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HARMONY–ն եռամյա
շրջանակներում

ծրագիր

է,

որի

հնարավորություն

է

ընձեռնվում համագործակցել միջազգային
առաջատար բուհերի հետ, իրականացնել
նորարարական և փոխանակման ծրագրեր:
Ծրագրի

շրջանակում

նախատեսվում

է

միջազգային գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և
վերլուծության

մեթոդոլոգիաների

մշակում,

միջազգային

գործունեության

միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, ՀՀի, ՌԴ-ի և Բելառուսի բուհերի միջազգային
գործունեության

վերլուծություն,

միջազգայնացման

ռազմավարության

ընդհանուր և հենքային մշակում, ՀՀ-ի, ՌԴ-ի և
Բելառուսի

բուհերի

մասնագիտական

մասնագետների
որակավորման

բարձրացում:

Ծրագրի նպատակը
HARMONY ծրագրի
գրավչությունը,
բարձրագույն
բնագավառների

նպատակն

բարձրագույն
կրթական

է

բարձրացնել

ուսումնական

համակարգի,

իրադարձությունների

բարձրագույն

կրթության

հաստատությունները

հետազոտության

դարձնել

և

նորարարության

գերազանցության

կենտրոններ`

համաշխարհային իրադարձությունների համատեքստում` նշված ոլորտներում
ազգային ռազմավարության համաձայն:
Ծրագրի մուտքային և ելքային արդյունքները
Եռամյա

այս

ծրագիրը

միջազգայնացման

ԵՄ

և

գործընկեր

ռազմավարական

երկրների

ծրագրերում

իր

նշված
ներդրումը

ոլորտների
կունենա

միջազգային ցանցի ստեղծմամբ, ակադեմիական եւ հետազոտական նախագծերի,
համատեղ
ներդրմամբ:

ծրագրերի
ՀՀ-ում,

հասանելիությունը

իրականացմամբ
ՌԴ-ում

և

և

եւ

կրկնակի

Բելառուսում

միջազգայնացումը

(բազմակի)

կրթության

դրական

աստիճանի

արդիականցումը,

ազդեցություն

կունենան

միջազգային ակադեմիական հանրության և միջազգային ցանցերի վրա, ինչպես նաև
կբարձրացնի բարձրագույն կրթության գրավչությունը:
HARMONY ծրագիրը մեկնարկել է 2015 թվականի հոկտեմբերին և կավարտվի 2018
թվականի սեպտեմբերին։

Ծրագրի պաշտոնական կայքը՝ http://harmonyproject.eu/

ERASMUS+ KA 2 “DEVELOPMENT OF APPROACHES TO HARMONIZATION OF
A COMPREHENSIVE INTERNATIONALIZATION STRATEGIES IN HIGHER
EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION AT EU AND PARTNER
COUNTRIES” (HARMONY)

Project Summary
Harmony project aims to contribute to
development

of

a

comprehensive

internationalization strategies and their
harmonization
Countries
within

at

(Armenia,

the

EU

and

Belarus,

framework

of

Partner
Russia)
HEA

in

accordance with the main provisions of the Bologna Process through modernization of
international relation management of the partner countries universities, promoting
the academic mobility and correspondently, increasing the attractiveness of the
higher education systems in these countries and EU. Project represents a
comprehensive approach to much-needed strategies for the PCs HEIs that will start
from comprehensive research of internationalisation level of HE, following EU best
practice study to boost horizontally their internationalisation. The action foresees
strengthening strategic, infrastructural & human capacities in HEIs of 3 PCs,
implementation of Internationalization Action Plans in 7 HEIs and further approval
by national Ministries of Education and Science which involvement ensures project
impact on policy level and provides modernisation at national development strategies.

Project Objectives

At the project core there lays development of approaches to harmonization of
internationalization strategies in HE, research and innovation through setting-up tool
kits and their national approval. The specific objectives will be reached by actions at
institutional, national & multi-regional levels across PCs like implementing a set
training set, establishing Framework of a Comprehensive internationalization
strategy, recommendations for harmonisation. The action is complemented by
extensive dissemination & networking activities. The partnership comprises 6 EU
HEIs, 2 HEIs from AM and BY and 4 RU institutions; and the MoES of PCs join them.
Expected impact is seen as contribution to coherence between internationalisation
strategies and EU development cooperation policies by considering principles of
equity and PC ownership; use academic and research mobility as given direction of
cooperation.

Website: http://harmonyproject.eu/

