteria and quality standards.
Coordinator of the project: Yerevan State Medical University
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Partner Institutions:
Royal Institute of Technology, Sweden
World University Service (WUS) Austria
Bath Spa University, UK
Universitat de Girona, Spain
University of Heidelberg, Germany
Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, Armenia
Yerevan State Academy of Fine Arts
Yerevan State University
Armenian State University of Economics, Armenia
Vanadzor State University after Hovh. Toumanyan, Armenia
Northern University, Armenia
Yerevan State University of Architecture and Construction, Armenia
Gavar State University, Armenia
Public Academy of Administration of RA, Armenia
National Academy of Science, Armenia
National Center for Professional Education Quality Assurance, Armenia
Education Quality, Armenia
Ministry of Education and Science, Armenia
Supreme Certifying Commission of RA
Website: www.tempusveritas.am

