ՏԵՄՊՈՒՍ «ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՏՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ» (HEN - GEAR)
Ծրագրի նկարագրությունը
Ծրագրի նպատակն է որակի ապահովման և
շրջանավարտների
զբաղվածունակության
աջակցման
ճանապարհով
Արևելյան
հարևանության տարածաշրջանում նպաստել
բարձրագույն կրթության բարեփոխումների
իրականացման
գործընթացին:
Տեղական
մակարդակով
կրթության
արդյունավետությունը բարելավելու և հայ
շրջանավարտների տվյալների բազան ստեղծելու նպատակով, ծրագիրն աջակցում է
հայկական ԲՈՒՀ-երին գործիքների և մեթոդաբանության հայտնաբերման գործում, որն էլ
հետապնդում է 2 հիմնական նպատակ.
1. համալսարաններին և կառավարությանն ապահովել արդյունավետ գործիքով, որը թույլ
կտա հասարակության վրա բարձրագույն կրթության երկարատև ազդեցության
մոնիթորինգ իրականացնել և բարելավել կրթության որակը,
2. աջակցել կրթական համակարգի ու գործարար հատվածի միջև կապերի ստեղծմանը և
աշխատանքի տեղավորման համակարգի ձևավորմանը:
Համակարգը հնարավորություն է ընձեռում ձեռնարկություններին աշխատանքի ընդունման
համար որոնել և գտնել այն շրջանավարտներին, ովքեր ունեն հմտությունների և գիտելիքների
անհրաժեշտ մակարդակ, միևնույն ժամանակ ծրագիրը թույլ է տալիս շրջանավարտներին
ունենալ համապարփակ և ժողովրդավարական մուտք դեպի աշխատաշուկա:
Ընդհանուր նպատակները
Ծրագրի նպատակն է տեղեկատվական բազայի հիման վրա Հայաստանում հիմնել
շրջանավարտների առաջարկի ու պահանջարկի միասնական/ամբողջական մոդել, որը թույլ
կտա`
• հավաքագրել և վերլուծել համալսարանի ու շրջանավարտների վերաբերյալ տվյալներ,
• ապահովել շրջանավարտների մուտքն աշխատաշուկա,
• բարելավել բարձրագույն կրթության համակարգի ներքին և արտաքին
արդյունավետությունը:
Հատուկ նպատակներ
Ծրագիրը նախատեսում է հետևյալ հատուկ նպատակները.

• տեղեկատվական բազայի ստեղծում,
• շրջանավարտների պրոֆիլների ստեղծում և հետազոտության իրականացում,
• շրջանավարտների աշխատանքային պայմանների հետազոտություն,
• շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման որակյալ համակարգի ստեղծում:
HEN GEAR ծրագրի շահառուներն են`
•
•

հայաստանյան բուհերի շրջանավարտները.
հայկական ընկերություններն ու բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչները,
•
HEN-GEAR ծրագրի գործընկեր
համալսարանները,
•
բարձրագույն կրթության կառավարման
պետական մարմինները:
Գրանցվելով, շրջանավարտները կստանան մի շարք
ծառայություններից
և
ստեղծված
հնարավորություններից անվճար օգտվելու իրավունք:
Օգտագործելով HEN-GEAR ծրագրի տվյալների բազան՝
հայկական
ընկերությունները,
բիզնես
ոլորտի
ներկայացուցիչները
կունենան
հետևյալ

հնարավորությունները.
• շրջանավարտների կողմից մշտապես թարմացվող CV-ների առկայություն,
• մարդկային կապիտալի ընտրության և ուսանողների ներգրավածության նպատակով CVների փնտրման համար անհրաժեշտ միջոցներ,
• նախքան աշխատանք գտնելը շրջանավարտների անձնական տվյալների (պրոֆիլների)
ստուգման և համեմատման հնարավորություն,
• շրջանավարտների պրակտիկայի կազմակերպման հնարավորություն:
HEN-GEAR ծրագրի գործընկեր համալսարաններին ընձեռած հնարավորություններն են.
• կրթական ծրագրերի բարելավմանը միտված հուսալի և պարբերաբար թարմացվող
վիճակագրական տվյալների ձեռքբերում,
• որոշումների կայացման և աշխատանքների պլանավորման հետ կապված փաստաթղթային
տվյալների ձեռքբերում,
• արդյունավետության գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգի
ձեռքբերում,
• շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման գործընթացի դյուրացում և մրցակցային
գործընթացում առավելության ձեռքբերում:
Ծրագրի պաշտոնական կայքը՝ http://hengear.anqa.am

TEMPUS “HIGHER EDUCATION NETWORK FOR HUMAN CAPITAL ASSESSMENT
AND GRADUATE EMPLOYABILITY IN ARMENIA” (HEN-GEAR)
About the Project

HEN-GEAR project aims to uphold the higher
education reforms and modernization process in
place in Eastern Neighboring Area, by addressing
quality assessment and support of graduates’
employability in Armenia.
The project will support Armenian Universities in
identifying instruments and methodologies to improve the effectiveness of education system through
the implementation, at local level, of graduates database system that, pursue two main goals:
1. provide an efficient tool to Universities and Government for the monitoring of long lasting

impact of HE on society and improving educational supply accordingly;
2. supporting employability and collaboration between education and business sector.

The system will allow enterprises to search for graduates to employ according to specific skill needs
while allowing graduates comprehensive and democratic access to labour market. The project will be
supported by AlmaLaurea, in strong collaboration with Armenian Universities including ANAU.

Project objectives
General Objectives
The project aimed at establishing an integrated demand supply matching model based on the graduates’
database designed for:
• collect and analyze data on university and graduate performances
• facilitate the placement of graduates in the labor market
• improve internal and external efficiency of the higher education system
Specific Objectives:
• Implement
• Produce the first Armenian Graduates Profile Survey
• Design of the first Armenian Graduates Job conditions Survey (one year after graduation)
• Set up

Project beneficiaries
Armenian Graduates:
•
•

Free of charge get and use of placement services
Easy access to information on job/internship opportunities

•
•
•

Improve career guidance and placement opportunities
Certification of academic career
Democratic and qualified access to labor market

Local business/companies
•
•
•
•

Availability of CV regularly updated by graduates
CV search facilities
Exploitation of DB information
Possibility to check and compare profiles of graduates to
hire

Partner Universities
•
•
•
•

Obtain reliable, timely and regularly updated statistical
data useful for improving educational programs
Have documentary evidence for all decisional processes
and activity planning
Get a comprehensive system of information for the
assessment of both internal and external efficiency
Facilitate the placement of graduates in labor markets

Governing bodies of Higher Education and Labor
•

Regular provision of effective, efficient and transparent indicators and documentation for
monitoring needs, budget share allocation, evaluation of universities performance, observation
of continuing education programs

Website: http://www.hen-gear.net/

